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DRŽAVNI ZBOR
3226. Zakon o zagotavljanju sredstev za določene 

nujne programe Republike Slovenije v kulturi 
(ZZSDNPK)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o zagotavljanju sredstev  

za določene nujne programe Republike Slovenije 
v kulturi (ZZSDNPK)

Razglašam Zakon o zagotavljanju sredstev za določene 
nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK), ki 
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
26. novembra 2019.

Št. 003-02-10/2019-15
Ljubljana, dne 4. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA DOLOČENE 

NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE  
V KULTURI (ZZSDNPK)

1. člen
Ta zakon določa nujne programe na področju kulture, ki 

jih financira in sofinancira Republika Slovenija, obseg in vire 
sredstev za njihovo izvedbo ter način njihovega zagotavljanja.

2. člen
Nujni programi na področju kulture po tem zakonu so:
1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kultur-

nih spomenikov,
2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme 

za javne zavode s področja kulture,
3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potu-

jočih knjižnicah,
4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomemb-

nejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine 
in digitalizacija kulturne dediščine,

5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za 
slovenski jezik v digitalnem okolju,

6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opre-
me za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupno-
stih in mladinske kulturne dejavnosti,

7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne ume-
tnosti.
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3. člen
(1) Republika Slovenija za uresničitev programov iz 

prejšnjega člena v proračunu Republike Slovenije v obdobju 
od leta 2021 do leta 2027 zagotovi sredstva v skupni višini 
122.600.000 eurov po naslednji dinamiki:

Leto

Sanacija najbolj 
ogroženih  

in najpomemb-
nejših kulturnih 

spomenikov

Ureditev 
osnovnih 

prostorskih 
pogojev  
in nakup 
opreme  
za javne 
zavode  

s področja 
kulture

Podpora 
razvoju 

sodobnih 
knjižničnih 

storitev  
v potujočih 
knjižnicah

Ohranjanje  
in obnova najbolj 

ogrožene  
in najpomemb-
nejše slovenske 

filmske, 
glasbene, 

baletne in plesne 
dediščine  

in digitalizacija 
kulturne 

dediščine

Gradnja najbolj 
ogroženih 
gradnikov 

infrastrukture  
za slovenski 

jezik  
v digitalnem 

okolju

Zagotavljanje 
najnujnejših 
prostorskih 

pogojev  
in opreme  
za razvoj 

ljubiteljske  
in nevladne 

kulture po lokalnih 
skupnostih  

in mladinske 
kulturne 

dejavnosti

Odkupi 
predmetov 

kulturne 
dediščine  

in sodobne 
umetnosti

Skupaj

2021 4.200.000,00 2.800.000,00 150.000,00 1.100.000,00 50.000,00 500.000,00 500.000,00 9.300.000,00
2022 4.000.000,00 6.500.000,00 150.000,00 1.100.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 12.950.000,00
2023 4.000.000,00 15.000.000,00 150.000,00 1.100.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 21.450.000,00
2024 4.700.000,00 15.200.000,00 150.000,00 1.100.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 22.350.000,00
2025 4.700.000,00 15.200.000,00 150.000,00 1.100.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 22.350.000,00
2026 5.200.000,00 15.200.000,00 150.000,00 1.100.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 22.850.000,00
2027 5.200.000,00 3.700.000,00 150.000,00 1.100.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 11.350.000,00

Skupaj 32.000.000,00 73.600.000,00 1.050.000,00 7.700.000,00 1.250.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 122.600.000,00

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se za vsako prora-
čunsko leto zagotovijo v proračunu Republike Slovenije na 
posebnih proračunskih postavkah ministrstva, pristojnega za 
kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

4. člen
(1) Projekti za izvedbo programov iz 2. člena tega zakona 

se financirajo do višine zneskov oziroma največjih deležev 
končne vrednosti prijavljenega projekta, določenih v 5. do 
13. členu tega zakona.

(2) Skupni znesek vseh sofinanciranih projektov v okviru 
posameznega programa ne sme presegati zneskov posame-
znega programa.

(3) Projekti iz prvega odstavka tega člena se lahko v de-
lih, ki niso pokriti iz sredstev tega zakona, sofinancirajo tudi iz 
drugih javnih sredstev države ali lokalnih skupnosti.

5. člen
(1) Sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kul-

turnih spomenikov v lasti Republike Slovenije se financira na 
podlagi letnega finančnega načrta, ki ga sprejme minister, 
pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister).

(2) Pogoji in merila za vključitev projektov v letni finančni 
načrt so zlasti:

– izdelana projektna dokumentacija,
– ogroženost v skladu s strokovnimi merili Javnega zavo-

da Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
– pomen spomenika v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 

kulturne dediščine,
– dokončanje začete investicije, znana namembnost.
(3) Sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kultur-

nih spomenikov v lasti lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih 
oseb zasebnega prava se na podlagi javnih razpisov ali javnih 
pozivov sofinancira iz proračunskih sredstev države največ do 
50 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta, vendar 
končni znesek ne sme presegati največjega zneska, ki je v 
javnem razpisu ali javnem pozivu predviden za posamezen 
projekt. Sredstva za sanacijo najbolj ogroženih in najpomemb-
nejših kulturnih spomenikov so namenjena lastnikom kulturnih 
spomenikov ali njihovim upravljavcem v skladu z zakonom, 
ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

(4) Pogoji in merila za izbor so zlasti:
– izdelana projektna dokumentacija,
– ogroženost v skladu s strokovnimi merili Javnega zavo-

da Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
– pomen spomenika v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 

kulturne dediščine,
– delež sofinanciranja lastnika oziroma upravljavca kul-

turnega spomenika,
– dokončanje začete investicije.
(5) Podrobnejši pogoji in merila iz prejšnjega odstavka se 

določijo z javnim razpisom ali javnim pozivom.
(6) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto

Sanacija najbolj 
ogroženih  

in najpomemb-
nejših kulturnih  

spomenikov  
v lasti  

Republike  
Slovenije

Sanacija najbolj 
ogroženih  

in najpomembnejših 
kulturnih spomeni-
kov v lasti lokalnih 

skupnosti ter pravnih 
in fizičnih oseb za-

sebnega prava

Skupaj

2021 2.500.000 1.700.000 4.200.000
2022 2.500.000 1.500.000 4.000.000
2023 2.500.000 1.500.000 4.000.000
2024 3.000.000 1.700.000 4.700.000
2025 3.000.000 1.700.000 4.700.000
2026 3.500.000 1.700.000 5.200.000
2027 3.500.000 1.700.000 5.200.000

Skupaj 20.500.000 11.500.000 32.000.000

6. člen
(1) Ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opre-

me za osrednje državne javne zavode s področja kulture se 
financira na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga sprejme 
minister. Pogoji in merila za vključitev projektov v letni finančni 
načrt so zlasti ogroženost osnovne dejavnosti zaradi neustre-
znih prostorskih pogojev in dotrajane opreme.

(2) Ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opre-
me za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica 
je lokalna skupnost, se iz proračunskih sredstev države sofi-
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nancira na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov do 50 od-
stotkov končne vrednosti prijavljenega projekta, vendar končni 
znesek ne sme presegati največjega zneska, ki je v javnem 
razpisu ali javnem pozivu predviden za posamezen projekt.

(3) Pogoji in merila za izbiro so zlasti:
– izdelana projektna dokumentacija,
– ogroženost osnovne dejavnosti zaradi neustreznih pro-

storskih pogojev.
(4) Podrobnejši pogoji in merila iz prejšnjega dostavka se 

določijo z javnim razpisom ali javnim pozivom.
(5) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto

Ureditev osnov-
nih prostorskih 

pogojev  
in nakupa  
opreme  

za osrednje 
državne javne 

zavode

Ureditev osnovnih 
prostorskih  

pogojev in nakupa 
opreme za javne 
zavode, katerih 
ustanoviteljica  

je lokalna  
skupnost

Skupaj

2021 1.100.000 1.700.000 2.800.000
2022 5.000.000 1.500.000 6.500.000
2023 13.500.000 1.500.000 15.000.000
2024 13.500.000 1.700.000 15.200.000
2025 13.500.000 1.700.000 15.200.000
2026 13.500.000 1.700.000 15.200.000
2027 2.000.000 1.700.000 3.700.000

Skupaj 62.100.000 11.500.000 73.600.000

7. člen
(1) Sredstva za podporo razvoju sodobnih knjižničnih sto-

ritev v potujočih knjižnicah so namenjena za nakup ali obnovo 
bibliobusov splošnih knjižnic, ki so javni zavodi in so navedene 
v pravilniku, ki ureja pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti 
kot javne službe, ali njihovim pravnim naslednicam. Nakup ali 
obnova bibliobusov se iz proračunskih sredstev države finan-
cira na podlagi neposrednih pozivov do 70 odstotkov končne 
vrednosti.

(2) Pogoji in merila za izbiro so zlasti:
– izdelana projektna dokumentacija,
– predvideno delovanje bibliobusa na območju, ki presega 

lokalno knjižnično mrežo (na območju vsaj dveh knjižnic),
– predviden delež sofinanciranja s strani lokalnih skupno-

sti ali iz drugih virov,
– predviden obseg uporabe bibliobusa (velikost območja 

delovanja bibliobusa, število naselij, število postajališč, pogo-
stnost obiska postajališč, dolžina postankov),

– odsotnost ali neustreznost javnega prevoza na območju 
predvidenega delovanja bibliobusa.

(3) Podrobnejši pogoji in merila se določijo z neposrednim 
pozivom.

(4) Dinamika proračunskih sredstev:
Leto Skupaj

2021 150.000
2022 150.000
2023 150.000
2024 150.000
2025 150.000
2026 150.000
2027 150.000

Skupaj 1.050.000

8. člen
(1) Sredstva za ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene in 

najpomembnejše slovenske filmske dediščine se dodeljujejo 

nosilcem javne službe ali kot sofinanciranje projektov v javnem 
interesu na način, ki bo zagotavljal dostopnost in ohranjal la-
stništvo teh del, do 100 odstotkov končne vrednosti.

(2) Pri dodeljevanju sredstev se upošteva prednostni se-
znam naslovov filmske dediščine, pri kateri se izhaja zlasti iz 
meril:

– tehnična ogroženost,
– urejenost avtorske pravice in sorodnih pravic,
– dostopnost prvotnega materiala,
– pomembnost posameznega naslova za zgodovino filma,
– kulturno-umetniški in zgodovinski pomen posameznega 

filma.
(3) Prednostni seznam iz prejšnjega odstavka oblikujejo 

predstavniki nosilcev javnih pooblastil, katerih zakonske naloge 
so skrb za filmsko kulturno dediščino in filmsko ustvarjalnost 
ter eksploatacijo slovenskih filmskih del, predstavniki filmske 
stroke in predstavniki ministrstva.

(4) Projekti za spodbujanje novih možnosti za razširjanje 
kakovostnih avdiovizualnih in kinematografskih projektov se 
lahko financirajo na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov 
do 50 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta.

(5) Pogoji in merila za izbiro so zlasti:
– pomembnost filmskega dela za razvoj in zgodovino 

slovenskega filma,
– izvirnost pri promociji in razširjanju del,
– ciljna dostopnost,
– uporaba novih modelov poslovanja v povezavi z digi-

talno tehnologijo.
(6) Podrobnejši pogoji in merila se določijo z javnim raz-

pisom ali javnim pozivom.
(7) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto

Ohranjanje in 
obnova najbolj 

ogrožene in naj-
pomembnejše 

slovenske filmske 
dediščine v javnem 
interesu za promo-
cijo in dostopnost

Spodbujanje novih 
možnosti za razšir-
janje kakovostnih 
avdiovizualnih in 
kinematografskih 

projektov

Skupaj

2021 150.000 100.000 250.000
2022 100.000 150.000 250.000
2023 150.000 150.000 300.000
2024 150.000 100.000 250.000
2025 200.000 100.000 300.000
2026 175.000 175.000 350.000
2027 150.000 150.000 300.000

Skupaj 1.075.000 925.000 2.000.000

9. člen
(1) Sredstva za ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene 

in najpomembnejše slovenske glasbene, baletne in plesne 
dediščine, kakovostnih del glasbenih, baletnih in plesnih ustvar-
jalcev so namenjena državnim javnim zavodom v okviru javne 
službe ali dejavnosti, ki se izvaja na način javne službe na 
področju kulture. Projekti za dostopnost do različnih virov slo-
venske glasbene dediščine se lahko financirajo tudi na podlagi 
javnih razpisov ali javnih pozivov iz proračunskih sredstev dr-
žave do 100 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta.

(2) Merila za izbiro nosilca programa ali projekta so zlasti:
– urejenost avtorske pravice in sorodnih pravic,
– dostopnost prvotnega materiala,
– pomen gradiva v nacionalnem interesu oziroma kultur-

no-umetniški pomen dela,
– zagotavljanje dostopnosti do gradiv.
(3) Podrobnejši pogoji in merila se določijo z javnim raz-

pisom ali javnim pozivom.
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(4) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto

Enotno in-
formacijsko 
okno za do-
stopnost do 
raznovrstnih 
virov sloven-
ske glasbene 

dediščine

Vzpostavitev 
osrednje 

nacionalne 
zbirke za 
področje 
glasbene 
umetnosti

Zaščita 
slovenske 

koreografske 
dediščine, 
ureditev 
arhiva in 

vzpostavitev 
osrednje 

nacionalne 
zbirke  

na področju 
baletne ume-

tnosti

Skupaj

2021 50.000 100.000 100.000 250.000
2022 50.000 100.000 100.000 250.000

2023 40.000 80.000 80.000 200.000
2024 70.000 90.000 90.000 250.000
2025 50.000 70.000 80.000 200.000
2026 40.000 50.000 60.000 150.000
2027 40.000 80.000 80.000 200.000

Skupaj 340.000 570.000 590.000 1.500.000

10. člen
(1) Sredstva za digitalizacijo kulturne dediščine so name-

njena digitalizaciji kulturne dediščine, arhivskega in knjižnične-
ga gradiva ter zagotavljanju pogojev za trajno hrambo digitalnih 
vsebin izvajalcev državne javne službe na področju varstva kul-
turne dediščine in arhivske dejavnosti ter nacionalni knjižnici. 
Projekti se lahko iz proračunskih sredstev države financirajo do 
100 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta.

(2) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto Digitalizacija  
kulturne dediščine

Digitalizacija  
filmskega  

arhivskega gradiva

Digitalizacija  
drugega  

arhivskega gradiva

Digitalizacija  
knjižničnega  

gradiva

Zagotavljanje 
pogojev  

za trajna hramba 
digitalnih vsebin

Skupaj

2021 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000 600.000
2022 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000 600.000
2023 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000 600.000
2024 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000 600.000
2025 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000 600.000
2026 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000 600.000
2027 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000 600.000

Skupaj 1.050.000 700.000 700.000 700.000 1.050.000 4.200.000

11. člen
(1) Projekti gradnje najbolj ogroženih gradnikov infra-

strukture za slovenski jezik v digitalnem okolju se financirajo 
na podlagi akcijskega načrta, ki ga sprejme minister na podlagi 
veljavnega nacionalnega programa za jezikovno politiko in ak-
tualne strokovne ocene stanja na področju razvoja infrastruktu-
re za slovenski jezik. Projekti se lahko iz proračunskih sredstev 
države financirajo na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov 
do 100 odstotkov končne vrednosti prijavljenega projekta.

(2) Dinamika proračunskih sredstev:
Leto Skupaj

2021 50.000
2022 200.000
2023 200.000
2024 200.000
2025 200.000
2026 200.000
2027 200.000

Skupaj 1.250.000

12. člen
(1) Projekti za zagotavljanje najnujnejših prostorskih 

pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture 
po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti se 
iz proračunskih sredstev države financirajo na podlagi javnih 
razpisov ali javnih pozivov do 100 odstotkov končne vrednosti.

(2) Pogoji in merila za izbiro so zlasti:
– zagotavljanje zakonsko predpisanih minimalnih standar-

dov za izvajanje dejavnosti,
– dotrajanost opreme,
– razvojni vidiki,

– upoštevanje sodobnih tehničnih standardov za nakup 
opreme.

(3) Podrobnejši pogoji in merila iz prejšnjega odstavka se 
določijo z javnim razpisom ali javnim pozivom.

(4) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto

Zagotavljanje 
najnujnejših pro-

storskih  
pogojev  

in opreme  
za razvoj  
mladinske  
kulturne  

dejavnosti

Zagotavljanje 
najnujnejših pro-
storskih pogojev  

in opreme  
za razvoj ljubitelj-
ske in nevladne 

kulture po lokalnih 
skupnostih in mla-

dinske kulturne 
dejavnosti

Skupaj

2021 100.000 400.000 500.000
2022 100.000 400.000 500.000
2023 100.000 400.000 500.000
2024 100.000 400.000 500.000
2025 100.000 400.000 500.000
2026 100.000 400.000 500.000
2027 100.000 400.000 500.000

Skupaj 700.000 2.800.000 3.500.000

13. člen
(1) Sredstva za odkupe predmetov kulturne dediščine in 

sodobne umetnosti so namenjena izvajalcem državne javne 
službe na področju muzejske in arhivske dejavnosti ter nacio-
nalni knjižnici. Odkupi se lahko iz proračunskih sredstev države 
sofinancirajo do 100 odstotkov končne vrednosti prijavljenega 
projekta.
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(2) Dinamika proračunskih sredstev:

Leto

Odkup  
predmetov  

kulturne  
dediščine

Odkup  
predmetov  
sodobne  
umetnosti

Skupaj

2021 300.000 200.000 500.000
2022 300.000 200.000 500.000
2023 300.000 200.000 500.000
2024 300.000 200.000 500.000
2025 300.000 200.000 500.000
2026 300.000 200.000 500.000
2027 300.000 200.000 500.000

Skupaj 2.100.000 1.400.000 3.500.000

14. člen
(1) Sredstva po tem zakonu se fizičnim in pravnim ose-

bam, katerih ustanoviteljica ni Republika Slovenija, dodelijo 
po postopku javnega razpisa ali javnega poziva, določenem v 
zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, v 
skladu s pogoji in merili za izbiro, določenimi v 5. do 13. členu 
tega zakona.

(2) Projekti za obnovo kulturnih spomenikov in investicije 
v javno kulturno infrastrukturo v lasti Republike Slovenije, pro-
jekti organov v sestavi ministrstva in pravnih oseb na področju 
kulture, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, se finan-
cirajo neposredno na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga 
sprejme minister.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se sredstva iz 
7. člena tega zakona dodelijo na podlagi neposrednega poziva 
v skladu z zakonom, ki ureja knjižničarstvo, in zakonom, ki 
ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena 
se sredstva iz prvega odstavka 10. člena tega zakona in 
sredstva iz prvega odstavka 13. člena tega zakona dodelijo 
javnim zavodom, ki izvajajo državno javno službo na podro-
čju varstva kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejav-
nosti, po postopkih za financiranje državne javne službe v 
skladu z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa 
za kulturo.

15. člen
(1) Pogodbo o sofinanciranju projektov pravnih in fizičnih 

oseb sklene minister. Pri sklepanju pogodbe se upoštevajo 
predpisi, ki urejajo uresničevanje javnega interesa za kulturo 
in varstvo kulturne dediščine.

(2) Prejemniki sredstev zagotovijo, da v desetih letih od 
končanega projekta ne pride do spremembe lastništva predme-
ta sofinanciranja ali spremembe namembnosti javne kulturne 
infrastrukture, sicer se vložek države v realni vrednosti vrne v 
proračun Republike Slovenije na posebno postavko.

KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2021.

˝411-01/19-40/19
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 778-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

3227. Zakon o spremembi Zakona o lekarniški 
dejavnosti (ZLD-1B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi  

Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1B)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o lekarniški de-
javnosti (ZLD-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 26. novembra 2019.

Št. 003-02-10/2019-13
Ljubljana, dne 4. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O LEKARNIŠKI 

DEJAVNOSTI (ZLD-1B)

1. člen
V Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 

in 77/17) se v 121.a členu besedilo »31. decembra 2019« na-
domesti z besedilom »31. decembra 2021«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 501-01/19-32/13
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 829-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

3228. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  
in dopolnitvah Zakona o zdravstveni  

dejavnosti (ZZDej-L)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 26. novembra 2019.

Št. 003-02-10/2019-14
Ljubljana, dne 4. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZDej-L)

1. člen
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 
– ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) se v 64. členu v šestem 
odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: 
»Osebam iz prvega in drugega odstavka 38. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 64/17) se licenca podeli za strokovna 
področja, ki se določijo v predpisu iz sedmega odstavka tega 
člena.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdra-

vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) se v 38. členu v 
prvem odstavku v prvem stavku beseda »dveh« nadomesti z 
besedo »treh«.

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 501-01/19-34/15
Ljubljana, dne 26. novembra 2019
EPA 833-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan

predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3229. 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 izjemne zasluge in osebni prispevek k ustanovitvi 
slovenske države ter razvoju ustavnosti in ustavnopravne zna-
nosti prejme

DR. PETER JAMBREK

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-36/2019-1
Ljubljana, dne 6. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3230. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 3. 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 prizadevanjem za mednarodno 
priznanje Republike Slovenije in vključevanju slovenskega go-
spodarstva v evropske in svetovne tokove prejme

DR. ERHARD BUSEK

SREBRNI RED ZA ZASLUGE

na diplomatsko mednarodnem področju.

Št. 094-02-3/2019-4
Ljubljana, dne 6. decembra 2019

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3231. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe 

o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja 
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o ke-
mikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 
83/12 – ZFfS-1) in prvega odstavka 22. člena Zakona o 
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki priha-
jajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 
– ZdZPZ) minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastitvi 

Inštituta za varovanje zdravja  
Republike Slovenije

1. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odločba o 

pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 9/02).

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-93/2019
Ljubljana, dne 3. decembra 2019
EVA 2019-2711-0056

Aleš Šabeder
minister

za zdravje
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3232. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe 
o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo 
Maribor

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o ke-
mikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 
– ZFfS-1) in prvega odstavka 22. člena Zakona o zdravstveni 
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) minister 
za zdravje izdaja

O D R E D B O
o prenehanju veljavnosti Odločbe o pooblastilu 

Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor

1. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odločba 

o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor (Uradni 
list RS, št. 58/01).

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-94/2019
Ljubljana, dne 3. decembra 2019
EVA 2019-2711-0057

Aleš Šabeder
minister

za zdravje

USTAVNO SODIŠČE
3233. Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona 

o prekrških

Številka: U-I-479/18-14
 Up-469/15-33
Datum: 24. 10. 2019

O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri-

tožbi Sebastjana Marčiča, Bistrica ob Dravi, ki ga zastopa 
Brigita Marčič, odvetnica v Mariboru, in v postopku za oceno 
ustavnosti, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, na seji 
24. oktobra 2019

o d l o č i l o:
1. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) je v neskladju z 
Ustavo, ker ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek 
nove razsoje pravnomočno končan.

2. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke od-
praviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

3. Do uveljavitve drugačne zakonske ureditve mora biti 
postopek nove razsoje v zadevah prekrškov pravnomočno 
končan najkasneje v dveh letih po razveljavitvi pravnomočne 
sodbe.

4. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v 
Slovenj Gradcu št. ZSV 213/2014 z dne 2. 3. 2015 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sodbo Okraj-

nega sodišča v Slovenj Gradcu, s katero je sodišče zavrnilo 
zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog ter mu zaradi 
prekrška nedovoljenega prehitevanja po 7. točki prvega odstav-
ka 38. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list 
RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10 – 
ZVCP-1) izreklo globo v znesku 500 EUR in 11 kazenskih točk.

2. Pritožnik zatrjuje, da je sodišče izpodbijano sodbo iz-
dalo po tem, ko je že nastopilo absolutno zastaranje postopka 
o prekršku. Slednje naj bi nastopilo po štirih letih od dneva sto-
ritve prekrška, sodba pa naj bi bila izdana šele enajst mesecev 
kasneje. Stališče sodišča glede teka absolutnega zastaralnega 
roka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe naj bi bilo 
povsem arbitrarno in brez opore v sodni praksi. Sodišče naj 
bi z njim tudi prekomerno poseglo v načelo pravne varnosti in 
zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave. Pritožnik se sklicuje na 
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-25/07 z dne 11. 9. 2008 
(Uradni list RS, št. 89/08, in OdlUS XVII, 48) in navaja, da je 
tudi zakonodaja na prekrškovnem področju, ki ne določa roka, 
v katerem bi moral biti končan postopek nove razsoje po raz-
veljavitvi pravnomočne sodbe, v neskladju z Ustavo.

3. Okrajno sodišče je v izpodbijani sodbi presodilo, da 
do nastopa absolutnega zastaranja kljub poteku štiriletnega 
roka ni prišlo. Zakon o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) naj ne 
bi določal, da absolutno zastaranje nastopi po preteku štirih let 
od dneva storitve prekrška, saj naj bi v takem primeru moralo 
postopek ob drugi razveljavitvi ustaviti že Vrhovno sodišče, pa 
ga ni. Poleg tega naj bi bila obravnavana zadeva specifična, saj 
je bilo o njej že dvakrat pravnomočno razsojeno, sodbi pa sta 
bili nato na podlagi zahtev za varstvo zakonitosti razveljavljeni. 
Sodišče meni, da ni mogoče sprejeti stališča o teku zastaranja 
še potem, ko je o zadevi že pravnomočno razsojeno. Glede 
presoje, ali je zadeva absolutno zastarala, naj bi se tako upo-
števala le obdobja od storitve prekrška do pravnomočnosti 
sodb in nato obdobja od razveljavitve z izrednim pravnim sred-
stvom pa do ponovne pravnomočnosti, ki pa naj v seštevku ne 
bi dosegla štirih let.

4. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-469/15 z 
dne 24. 9. 2018 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skla-
du s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je o tem obvestilo pritožnika in 
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.

5. V postopku odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno so-
dišče na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS s sklepom 
št. U-I-479/18 z dne 24. 10. 2018 začelo postopek za oceno 
ustavnosti ZP-1. Na podlagi prvega odstavka 28. člena ZUstS 
je sklep o sprejemu ustavne pritožbe in sklep o začetku po-
stopka za oceno ustavnosti skupaj z ustavno pritožbo poslalo 
Državnemu zboru.

6. Državni zbor v odgovoru navaja, da je v ureditvi zastara-
nja pregona prekrškov, ki zastaralne roke sicer deli na relativne 
in absolutne, ključnega pomena določba o absolutnem zasta-
ranju – šesti odstavek 42. člena ZP-1, po katerem postopek po 
preteku določenega časovnega obdobja v nobenem primeru ni 
več mogoč. Četudi ZP-1 izrecno ne določa trenutka, s katerim 
začne teči absolutni zastaralni rok, je treba po mnenju Držav-
nega zbora veljavno ureditev ustavnoskladno razlagati tako, 
da absolutni zastaralni rok teče od dneva storitve prekrška 
dalje neprekinjeno do svojega izteka, ne glede na morebitno 
zadržanje ali pretrganje relativnega zastaranja pregona. Dr-
žavni zbor navaja tudi, da Kazenski zakonik (Uradni list RS, 
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 
38/16 in 27/17 – v nadaljevanju KZ-1), drugače od prejšnjega 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno preči-
ščeno besedilo – v nadaljevanju KZ) in ZP-1, zastaralnih rokov 
ne ločuje (več) na relativne in absolutne. Vsebuje pa posebno 



Stran 8802 / Št. 73 / 6. 12. 2019 Uradni list Republike Slovenije

ureditev v drugem odstavku 91. člena, da je v novem sojenju 
po razveljavitvi pravnomočne sodbe zaradi izrednega pravnega 
sredstva zastaralni rok dve leti od razveljavitve pravnomočne 
sodbe. Po mnenju Državnega zbora je navedeni rok za novo 
sojenje negotov in dejansko omogoča nedoločno podaljševanje 
pregona, saj je skrajni rok za vodenje postopka predviden šele 
za primer novega sojenja po razveljavitvi pravnomočne sodbe 
v postopku z izrednim pravnim sredstvom, pri čemer pa rok 
za vložitev izrednega pravnega sredstva ni (vedno) časovno 
omejen (v kazenskem postopku npr. državni tožilec ni omejen 
z rokom za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti). KZ-1 tako 
po stališču Državnega zbora ne ureja objektivno določenega 
ali določljivega roka za zastaranje kazenskega pregona, za-
radi česar primerjava ureditve zastaranja pregona iz ZP-1 z 
ureditvijo iz drugega odstavka 91. člena KZ-1 ni primerna, tudi 
zaradi različne ureditve zahteve za varstvo zakonitosti po ZP-1 
in Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – 
uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19 – v 
nadaljevanju ZKP). Državni zbor poudarja, da s pravnomoč-
nostjo odločitve v postopku o prekršku zastaranje pregona 
preneha teči, po samem zakonu pa začnejo teči zastaralni 
roki za izvršitev sankcije. V primeru razveljavitve pravnomočne 
odločitve (sodbe) in vrnitve v novo odločanje oziroma sojenje 
se znova vzpostavi stanje, kot je bilo pred pravnomočnostjo, 
kar po stališču Državnega zbora pomeni ponovno vzpostavitev 
domneve nedolžnosti in z njo povezanih pravnih jamstev, poleg 
tega pa prenehajo teči tudi roki za zastaranje izvršitve sankcije, 
saj pravnomočno izrečene sankcije, ki je razveljavljena, ni mo-
goče izvršiti. Državni zbor zaključuje, da ZP-1 ne določa izjem 
od teka absolutnega zastaralnega roka, zaradi česar meni, da ta 
rok skladno z ustavnim načelom zakonitosti iz 28. člena Ustave 
teče tudi v primeru razveljavitve pravnomočne odločitve o pre-
kršku in vrnitvi zadeve v novo odločanje. To naj bi pomenilo, da 
se mora postopek novega odločanja zaključiti najpozneje do 
poteka absolutnega zastaralnega roka. Glede na vse navedeno 
Državni zbor ocenjuje, da je pomislek o tem, da z ZP-1 uvelja-
vljeni sistem zastaranja pregona prekrškov ni v skladu z Ustavo, 
ker ZP-1 ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek nove 
razsoje po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku z iz-
rednim pravnim sredstvom pravnomočno končan, neutemeljen, 
saj je tak rok določen prav v šestem odstavku 42. člena ZP-1, ki 
ureja absolutno zastaranje pregona prekrška.

7. Mnenje v zvezi s postopkom za oceno ustavnosti ZP-1 
je podala Vlada. Opozarja, da prekrškovni postopek, ki je tekel 
zoper pritožnika, ni bil običajen, saj je bila odločitev o storitvi 
prekrška dvakrat razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom. 
Vlada navaja, da ZP-1, drugače od KZ-1, ohranja ločevanje 
relativnih in absolutnih zastaralnih rokov za pregon prekrška, 
pri čemer je bil z zadnjo novelo Zakona o prekrških (tj. Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, Uradni 
list RS, št. 32/16 – ZP-1J) sistem relativnih zastaralnih rokov 
pomembno spremenjen, medtem ko na področju absolutnih 
zastaralnih rokov ni prišlo do sprememb. Po mnenju Vlade je 
mogoče ureditev zastaranja pregona iz 42. člena ZP-1 ustav-
noskladno razlagati, kar izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča 
št. I Ips 81/2005, v kateri je Vrhovno sodišče mehanizme iz od-
ločbe Ustavnega sodišča št. U-I-25/07 kljub odsotnosti izrecne 
zakonske določbe preneslo tudi na področje prekrškovnega 
prava. Vlada opozarja, da pri presoji ustavnosti ZP-1 ne gre 
spregledati posebnosti prekrškovne ureditve, ki lahko (morda) 
terja tudi različno obravnavanje sicer istovrstnih institutov ka-
znovalnega prava. Upoštevaje vse navedeno, Vlada zaključuje, 
da ZP-1 ni v neskladju z 2. členom Ustave z vidika načela 
pravne varnosti in pravne predvidljivosti.

8. Pritožnik se je izjavil o odgovoru Državnega zbora in 
mnenju Vlade. Strinja se z utemeljitvijo Državnega zbora, razen 
z zaključkom, da ZP-1 ni v neskladju z Ustavo, ker naj bi bil rok 
za novo razsojo po razveljavitvi pravnomočne sodbe določen v 
šestem odstavku 42. člena ZP-1. Stališče Okrajnega sodišča 
v Slovenj Gradcu naj bi namreč dokazovalo, da določba o 
absolutnem zastaranju v ZP-1 ni tako jasna in nedvoumna, da 

bi jo sodišča in tudi Vrhovno državno tožilstvo v vseh primerih 
uporabljala skladno z načelom zakonitosti in tako, kot jo razlaga 
Državni zbor. Zato pritožnik meni, da bi moral nedvoumen in 
vsem jasen rok, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje 
pravnomočno zaključen, določiti zakonodajalec. Ker ZP-1 take-
ga roka ne določa, pritožnik vztraja, da je v neskladju z Ustavo.

B. – I.
Ureditev zastaranja v ZP-1
9. Zastaranje je institut kaznovalnega prava, ki državi 

omogoča, da v določenem času uvede, izvede ter z izrekom in 
izvršitvijo kaznovalne sankcije konča postopek zoper posame-
znika. Država torej v pravice posameznika ne more posegati 
neomejeno (razen izjemoma)1 in nesorazmerno dolgo.2 Institut 
zastaranja, ki ga pozna tako kazensko pravo kot tudi pravo o 
prekrških, temelji na domnevi, da po poteku določenega časa 
od storitve dejanja pregon in izvršitev sankcije nista več smisel-
na, saj zaradi časovne oddaljenosti med dejanjem in pravnim 
odzivom nanj ni več utemeljeno pričakovati, da bo zapoznela 
reakcija dosegla svoj namen.3 To je pomembno tudi s stališča 
zaupanja v pravo (glej 13. točko te odločbe).

10. ZP-1 ureja tako zastaranje pregona kot tudi zastaranje 
izvršitve sankcije,4 pri čemer razlikuje med relativnimi in absolu-
tnimi zastaralnimi roki.5 Relativni zastaralni roki so v zakonsko 
določenih primerih podaljšljivi in je njihovo vnaprejšnje določanje 
zgolj okvirno, saj nikoli ni mogoče z gotovostjo predvideti, ali in 
kdaj bodo nastopile okoliščine, ki bodo vplivale na njihov tek. S 
potekom absolutnega zastaralnega roka pa brezpogojno nastopi 
posledica zastaranja, ki se kaže (tudi) v tem, da ni več mogoče 
začeti oziroma nadaljevati pregona za prekršek.6 Roki za zasta-
ranje pregona storilca prekrška so urejeni izključno v ZP-1. Tako 
prvi odstavek 42. člena ZP-1 določa splošni relativni zastaralni 
rok za pregon, ki je dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen.7 
Drugi8 in tretji9 odstavek 42. člena ZP-1 urejata dva posebna 
relativna zastaralna roka, in sicer v odvisnosti od teže prekrška, 
četrti odstavek 42. člena ZP-110 pa po stališču teorije ne določa 
zastaralnega roka v pravem pomenu besede, temveč procesno 
predpostavko za uvedbo postopka o prekršku zoper varnost 
cestnega prometa.11 V petem odstavku 42. člena ZP-1 je urejeno 
zadržanje zastaranja,12 v prvi povedi šestega odstavka 42. čle-

1 Izjema so tista kazniva dejanja, za katera po 95. členu KZ-1 
kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata.

2 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-762/03 z dne 7. 4. 
2005 (Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS XIV, 39), 9. točka obra-
zložitve.

3 Prim. L. Selinšek, Zastaranje, v: H. Jenull, P. Čas, N. Orel 
(red.), Zakon o prekrških s komentarjem, Lexpera, Ljubljana 2018, 
str. 213.

4 Glede na to, da je predmet te presoje zastaranje pregona, 
v nadaljevanju te odločbe puščamo ob strani zastaranje izvršitve 
sankcije.

5 Drugače velja v kazenskem pravu, ki od uveljavitve KZ-1 
pozna le še absolutne zastaralne roke.

6 Prim. L. Selinšek, nav. delo, str. 213. 
7 Prvi odstavek 42. člena ZP-1: »(1) Postopek o prekršku 

ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek 
storjen.«

8 Drugi odstavek 42. člena ZP-1: »(2) Ne glede na prejšnji 
odstavek postopek za prekršek, za katerega je predpisana globa v 
skladu s četrtim odstavkom 17. člena tega zakona, ni dopusten, če 
pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.«

9 Tretji odstavek 42. člena ZP-1: »(3) Ne glede na prvi odsta-
vek tega člena postopek za prekršek, za katerega je predpisana 
globa v skladu s petim ali šestim odstavkom 17. člena tega zakona, 
ni dopusten, če preteče pet let od dneva, ko je bil prekršek storjen.«

10 Četrti odstavek 42. člena ZP-1: »(4) Ne glede na prvi odsta-
vek tega člena postopka za prekršek zoper varnost cestnega pro-
meta, ki je bil ugotovljen s tehničnimi sredstvi, ni dopustno začeti, 
če od dneva storitve prekrška preteče več kot 30 dni.«

11 Prim. L. Selinšek, nav. delo, str. 215.
12 Peti odstavek 42. člena ZP-1: »(5) Zastaranje ne teče 

v času, ko se po zakonu postopek o prekršku ne sme začeti ali 
nadaljevati.«
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na pa pretrganje zastaranja.13 Druga poved šestega odstavka 
42. člena ZP-1 določa, da po vsakem pretrganju zastaranje 
začne teči znova, vendar pa postopek o prekršku v nobenem 
primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga 
zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku.14 Navedeno 
torej pomeni, da začne zastaranje pregona po 42. členu ZP-1 
teči z dnem storitve prekrška, absolutno zastaranje pa brezpo-
gojno nastopi, ko poteče dvakrat toliko časa, kot ga ZP-1 določa 
za relativno zastaranje v prvem, drugem ali tretjem odstavku 
42. člena ZP-1, računano od dneva storitve prekrška.

11. Glede na predstavljeno ureditev zastaranja pregona 
v postopku o prekršku je jasno, da ZP-1 posebnega roka, v 
katerem bi moral biti pravnomočno končan postopek novega 
odločanja po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku 
z zahtevo za varstvo zakonitosti, ne določa. Takega roka ne 
določata niti ZKP niti KZ-1 v določbah, na uporabo katerih se 
ZP-1 smiselno sklicuje.15

B. – II.
Ocena ustavnosti ZP-1
12. Ključno vprašanje, na katero mora v obravnavani zade-

vi odgovoriti Ustavno sodišče, je, ali je ZP-1 zaradi dejstva, da ne 
določa posebnega zastaralnega roka,16 v katerem bi moral biti 
postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne odločbe o 
prekršku pravnomočno končan, v neskladju z 2. členom Ustave.

13. Eno od načel pravne države, ki izhajajo iz 2. člena 
Ustave, je tudi načelo varstva zaupanja v pravo. Po ustaljeni 
ustavnosodni presoji ima zastaranje v kaznovalnih postopkih 
ustavnopravni pomen (tudi) z vidika pravne varnosti in načela 
zaupanja posameznika v pravo.17 Z vidika teh načel je namreč 
pomembno, da posameznik ni v negotovosti glede tega, v 
kakšnem časovnem obdobju lahko država posega v njegove 
pravice, posebno v njegove človekove pravice. 18

14. Ustavno sodišče še ni presojalo ZP-1 glede ureditve 
roka, v katerem mora sodišče po razveljavitvi pravnomočne od-
ločbe o prekršku znova odločiti. Se je pa v odločbi št. U-I-25/07, 
ki se je sicer nanašala na področje kazenskega prava, ukvar-
jalo s podobnim vprašanjem. V navedeni odločbi je Ustavno 
sodišče kot ustavnoskladno sprejelo stališče Vrhovnega so-
dišča, da s pravnomočnostjo sodbe preneha teči zastaranje 
kazenskega pregona, zaradi česar se v postopku nove razsoje 
ne uporabljajo določbe KZ in ZKP o zastaranju kazenskega 
pregona, razen v primeru, ko bi ob pravilni uporabi zakona 
kazenski pregon zastaral že pred pravnomočnostjo sodbe, ki 
je bila po zahtevi za varstvo zakonitosti razveljavljena.19 Po 

13 Prva poved šestega odstavka 42. člena ZP-1: »(6) Zastara-
nje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri 
na pregon storilca prekrška, vključno z dejanjem, opravljenim za 
potrebe vložitve obdolžilnega predloga.«

14 V času storitve prekrška (21. 3. 2010), o katerem je bilo 
odločeno s sodbo, ki jo pritožnik izpodbija z ustavno pritožbo, je 
imel ZP-1 identično določbo v tretjem odstavku 42. člena ZP-1. 
Kljub temu da je bil 42. člen ZP-1 v času od storitve prekrška pa 
do presoje Ustavnega sodišča v tej zadevi večkrat spremenjen 
(npr. glede splošnih relativnih zastaralnih rokov), pa je določba o 
absolutnem zastaralnem roku, ki je sedaj sicer v šestem odstavku 
42. člena ZP-1, ostala ves čas enaka. 

15 Glej 8. člen, prvi odstavek 67. člena in 171. člen ZP-1.
16 Ustavno sodišče v tej odločbi za navedeni rok uporablja 

besedno zvezo »poseben zastaralni rok«, saj ne gre niti za za-
staranje kazenskega pregona niti za zastaranje izvršitve sankcije, 
temveč za poseben zastaralni rok, kakršnega je npr. zakonodajalec 
uzakonil v drugem odstavku 91. člena KZ-1. 

17 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-762/03, 9. točka 
obrazložitve, in št. U-I-262/10 z dne 23. 6. 2011 (Uradni list RS, 
št. 56/11), 5. točka obrazložitve.

18 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-762/03, 9. točka 
obrazložitve, in št. U-I-308/07, Up-1094/06 z dne 2. 4. 2009 (Uradni 
list RS, št. 31/09, in OdlUS XVIII, 14), 13. točka obrazložitve.

19 Tako stališče je Vrhovno sodišče sprejelo v načelnem prav-
nem mnenju z dne 16. 6. 1999. V kazenskopravni teoriji glede teka 
absolutnega zastaralnega roka v primeru razveljavitve pravnomoč-
ne sodbe sicer obstajajo različna stališča (glej odločbo Ustavnega 
sodišča št. U-I-25/07, opomba 8).

stališču Ustavnega sodišča torej trajanje novega sojenja po 
razveljavitvi pravnomočne sodbe ni omejeno z roki za zastara-
nje kazenskega pregona. V 14. točki iste odločbe pa je Ustavno 
sodišče odgovorilo na vprašanje, aIi je ureditev, ki dopušča 
neomejen tek kazenskega postopka, v skladu z Ustavo; spre-
jelo je stališče, da z vidika pravne varnosti in načela zaupanja 
posameznika v pravo (2. člen Ustave) zgolj to, da mora biti 
pravica iz prvega odstavka 23. člena Ustave zagotovljena v 
vsakem posameznem sodnem postopku, torej tudi v postopku 
nove razsoje po razveljavljeni pravnomočni obsodilni sodbi, 
ne zadošča za učinkovito varstvo obdolženčevih pravic. Ker 
tudi postopek nove razsoje za obdolženega pomeni stanje na-
daljnje negotovosti, je Ustavno sodišče presodilo, da je ZKP v 
neskladju z 2. členom Ustave, ker ne določa roka, v katerem bi 
moral biti postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne 
sodbe z izrednim pravnim sredstvom pravnomočno končan.20

15. ZP-1 ureja absolutno zastaranje pregona za prekršek 
na enak način, kot je to urejal KZ v 112. členu. Enako kot KZ 
pa tudi ZP-1 nima posebej določenega roka, v katerem bi 
moral biti postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne 
odločbe o prekršku pravnomočno končan. Zaradi zagotavljanja 
pravne varnosti in načela zaupanja v pravo (2. člen Ustave) ima 
ustavnopravni pomen tudi časovna omejitev teka postopka o 
prekršku po razveljavitvi pravnomočne odločbe. Postopek o 
prekršku namreč ne more teči neomejeno dolgo, saj lahko že 
samo vodenje postopka za storilca pomeni določeno omejitev 
in poseganje v njegove pravice, predvsem pa za storilca pome-
ni stanje nadaljnje negotovosti glede konca postopka.21

16. Državni zbor trdi, da je pregon za prekršek tudi v 
postopku nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne odločbe 
o prekršku omejen z absolutnim zastaralnim rokom iz šestega 
odstavka 42. člena ZP-1. Take razlage ZP-1 Vrhovno sodišče 
ni sprejelo. Nasprotno, v sodbi št. IV Ips 81/2015 z dne 19. 1. 
2016, na katero se sklicuje v svojem mnenju tudi Vlada, je 
ZP-1 razlagalo tako, da s pravnomočnostjo odločbe o prekršku 
preneha teči zastaranje kazenskega pregona in da v postopku 
nove razsoje »ne oživi«.22

17. Ustaljeno stališče sodne prakse Vrhovnega sodišča 
torej je, da zastaranje pregona tako za kaznivo dejanje kot tudi 
za prekršek preneha teči s pravnomočnostjo sodbe oziroma 
odločbe o prekršku. Ustavno sodišče taki razlagi KZ, katere-
ga ustavnost je presojalo v odločbi št. U-I-25/07, ni odreklo 
ustavne skladnosti, niti je ni spoznalo kot očitno napačne.23, 24 
Ustavne skladnosti ne more odreči niti taki razlagi ZP-1. Glede 
na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da tek postopka nove 
razsoje v postopku o prekršku ni omejen z absolutnim zasta-
ralnim rokom iz šestega odstavka 42. člena ZP-1, kot zatrjuje 
Državni zbor, saj ta preneha teči s pravnomočnostjo odločbe 
o prekršku, drugega roka pa, kot je bilo ponazorjeno v 10. in 
11. točki obrazložitve te odločbe, ZP-1 ne določa.

18. Vlada meni, da je mogoče praznino v ZP-1 zapolniti s 
stališčem Vrhovnega sodišča iz sodbe št. IV Ips 81/2015. Vrhov-
no sodišče je presodilo, da Zakon omogoča sprejetje odločitve 
v postopku nove razsoje v razumnem roku ob upoštevanju za-
pletenosti zadeve, ravnanja državnih organov, ravnanja vložnika 
pravnega sredstva in vprašanja, za kaj v pravnem sredstvu gre, 
pri čemer tak razumni rok glede na stališče Ustavnega sodišča 

20 Zakonodajalec je ugotovljeno protiustavnost že odpravil z 
drugim odstavkom 91. člena KZ-1, ki pa v času odločanja Ustav-
nega sodišča še ni veljal. 

21 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-762/03, 14. točka 
obrazložitve, in št. U-I-262/10, 6. točka obrazložitve.

22 Navedeno stališče pa ni bilo sprejeto šele v citirani sodbi 
iz leta 2016, temveč ga je Vrhovno sodišče sprejelo že v sodbi 
št. IV Ips 4/2005 z dne 10. 5. 2007.  

23 Ustavno sodišče je tako stališče ponovilo tudi v odločbi 
št. U-I-262/10, 7. točka obrazložitve.

24 Kot je bilo že navedeno, v pravni teoriji obstajajo o tem 
tudi drugačna mnenja. Prim. Z. Dežman, Ali tudi razveljavljena 
pravnomočna sodba pomeni prenehanje zastaranja kazenskega 
pregona?, Pravna praksa, št. 18 (2007), str. 22. 
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v odločbi št. U-I-25/07 in glede na ureditev v KZ-1 lahko traja 
največ dve leti. Da mora biti vsak postopek končan v razumnem 
roku, zahteva že prvi odstavek 23. člena Ustave. Vendar načelo 
pravne varnosti iz 2. člena Ustave zahteva, da so, še posebno na 
področju kaznovalnega prava, posegi države v pravice posame-
znika urejeni jasno in pomensko določljivo,25 ko gre za opredeli-
tev roka, določno. To pa zahteva ustrezno zakonsko ureditev, ki 
zameji najdaljši možen čas poseganja države v posameznikove 
pravice. Poleg tega se pravni učinki odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-25/07, vključno z načinom izvršitve navedene odločbe, 
ki je z močjo zakona začasno uredil le rok v primerih nove raz-
soje po razveljavitvi pravnomočne sodbe za kazniva dejanja, 
ne morejo raztezati na ZP-1, saj ta niti ni bil predmet presoje z 
navedeno odločbo, niti ni Ustavno sodišče nanj razširilo učinkov 
načina izvršitve odločbe z določitvijo roka še za prekrške. Glede 
na navedeno stališče Vrhovnega sodišča ne more zapolniti ugo-
tovljene pravne praznine, temveč mora tak poseben rok določiti 
zakonodajalec. Gre torej za t. i. protiustavno pravno praznino, 
katere zapolnitev z zakonsko ureditvijo zahteva 2. člen Ustave. 
Pri zakonodajnem urejanju mora zakonodajalec upoštevati Usta-
vo, med drugim tudi splošno načelo enakosti, ki za prekrške, tj. 
blažjo obliko protipravnih ravnanj v primerjavi s kaznivimi dejanji, 
morebiti terja drugačno ureditev glede najdaljšega možnega roka, 
v katerem mora biti postopek nove razsoje pravnomočno končan.

19. Navedeno pomeni, da ZP-1 v primeru, če je pravno-
močna odločba o prekršku razveljavljena, dopušča v postopku 
nove razsoje neomejen tek postopka o prekršku in s tem pušča 
storilca v stanju negotovosti glede konca postopka. Zato je iz 
razlogov, ki jih je Ustavno sodišče navedlo že v 14. točki odloč-
be št. U-I-25/07, v neskladju z 2. členom Ustave.

20. Če Ustavno sodišče oceni, da je zakon protiustaven, 
ker posameznega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja ali 
ga ureja na način, ki ne omogoča razveljavitve oziroma odprave, 
sprejme o tem ugotovitveno odločbo (prvi odstavek 48. člena 
ZUstS). Tako je ravnalo tudi v tej zadevi (1. točka izreka), saj 
ZP-1 ne ureja vprašanja, ki bi ga zaradi zagotavljanja pravne var-
nosti in načela zaupanja posameznika v pravo (2. člen Ustave) 
moral urediti. V skladu z drugim odstavkom 48. člena ZUstS je 
Ustavno sodišče zakonodajalcu določilo običajen rok, v katerem 
mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti (2. točka izreka).

21. Da bi bilo v času do odprave ugotovljene protiustav-
nosti storilcem v postopku o prekršku zagotovljeno spoštovanje 
zaupanja v pravo kot enega temeljnih ustavnih načel in bi 
bila na njegovi podlagi časovno zamejena možnost poseganja 
države v posameznikove pravice, je Ustavno sodišče na pod-
lagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo način izvršitve 
svoje odločbe (3. točka izreka). Dolžino roka je določilo ob 
upoštevanju drugega odstavka 91. člena KZ-1, ki za novo 
sojenje v kazenskem postopku določa dve leti. To pomeni, da 
se po objavi te odločbe Ustavnega sodišča v Uradnem listu Re-
publike Slovenije ne morejo nadaljevati postopki o prekršku, ki 
po razveljavitvi pravnomočne sodbe tečejo že več kot dve leti.

22. Tako določen način izvršitve ne pomeni, da gre za 
edino ustavnoskladno možnost ureditve navedenega roka, in 
zakonodajalca ne omejuje, da to vprašanje, upoštevaje Ustavo, 
uredi drugače.26

25 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-3871/07, U-I-80/09 
z dne 1. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09, in OdlUS XVIII, 42), 
25. točka obrazložitve, in št. U-I-328/04 z dne 29. 5. 2008 (Uradni 
list RS, št. 65/08, in OdlUS XVII, 20), 6. in 7. točka obrazložitve.

26 Dolžina roka je vprašanje primernosti zakonske ureditve in 
torej spada v prosto polje zakonodajalca. Če se v praksi ugotovi, 
da je določen rok prekratek za izvedbo vnovičnega sojenja, ima 
zakonodajalec v okviru svojih pristojnosti možnost, da ga ustrezno 
podaljša (prim. npr. članke H. Jenull, Zastaranje po razveljavitvi 
pravnomočne kazenske sodbe, Pravna praksa, št. 30–31 (2011), 
A. Ferlinc, Institut zastaranja v novem sojenju zaradi uporabe iz-
rednega pravnega sredstva – tožilski vidik, Pravna praksa, št. 48 
(2010), str. 9, A. Karakaš, Zastaranje kazenskega pregona – kaj ali 
koga rešuje 91. člen Kazenskega zakonika (KZ-1), Podjetje in delo, 
št. 6–7 (2009), str. 1540–1548, v katerih avtorji opozarjajo, da je rok 
iz drugega odstavka 91. člena KZ-1 prekratek).

B. – III.
Ustavnopravno pomembne okoliščine ustavne pri-

tožbe
23. V obravnavani zadevi je pritožnik storil prekršek 21. 3. 

2010. Istega dne je Policijska postaja Maribor izdala prvi plačil-
ni nalog št. 0000095211683, zoper katerega je pritožnik vložil 
zahtevo za sodno varstvo. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je 
s sodbo št. ZSV 348/2011 z dne 19. 6. 2012 zahtevo za sodno 
varstvo zavrnilo kot neutemeljeno. Vrhovno državno tožilstvo je 
zoper sodbo vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki ji je Vrhovno 
sodišče s sodbo št. IV Ips 115/2003 z dne 21. 1. 2014 ugodilo, 
izpodbijani plačilni nalog in sodbo je razveljavilo ter zadevo vrnilo 
v novo odločanje prekrškovnemu organu. Dne 13. 2. 2014 je 
nato prekrškovni organ za isti prekršek izdal nov plačilni nalog 
št. 0000106100114, ki sta ga tako pritožnik kot tudi njegova 
zagovornica izpodbijala z zahtevama za sodno varstvo. Okrajno 
sodišče v Slovenj Gradcu je s sodbo št. ZSV 45/2014 z dne 
14. 3. 2014 obe zahtevi za sodno varstvo zavrnilo kot neuteme-
ljeni. Vrhovno državno tožilstvo je tudi zoper drugo sodbo vložilo 
zahtevo za varstvo zakonitosti, ki ji je Vrhovno sodišče s sodbo 
št. IV Ips 59/2014 z dne 25. 11. 2014 znova ugodilo, izpodbijano 
sodbo je razveljavilo in jo vrnilo sodišču v novo odločanje. Dne 
2. 3. 2015 je nato Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu izdalo sodbo 
št. ZSV 213/2014, s katero je zahteve za sodno varstvo zavrnilo 
kot neutemeljene in ki jo pritožnik izpodbija v obravnavani zadevi.

Odločitev o ustavni pritožbi
24. Pritožnik zatrjuje, da je sodišče izpodbijano sodbo 

izdalo po tem, ko je že nastopilo absolutno zastaranje postopka 
o prekršku, in da je stališče sodišča glede teka absolutnega 
zastaralnega roka v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe 
povsem arbitrarno in samovoljno, brez zakonske podlage in 
brez opore v obstoječi teoriji in sodni praksi. Glede na to je 
Ustavno sodišče izpodbijano sodbo preizkusilo z vidika pravice 
iz 22. člena Ustave.

25. Iz navedene določbe Ustave med drugim izhaja zah-
teva, da sodišče ne sme samovoljno odstopiti od uveljavljene 
in enotne sodne prakse. Ustava torej ne prepoveduje vsakega 
odstopa od sodne prakse, pač pa le samovoljni odstop. Če se 
sodišče odloči, da bo od uveljavljene sodne prakse odstopilo, 
mora razloge za to posebej obrazložiti, kar predpostavlja, da 
sodno prakso tudi pozna.27

26. Okrajno sodišče je v izpodbijani sodbi presodilo, da 
do nastopa absolutnega zastaranja kljub poteku 4-letnega roka 
ni prišlo.28 Poudarilo je, da je obravnavana zadeva specifična, 
saj je bilo o njej že dvakrat pravnomočno razsojeno. Po stališču 
sodišča se pri izračunu teka roka za absolutno zastaranje upo-
števajo le obdobja do pravnomočnosti sodb in nato od njihove 
razveljavitve do vnovične pravnomočnosti,29 ne pa tudi obdobja 
od pravnomočnosti pa do razveljavitve na Vrhovnem sodišču.30 
Po presoji sodišča namreč ni mogoče sprejeti stališča, da 
zastaranje teče še po tem, ko je o zadevi že pravnomočno 
razsojeno. Ker upoštevna obdobja za zastaranje v seštevku ne 
dosegajo štirih let, je sodišče presodilo, da absolutno zastara-
nje pregona prekrška ni nastopilo.

27. Iz predstavljene presoje sodišča izhaja stališče, da 
absolutni zastaralni rok po razveljavitvi pravnomočne odločbe o 
prekršku z izrednim pravnim sredstvom začne teči znova oziro-
ma »oživi«. Sodišče je namreč kljub temu, da je v zadevi odločba 
o prekršku že postala pravnomočna, kasneje pa jo je na podlagi 
zahteve za varstvo zakonitosti (dvakrat) razveljavilo Vrhovno 
sodišče, v postopku nove razsoje ugotavljalo, ali je potekel rok za 
absolutno zastaranje pregona. Tako stališče nasprotuje stališču, 
ki ga je Vrhovno sodišče sprejelo že v sodbi št. IV Ips 4/2005, 

27 Prim. odločba Ustavnega sodišča št. Up-440/04 z dne 
23. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 36/06, in OdlUS XV, 44), 4. točka 
obrazložitve.

28 Glej 25. točko obrazložitve izpodbijane sodbe.
29 Torej obdobje od dneva storitve prekrška 21. 3. 2010 do 

19. 6. 2012, obdobje od 21. 1. do 14. 3. 2014 ter obdobje od 25. 11. 
2014 pa do dneva izdaje zadnje pravnomočne sodbe 2. 3. 2015.

30 Torej obdobji od 19. 6. 2012 do 21. 1. 2014 ter od 14. 3. 
do 25. 11. 2014.
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v kateri je jasno povedalo, da se zastaranje za pregon storilca 
prekrška konča s pravnomočnostjo odločbe o prekršku in da 
zastaranje pregona ne more teči še v času, ko pregona ni več.31 
Pri tem se je Vrhovno sodišče sklicevalo na načelno pravno 
mnenje občne seje Vrhovnega sodišča z dne 16. 6. 1999 v zve-
zi z razlago 112. člena KZ. V njem pa je Vrhovno sodišče prav 
na podlagi stališča, da s pravnomočnostjo sodbe preneha teči 
zastaranje kazenskega pregona, izpeljalo tudi stališče, da se v 
postopku nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne sodbe ne 
uporabljajo določbe o zastaranju kazenskega pregona, razen če 
bi do zastaranja prišlo že pred pravnomočnostjo sodbe. Že iz na-
vedene sodbe Vrhovnega sodišča št. IV Ips 4/2005 tako izhaja, 
da s pravnomočnostjo sodne odločbe o prekršku preneha teči 
rok za zastaranje pregona in da ta v postopku nove razsoje za-
radi razveljavitve pravnomočne odločbe tudi ne more »oživeti«.

28. Stališče Okrajnega sodišča v izpodbijani sodbi torej 
nasprotuje ustaljeni sodni praksi Vrhovnega sodišča o ena-
kem pravnem vprašanju. Iz obrazložitve izpodbijane sodbe ni 
razvidno, da bi sodišče poznalo upoštevno ustaljeno sodno 
prakso Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče je v skladu s pr-
vim odstavkom 127. člena Ustave najvišje sodišče v državi, ki 
z odločanjem o izrednih pravnih sredstvih skrbi za pravilno in 
enotno uporabo prava v sodnih postopkih.32 Okrajno sodišče je 
z izpodbijano sodbo odstopilo od ustaljene sodne prakse, svo-
jega odstopa od nje pa ni obrazložilo. Gre torej za samovoljen 
odstop od ustaljene sodne prakse in s tem za kršitev pravice 
iz 22. člena Ustave.

29. Kljub kršitvi 22. člena Ustave pa Ustavno sodišče iz-
podbijane sodbe ni razveljavilo, temveč se je omejilo zgolj na 
ugotovitev kršitve pravice v obrazložitvi te odločbe. Glede na to, 
da je sodišče po obeh razveljavitvah pravnomočne sodbe odloči-
lo v precej krajšem roku kot v dveh letih, saj je prvič odločalo sla-
ba dva meseca, drugič pa približno štiri mesece, v morebitnem 
novem sojenju pa bi moralo samo spremeniti stališče, ki krši 
pravico iz 22. člena Ustave, do zastaranja torej ne bi moglo priti. 
To pa pomeni, da si pritožnik kljub morebitni razveljavitvi izpod-
bijane sodbe pravnega položaja v ničimer ne bi mogel izboljšati, 
zato je Ustavno sodišče ocenilo, da zadostuje ugotovitev kršitve 
pravice iz 22. člena Ustave v obrazložitvi te odločbe.

C.
30. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

48. člena, drugega odstavka 40. člena in prvega odstavka 
59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodni-
ce in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek 
Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan 
Pavčnik in dr. Katja Šugman Stubbs. Sodnik Marko Šorli je bil 
pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je 1., 2. in 
4. točko izreka sprejelo soglasno, 3. točko izreka pa s sedmimi 
glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Pavčnik. Sodnica 
Šugman Stubbs je dala pritrdilno ločeno mnenje.

Dr. Rajko Knez
predsednik

BANKA SLOVENIJE
3234. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 

o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank 
in hranilnic

Na podlagi prvega odstavka 93. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 

31 Kot je bilo že navedeno, je Vrhovno sodišče tako stališče 
potrdilo tudi v sodbi št. IV Ips 81/2015 z dne 19. 1. 2016, ki je bila 
sicer izdana kasneje od izpodbijane sodbe.

32 Tudi po 109. členu Zakona o sodiščih (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13 
in 17/15 – ZS) Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso. 

41/17 in 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; 
v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah  

Sklepa o poslovnih knjigah in letnih  
poročilih bank in hranilnic

1. člen
V Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank 

in hranilnic (Uradni list RS, št. 69/17) se v četrtem odstavku 
5. člena za točko (d) doda točka, ki se glasi:

»(e) izjavo oziroma poročilo o nefinančnem poslovanju, 
če je banka zavezana k objavi tega poročila po 70.c členu 
ZGD-1 in če to ni vključeno že v poslovno poročilo banke iz 
poglavja 3.2 ali 3.4 tega sklepa.«.

2. člen
V 14. členu se točka 6.(b) četrtega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»(b) kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti:
– nedonosne (bilančne in zunajbilančne) izpostavljenosti 

/ razvrščene aktivne bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti,
– nedonosni krediti in druga finančna sredstva / razvrščeni 

krediti in druga finančna sredstva,
– popravki oziroma prilagoditve vrednosti za kreditne 

izgube / nedonosni krediti in druga finančna sredstva,
– prejeta zavarovanja / nedonosni krediti in druga finanč-

na sredstva,«.

3. člen
(1) V 24. členu se predzadnja alineja točke (a) prvega 

odstavka preštevilči tako, da se glasi:
»− 18.0 Informacije o donosnih in nedonosnih izposta-

vljenostih«.
(2) V točki (b) se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih:
– 18.1 Izpostavljenosti, ki so vstopile ali izstopile iz kate-

gorije nedonosnih izpostavljenosti – krediti in terjatve, razčle-
njeni po sektorju nasprotne stranke

– 18.2 Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne infor-
macije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami«.

(3) V točki (c) se alineji, ki sledita alineji »− 13.1 Razčle-
nitev kreditov in drugih finančnih sredstev, ki niso v posesti za 
trgovanje, po zavarovanjih in poroštvih«, spremenita tako, da 
se glasita:

»− 13.2.1 Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem 
v obdobju (v posesti na referenčni datum)

– 13.3.1 Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem, 
akumulirano«.

4. člen
V Prilogi se z novima shemama nadomestita shemi »Iz-

kaz poslovnega izida za obdobje od _____ do _____« in 
»Konsolidirani izkaz poslovnega izida za obdobje od _____ 
do _____«, ki sta priloženi k temu sklepu.

5. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, prvič pa se začne uporabljati 
pri sestavi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila 
za poslovno leto 2019.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 4. člen tega 
sklepa uporabi najpozneje po uveljavitvi in uporabi tehničnih 
standardov za nadzorniško poročanje, ki jih sprejme Evropska 
komisija v skladu z 99. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 3. člen tega 
sklepa uporabi prvič po uveljavitvi in uporabi tehničnih standar-
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dov za nadzorniško poročanje, ki jih sprejme Evropska komisija 
v skladu z 99. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.

(4) Guverner v Uradnem listu Republike Slovenije objavi 
obvestilo o začetku uporabe določb iz drugega in tretjega od-
stavka tega člena.

Ljubljana, dne 3. decembra 2019

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije
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v tisoč EUR
ZNESEK

Zap. VSEBINA
štev. POSLOVNEGA PREJŠNJEGA

LETA LETA
1 2 3 4

1 Prihodki iz obresti 
2 Odhodki za obresti 

3 Čiste obresti (1 - 2)

4 Prihodki iz dividend
5 Prihodki iz opravnin (provizij)
6 Odhodki za opravnine (provizije)
7 Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)

8 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti,
ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

9 Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti v posesti za trgov.

10 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

11 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih 
za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

12 Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji
13 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik
14 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja naložb v kapital odvisnih, 

pridruženih in skupaj obvladovanih družb     
15 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev 

16 Drugi čisti poslovni dobički/izgube
17 Administrativni stroški
18 Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog
19 Amortizacija
20 Čisti dobički/izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finan. sredstev 
21 Rezervacije
22 Oslabitve
23 Slabo ime
24 Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj

obvladovanih družb (v primeru uporabe kapitalske metode)

25 Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev
v posesti za prodajo, in z njimi povezanimi obveznostmi

26 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
(3 + 4 + vsota (7 do 25))

27 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja
28 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA

(26 + 27)
29 Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja

30 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA
(28 + 29)

31 Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico
32 Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico

(pravna oseba)

Opomba: Vrstici iz zap. št. 31 in 32 obvezno izpolni banka v primerih, določenih z MRS 33. 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od ___________ do __________
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v tisoč EUR
ZNESEK

Zap. VSEBINA
štev. POSLOVNEGA PREJŠNJEGA

LETA LETA
1 2 3 4

1 Prihodki iz obresti 
2 Odhodki za obresti 

3 Čiste obresti (1 - 2)

4 Prihodki iz dividend
5 Prihodki iz opravnin (provizij)
6 Odhodki za opravnine (provizije)
7 Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)

8 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti,
ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

9 Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti v posesti za trgov.

10 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

11 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih 
za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

12 Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji
13 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik
14 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja naložb v kapital odvisnih, 

pridruženih in skupaj obvladovanih družb     
15 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev 

16 Drugi čisti poslovni dobički/izgube
17 Administrativni stroški
18 Stroški v zvezi z vplačili v sklad za reševanje in sistem zajamčenih vlog
19 Amortizacija
20 Čisti dobički/izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finan. sredstev 
21 Rezervacije
22 Oslabitve
23 Slabo ime
24 Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj

obvladovanih družb (v primeru uporabe kapitalske metode)

25 Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev  
v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi

26 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
(3 + 4 + vsota (7 do 25))

27 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja
28 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA

 (26 + 27)
29 Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja

30 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (28 + 29)
a) Lastnikov obvladujoče banke
b) Manjšinskih lastnikov

31 Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico
32 Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico

(pravna oseba)

Opomba: Vrstici iz zap. št. 31 in 32 obvezno izpolni banka v primerih, določenih z MRS 33. 

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od ________ do ________
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SODNI SVET
3235. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 26. seji 26. septembra 2019 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Mariji Belec Hiršl, okrajni sodnici svetnici na Okrajnem 
sodišču v Gornji Radgoni, preneha sodniška služba 31. 10. 
2019 iz razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3236. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 26. seji 26. septembra 2019 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Lilijani Rebernik, okrožni sodnici na Okrožnem sodišču v 
Mariboru, preneha sodniška služba 31. 12. 2019 iz razloga po 
drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3237. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 26. seji 26. septembra 2019 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Vesni Žalik, vrhovni sodnici svetnici na Vrhovnem sodišču 
Republike Slovenije, preneha sodniška služba 29. 12. 2019 iz 
razloga po drugem odstavku 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3238. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 26. seji 26. septembra 2019 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške funkcije

Mojci Cigale Kršinar, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču 
v Ljubljani, preneha sodniška funkcija 3. 11. 2019 iz razloga 

po 4. točki prvega odstavka v povezavi s četrtim odstavkom 
74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3239. Sklep o razrešitvi in imenovanju OVK 311

Državna volilna komisija je na podlagi 34., 35. in 37. člena 
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – 
UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17) v postopku imenovanja 
oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 79. seji 14. no-
vembra 2019

s k l e n i l a :

1. Dolžnosti namestnika člana okrajne volilne komisije 
311 – Ljubljana Šiška se z dnem 14. 11. 2019 razreši:

– Amir Čaušević
2. Za preostanek mandatne dobe okrajne volilne komisije 

311 – Ljubljana Šiška se za namestnico člana imenuje:
– Žaneti Novak.

Št. 040-9/2019-49
Ljubljana, dne 14. novembra 2019

Predsednik
Peter Golob

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3240. Pravilnik o vsebini in obliki diplome 

na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 32/07 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14), je Senat IAM VŠMM, Ljubljana, dne 25. 11. 
2019 sprejel 

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplome  

na IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana.

1. člen
IAM Visoka šola za multimedije Ljubljana izdaja diplomo 

o zaključenem visokošolskem strokovnem programu Multime-
dijska produkcija.

2. člen
Diplomska listina IAM visoke šole za multimedije je bila 

natisnjena leta 2019 v 150 izvodih z digitalnim tiskom z do-
danim zlatotiskom za napis DIPLOMA. Listino je oblikovala 
Veronika Saje, univ. dipl. inž. arhitekture.

Diplomska listina IAM visoke šole je pokončnega A4-for-
mata (širina 210 mm, višina 297 mm). Natisnjena je na papir 
rumenkaste barve Symbol Tatami Ivory gramature 150 g/m2.

Na vrhu listine je sredinsko postavljen zaščitni znak IAM 
Visoke šole za multimedije. Znak je 12 mm odmaknjen od zgor-
njega roba. Znak sestavlja tipografski simbol – monogram IAM 
iz začetnic (Inštitut in akademija za multimedije) in izpis naslova 
šole IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana. Monogram je 
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izpisan s posebej zasnovanimi, malimi tiskanimi črkami, z enako 
debelimi oglatimi potezami z zaobljenimi vogali. Nekatere od po-
tez so v temnosivi barvi, nekatere pa v modri. Izpis naslova šole 
je postavljen pod simbol na desni strani, izpisan je z malimi tiska-
nimi črkami v dveh vrsticah v modri barvi. Širina znaka je 57 mm. 
Znak je oblikovala mag. Marija Nabernik, univ. dipl. oblikovalka.

Pod znakom šole je postavljen izpis: DIPLOMA. Izpis je 
postavljen 55 mm od zgornjega roba in je izpisan z velikimi 
tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v polkrepki razli-
čici in v velikosti 45 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je 
v zlati barvi.

Naslednji izpis na listini je izpis: VISOKOŠOLSKA STRO-
KOVNA IZOBRAZBA PRVE STOPNJE. Izpis je izpisan z ve-
likimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v polkrepki 
različici in v velikosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis 
je v črni barvi.

Naslednji izpis: ime in priimek. Izpisan je z malimi tiskani-
mi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v ve-
likosti 6,5 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpisi so trije v isti vrstici: datum rojstva, kraj rojstva 
in država rojstva. Izpisani so z malimi tiskanimi črkami črkovne 
družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 6,5 pik. Vsi trije 
izpisi skupaj so postavljeni sredinsko. Izpisi so v črni barvi.

Naslednji izpis: je. Izpisan je z malimi tiskanimi črkami 
črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 
6,5 pik. Izpis ni postavljen sredinsko, ampak levo od sredine. 
Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: datum. Izpisan je z malimi tiskanimi črka-
mi črkovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 
6,5 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: opravil/-a. Izpis je izpisan z malimi tiskani-
mi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici in v ve-
likosti 12 pik. Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: diplomski izpit po visokošolskem študij-
skem programu. Izpis je izpisan z malimi tiskanimi črkami čr-
kovne družine Metropolis v navadni različici in v velikosti 12 pik. 
Izpis je postavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: in si pridobil/-a visoko strokovno izobraz-
bo. Izpis je izpisan z malimi tiskanimi črkami črkovne družine 
Metropolis v navadni različici in v velikosti 12 pik. Izpis je po-
stavljen sredinsko. Izpis je v črni barvi.

Naslednji izpis: številka diplome. Izpisan je z malimi ti-
skanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni različici 
in v velikosti 6,5 pik. Izpis je postavljen levostransko. Izpis je 
v črni barvi.

Zadnji izpisi na listini so trije v isti vrstici: datum izdaje 
diplome, pečat in podpis direktorja/-ice, dekana/-je. Izpisani so 
z malimi tiskanimi črkami črkovne družine Metropolis v navadni 
različici in v velikosti 6,5 pik. Vsi trije izpisi skupaj so postavljeni 
sredinsko. Izpisi so v črni barvi.

Na dnu listine pod izpisi datum izdaje diplome, pečat in 
podpis direktorja/-ice, dekana/-je je 48 mm prostora za pečat 
in za podpis dekana.

3. člen
Številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega 

programa in zaporedne številke diplomanta.

4. člen
Diploma IAM VŠMM je javna listina in je napisana v slo-

venskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi. Napisana je v 

slovenskem in angleškem jeziku.

5. člen
IAM VŠMM izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgu-

bljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu 
Republike Slovenije, če je iz evidenc IAM VŠMM razvidno, 
da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik 
diplome. Na dvojnik diplome se v zgornji desni kot zapiše, da 
gre za dvojnik, ostali podatki so enaki kot pri originalu. Name-
sto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/
dekanje ali direktorja/-ice IAM VŠMM zapiše »l. r.«. Na hrbtni 
strani dvojnika trenutni dekan/dekanja ali direktor/-ica podpiše 
skladnost podatkov dvojnika diplome s podatki Evidence, na 
podlagi katere se izdaja dvojnik diplome. Na hrbtno strani 
dvojnika diplome se odtisne pečat IAM VŠMM. V Evidenco se 
vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, potrdilo Uradnega 
lista Republike Slovenije o preklicu diplome se shrani v Osebni 
list diplomanta.

6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in se uporablja za vse diplome izdane po 1. januarju 2020.

Ljubljana, dne 25. novembra 2019

Dekan
dr. Srečko Zakrajšek
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OBČINE
CERKNO

3241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Cerkno za leto 2019

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) in 16. člena 
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 
75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 7. redni seji dne 
28. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Cerkno za leto 2019

1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 (Uradni 

list RS, št. 36/19) se v drugem odstavku 2. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 
2019 (v eur)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.409.000

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 4.570.708
70 DAVČNI PRIHODKI 3.881.692

700 Davki na dohodek in dobiček 3.575.471
703 Davki na premoženje 220.811
704 Domači davki na blago in storitve 85.410

71 NEDAVČNI PRIHODKI 689.016
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 380.014
711 Takse in pristojbine 3.400
712 Denarne kazni 3.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 13.569
714 Drugi nedavčni prihodki 289.033

72 KAPITALSKI PRIHODKI 67.879
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 66.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 1.879

73 PREJETE DONACIJE 1.740
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.740

74 TRANSFERNI PRIHODKI 753.673
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih inštitucij 753.673

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 15.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 15.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44) 5.935.672

40 TEKOČI ODHODKI 1.854.819
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 298.850
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 45.162
402 Izdatki za blago in storitve 1.294.089
403 Plačila domačih obresti 12.634
409 Rezerve 204.084

41 TEKOČI TRANSFERI 1.917.032
410 Subvencije 94.032
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.121.813
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 224.692
413 Drugi tekoči domači transferi 476.495

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.978.858
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.978.858

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 184.963
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 139.875
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 45.088

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. –526.672

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

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

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 209.748
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 209.748
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 151.266
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 151.266
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH –468.190
X. NETO ZADOLŽEVANJE 58.482
XI. NETO FINANCIRANJE 526.672

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
PRETEKLEGA LETA 468.190

«

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 410-0035/2018-6
Cerkno, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič
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IVANČNA GORICA

3242. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Prenova jedra Zagradca

Na podlagi 61. 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 in 14/15 – ZUUJFO), 42. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v povezavi z 273. členom 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Ob-
čine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji dne 
11. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Prenova jedra Zagradca

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt Prenova jedra Zagradca (v nadaljevanju: podrobni 
načrt).

2. člen
(vsebina)

Ta odlok določa, ob upoštevanju prostorskih izvedbenih 
pogojev iz občinskih prostorskih aktov, podrobne prostorske 
ureditve za:

– območje občinskega podrobnega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje podrobnega na-

črta,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

3. člen
(prostorske ureditve,  

načrtovane s podrobnim načrtom)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja podrob-

nega načrta, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za 
odstranitev objektov, ureditev utrjenih površin ter zelenih in 
parkovnih površin, pogoje za gradnjo prometne, energetske, 
komunalne in telekomunikacijske infrastrukture in priključe-
vanje nanjo.

4. člen
(sestavni deli podrobnega načrta)

Sestavni deli podrobnega načrta so:

I. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične prikaze:
1. Grafični izsek iz Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Ivančna Gorica M=1:2000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 

prostora M=1:1000
3. Prikaz obstoječega stanja, območja urejanja  

in prikaz prostorskih enot M=1:500
4. Prikaz obodne parcelacije in parcelacije zemljišč 

z elementi za zakoličenje in prikaz površin 
namenjenih javnemu dobru M=1:500

5. Prikaz umestitve objektov v prostor M=1:500
6. Prikaz krajinske ureditve M=1:500
7. Shematski prikaz značilnih prerezov M=1:500
8. Prikaz priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo (GJI) – zbirna situacija 
M=1:500

8.1. Prikaz priključevanja na GJI – kanalizacija 
M=1:500

8.2. Prikaz priključevanja na GJI – vodovod M=1:500
8.3. Prikaz priključevanja na GJI – elektrika M=1:500
8.4. Prikaz priključevanja na GJI – telekomunikacije 

M=1:500
8.5. Prikaz priključevanja na GJI – javna razsvetljava 

M=1:500
9.1. Prikaz prometne ureditve – situacija M=1:500
9.2. Prikaz prometne ureditve – tehnična situacija 

M=1:500
9.3. Prikaz prometne ureditve – višinska situacija 

M=1:500
10. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, prikaz 
intervencijskih poti M=1:500

11. Prikaz odstranitve objektov M=1:1000
III. Priloge

5. člen
(priloge podrobnega načrta)

Priloge podrobnega načrta so:
– Izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine 

Ivančna Gorica,
– Prikaz stanja v prostoru,
– Strokovne podlage,
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– Obrazložitev in utemeljitev podrobnega načrta,
– Povzetek za javnost,
– Odločba glede CPVO.

II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

6. člen
(območje podrobnega načrta)

(1) Obseg
Območje občinskega podrobnega prostorskega načr-

ta obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 
3, *18, *19, *23, *24, *172, *192, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/12, 
2/15, 3, 7/6, 7/7, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 14/2, 16/1, 
16/2, 19/3, 19/4, 21/4, 28/7, 37/5, 37/7, 37/12, 37/13, 37/14, 
37/15, 37/16, 37/17, 37/18, 57/3, 63/1, 63/2, 209/1, 211, 213/1, 
213/2, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 214/1, 214/2, 217/1, 217/2, 
218/3, 225, 231, 232/1, 234/1, 236, 1421/5, 1421/13, 1421/17, 
1421/18, 1421/19, 1421/20, 1421/21, 1421/22, 1422/3, 1423, 
vse k.o. 1825 – Zagradec.

Zemljišča ali deli zemljišč s parc.št. 218/4, 218/5, 219, 
235/1, vse k.o. 1825 – Zagradec so neposredno tangirana 
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pri izvedbi celovite prometne ureditve in pri ureditvi razgledne 
ploščadi.

Površina območja urejanja podrobnega načrta znaša 
31.311 m2, skupaj z neposredno tangiranimi zemljišči pa zna-
ša 31.917 m².

(2) Meja
Meja območja podrobnega načrta je analitično prikaza-

na s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije v grafičnih 
prilogah.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje podrobnega načrta leži na vzhodnem delu 
naselja Zagradec in se navezuje na sosednje enote urejanja 
prostora po vedutah, obstoječih cestah in peš komunikacijah 
ter z navezavo na obstoječo komunalno infrastrukturo.

(2) Na območju urejanja so določene naslednje namen-
ske rabe prostora, ki se navezujejo na rabe prostora izven 
območja urejanja:

– CU – osrednja območja centralnih dejavnosti – jedra 
naselij, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim 
dejavnostim ter bivanju,

– CDv – območja verskih objektov s pripadajočimi ure-
ditvami,

– SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava, ki 
je namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim,

– ZP – parki,
– ZK – pokopališča,
– ZD – druge urejene zelene površine,
– PC – površine cest, železnic in drugih prometnih po-

vršin.
(3) Načrtovani objekti z ureditvami in pripadajočo prome-

tno ter komunalno infrastrukturo, se programsko in oblikovno 
navezujejo na namensko rabo prostora, funkcije, vedute in 
morfološko strukturo kraja. Višinski gabariti bistveno ne prese-
gajo obstoječih gabaritov.

(4) Dostop na obravnavano območje podrobnega načrta 
je iz regionalne in lokalne ceste. Promet za pešce je delno 
urejen in poteka po pločniku delno ob eni strani regionalne 
ceste. Po celotnem območju poteka obstoječa komunalna, 
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, na katero bodo 
priključeni predvideni objekti.

8. člen
(dopustni posegi znotraj območja podrobnega načrta)
Na območju podrobnega načrta so dopustni naslednji 

posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev objektov in naprav,
– gradnja novih objektov,
– prizidave in nadzidave obstoječih objektov,
– konservatorsko restavratorski posegi,
– rekonstrukcije in obnove,
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– legalizacija obstoječih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Prostorske enote
Območje podrobnega načrta je razdeljeno na štiri pro-

storske enote (PE):
– PE1 – je površina velikosti 3.668 m², kjer je predvidena 

gradnja objekta za mirno obrt in gradnja novega poslovno sta-
novanjskega objekta,

– PE2 – je površina velikosti 13.285 m², kjer je predvidena 
razširitev kulturnega doma z zunanjo ureditvijo, ureditev otro-
škega igrišča, razširitev pokopališča, gradnja dveh stanovanj-
skih hiš, nova prometna in infrastrukturna ureditev,

– PE3 – je površina velikosti 8.365 m², namenjena gradnji 
dveh poslovno stanovanjskih objektov in petih stanovanjskih 
hiš, s pripadajočo prometno in infrastrukturno ureditvijo in pri-
ključki ter gradnji parkirišč za potrebe kulturnega doma in 
pokopališča,

– PE4 – je površina velikosti 6.414 m², namenjena ureditvi 
prometnih površin s pripadajočimi ureditvami in infrastrukturo.

(2) Namembnost objektov, pod pogojem, da je zagotovlje-
no zadostno število parkirnih mest za posamezno namembnost

(a) Prostorska enota PE1:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice (samo okrepče-

valnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji),
– 1250 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (samo samostojne prodajalne in 

butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (frizerski, koz-

metični saloni ipd., pralnice, popravljalnice čevljev in podobne 
stavbe, fotokopirnice, foto studii),

– 12420 Garažne stavbe (samo garaže in kolesarnice),
– 12510 Industrijske stavbe (samo delavnice za mirno 

obrt),
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.
(b) Prostorska enota PE2:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-

stanitev,
– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice (samo okrepče-

valnice, slaščičarne, bifeji),
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (samo samostojne prodajalne in 

butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (frizerski, kozme-

tični saloni, pralnice, popravljalnice čevljev in podobne stavbe, 
fotokopirnice, foto studii in podobno),

– 12420 Garažne stavbe (samo garaže in kolesarnice),
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo gledališča 

in podobno, dvorane za družabne prireditve),
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno razisko-

valno delo (samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje),
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
– 12722 Pokopališke stavbe (mrliške vežice ter spremlja-

joče stavbe in objekti),
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 21122 Samostojna parkirišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-

acijo in prosti čas (samo parki, trgi, otroška igrišča, zelenice),
– 24204 Pokopališča,
– 32140 Spominska obeležja.
(c) Prostorska enota PE3:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice (samo okrepče-

valnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji),
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (do-

movi za ostarele, varna hiša ipd.),
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (samo stav-

be s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu 
poslovanju podjetij),
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– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (samo samostojne prodajalne in 

butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (frizerski, koz-

metični saloni ipd., pralnice, popravljalnice čevljev in podobne 
stavbe, fotokopirnice, foto studii),

– 12420 Garažne stavbe (garaže),
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 21122 Samostojna parkirišča.
(d) Prostorska enota PE4:
– 21112 Regionalne ceste,
– 21122 Samostojna parkirišča.
(e) Vse prostorske enote:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste,
– 22210 Lokalni distribucijski plinovodi,
– 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za 

tehnološko vodo,
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),
– 22232 Čistilne naprave,
– 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi,
– 22242 Lokalna (dostopovna) komunkacijska omrežja,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje,
– 32110 Ekološki otoki,
– 32120 Urbana oprema,
– 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji.
(3) Zazidalna zasnova
(a) Prostorska enota PE1
– Obsega severni del območja urejanja, kjer je predvidena 

odstranitev stare stanovanjske hiše in drvarnice ter gradnja 
objekta za mirno obrt (O1), priključek na regionalno cesto je 
obstoječ.

– Predvidena je odstranitev stare stanovanjske hiše in 
gospodarskega poslopja ter gradnja novega poslovno stano-
vanjskega objekta (O2), uredi se nov priključek na regionalno 
cesto, uredijo se parkirišča za potrebe objekta, obstoječ priklju-
ček na regionalno cesto se ukine.

(b) Prostorska enota PE2
– Obsega osrednji del območja urejanja, kjer je predvi-

dena razširitev kulturnega doma (O3), razširitev pokopališča, 
gradnja dveh stanovanjskih objektov (O11 in O12) ter nova 
prometna in infrastrukturna ureditev.

– Obstoječi skupinski priključek na regionalno cesto, ob 
župnišču, se spremeni v individualnega za potrebe župnišča, 
ukine se javna pot JP Zagradec – 639703. Ob obstoječi kapelici 
se uredi tlakovanje. Obstoječa dostopna pot do župnišča se 
spremeni v tlakovano dvorišče, ki se navezuje na ureditev ob 
obstoječem kozolcu (P2). Zemljišče okoli kozolca (P2), ki bo 
namenjeno veroučnim aktivnostim, se zasadi in ogradi z živo 
mejo. Preostali del zemljišča bo urejen v parkovno površino 
z manjšim otroškim igriščem, zasaditvami in urbano opremo.

– Uredijo se nova prometna povezava do župnišča (P1), 
ki poteka preko zemljišča s parc.št. 217/1 in površine za par-
kiranje za potrebe župnišča ter objekta stare šole (P3). Objekt 
stare šole se obnovi (P3) ali pa se postavi nov objekt na istem 
mestu in v enakih gabaritih. Ob novi dostopni cesti se v delu 
zelenice uredijo začasna parkirišča, ki se bodo uporabljala 
samo v primeru prireditev.

– Predvidi se dozidava obstoječega kulturnega doma ali 
možnost odstranitve objekta in gradnje novega objekta (O3). 
Ob kulturnem domu na vzhodni strani, se uredi tlakovana plo-
ščad za krajevne prireditve, z zasaditvami in urbano opremo, 
zelenica in parkirišče.

– Prestavijo se obstoječa transformatorska postaja in 
visokonapetostni zračni elektro vodi.

– Uredi se razgledna ploščad ob objektu stare šole s 
pogledom na reko Krko in okolico.

– Del zemljišča, na južni strani cerkve (P4), pod pokopa-
liškim zidom, se nameni za razširitev pokopališča. Območje se 

ogradi z netransparentno ograjo in se zasadi na južnem delu. 
Uredijo se dodatne površine za parkiranje, obstoječa pot se 
razširi in uredi se pločnik.

– Južni del prostorske enote se nameni za gradnjo dveh 
stanovanjskih hiš (O11, O12), s pripadajočo prometno in ko-
munalno ureditvijo.

(c) Prostorska enota PE3
– Obsega zahodni del območja urejanja, kjer je glede 

na tri različne namenske rabe, predvidena pozidava objektov 
za poslovno stanovanjski in stanovanjski namen ter zelene 
površine.

– Predvidita se dva poslovno stanovanjska objekta (O4 in 
O8), s pripadajočimi ureditvami ter pet stanovanjskih hiš (O5, 
O6, O7, O9, O10).

– Ob obstoječi lokalni cesti se predvidita dva sklopa par-
kirišč za potrebe kraja in predvidenih poslovno stanovanjskih 
objektov.

– Predvidi se nova cesta, ki poteka po sredini območja, 
s pločniki, s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo in priključki.

(d) Prostorska enota PE4
– Obsega obstoječe in nove prometne površine, kjer so 

predvidene ureditve vozišč, površin za pešce in kolesarje, pro-
metna signalizacija ter preureditev obstoječih in izvedba novih 
prometnih priključkov.

10. člen
(pogoji za gradnjo in oblikovanje nezahtevnih  

in enostavnih objektov)
(1) V območju podrobnega načrta je dovoljena postavitev 

nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavno uredbo 
o razvrščanju objektov.

(2) Pomožni infrastrukturni objekti in mikrourbana oprema 
morajo biti locirani tako, da ne poslabšujejo prometne varnosti, 
ne posegajo v intervencijske površine, ne ovirajo funkcionalno 
oviranih ljudi, ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja 
in ne zastirajo pomembnejših značilnih pogledov.

(3) Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov naj bo 
enostavno, nevpadljivo in usklajeno z osnovnimi objekti glede 
na volumen, naklon strehe, oblikovanje in materiale.

(4) Strehe nezahtevnih in enostavnih objektov:
– strehe so lahko poleg dvokapnih, tudi enokapne ali 

ravne,
– naklon dvokapnih streh mora biti enak kot pri osnovnem 

objektu,
– pri enokapnih strehah je dovoljen naklon do 20º,
– v primeru vkopanega ali delno vkopanega objekta je 

streha lahko zelena.
(5) Ograje, oporni zidovi:
– višina medsosedskih ograj naj ne presega 1,6 m,
– višina ograje, ki obdaja razširjeno pokopališče naj ne 

presega 2,2 m,
– višina opornih zidov naj ne presega 1,5 m,
– oporni zidovi naj bodo ozelenjeni ali obloženi s kamnom.
(6) Ureditve, rekviziti, table, oznake in materiali teh ele-

mentov morajo biti oblikovani nevpadljivo in tako, da se bodo 
prilagajali ambientom v katerih bodo umeščeni.

(7) Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je po-
trebno na zavarovanih območjih in v območju varovalnih pasov 
pridobiti soglasja oziroma mnenja pristojnih služb.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Splošno
– Zasnova objektov in ureditev na območju podrobnega 

načrta mora težiti k enotnosti in skladnosti v oblikovanju volu-
mnov in likovne izraznosti objektov, detajlov, skladni uporabi 
materialov in barv glede na prostor, v katerega se umeščajo 
ter slediti načelom trajnostnega načrtovanja.

– Predvidene ureditve in objekti morajo omogočati dostop 
funkcionalno oviranim ljudem in zagotavljati varno uporabo v 
skladu s predpisi o univerzalni graditvi in uporabi objektov.
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– Za obstoječe objekte, ki se nahajajo na območju po-
drobnega načrta, se upoštevajo pogoji za tipologijo zazidave, 
stopnjo izkoriščenosti gradbene parcele ter merila in pogoji 
za oblikovanje, ki so določeni za posamezno podrobno na-
mensko rabo, v kateri se ti objekti nahajajo in je določena v 
veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ivančna Gorica.

– Za vse posege je potrebno pridobiti pogoje, soglasja 
oziroma mnenja pristojnih služb na zavarovanih območjih in 
na območjih varovalnih pasov.

(2) Zasnova volumnov
– Osnovni volumni objektov morajo biti zaradi prepoznav-

ne lege v prostoru, pojavnosti in vedut, oblikovani tako, da se 
povežejo s podobo naselja.

– Dopustno je odvzemanje in dodajanje manjših volu-
mnov v nivoju pritličja (P) in prve etaže (1), praviloma na 
vzdolžnih fasadah. Ti lahko presegajo največji osnovni tlorisni 
gabarit, vendar skupaj ne smejo presegati tretjine bruto volu-
mna osnovnega objekta nad terenom. Postavljeni morajo biti 
znotraj gradbene linije v pritličju, lahko pa jo presegajo do 2,5 m 
v prvi etaži.

– Objekti naj bodo členjeni v horizontalni in vertikalni 
smeri.

(3) Oblikovanje fasad
– V PE1 in PE2 naj bodo fasade izvedene v zaglajenem 

ometu, v belih ali svetlih tonih, nevpadljivih barv, lahko v kom-
binaciji z lesom in kamnom, na površinah, ki so sorazmerne s 
celotno fasado, balkoni na čelnih fasadah niso dopustni.

– V PE 3 je dopustno sodobnejše oblikovanje fasad in 
skladna uporaba sodobnih materialov, barvne sheme fasad na 
osnovnih volumnih naj bodo v belih ali svetlih tonih, nevpadljive 
in naj bodo usklajene z likovnimi poudarki posameznih elemen-
tov fasade glede na barvo, teksturo oziroma material.

– Vse tehnične naprave za ogrevanje, prezračevanje, 
hlajenje in podobno morajo biti nameščene in prilagojene fa-
sadam tako, da niso vizualno izpostavljene in ne kazijo pred-
vsem uličnih fasad ter da ne povzročajo negativnih vplivov na 
sosednje objekte.

(4) Strehe
– Strehe nad osnovnim volumnom morajo biti simetrične 

dvokapnice, naklona med 38º in 42º.
– Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico 

objekta.
– Strehe nad dodanimi volumni so lahko ravne (na primer: 

izzidek, terasa, nadstrešek, vetrolov, loža in podobno).
– V PE1 in PE2 so dopustni čopi.
– Osvetlitev prostorov izkoriščenega podstrešja objektov 

je dopustna s strešnimi okni ali klasično oblikovanimi frčadami 
(pokončne pravokotne odprtine, simetrična strešica z enakim 
naklonom, kot jo ima osnovna streha) ali v obliki dvignjenih 
enokapnih frčad (enokapna strešina z nižjim naklonom).

– Na eni strešini je lahko več manjših, oblikovno enakih 
frčad ali pa ena večja, osno umeščena frčada.

– Frčade morajo biti postavljene osno in se navezovati na 
raster odprtin vzdolžne fasade.

– Večje frčade lahko zavzemajo največ 1/3 površine stre-
šine, slemena frčad ne smejo presegati slemena osnovne 
strešine.

– Kritina naj bo iz majhnih strešnikov, opečne, temno 
rdeče ali temno sive barve.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Splošno
– Vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno 

oviranim ljudem in zagotavljati varno uporabo.
(2) Prostorska enota PE1
– Na dvoriščih preurejenih ali novih individualnih hiš se 

predvidijo posamezna hišna drevesa, kot na primer kostanj, 
oreh, lipa.

(3) Prostorska enota PE2
– Na travniku nasproti župnišča se uredi pot do toplarja, ki 

bo služil aktivnostim za mladino, območje pa je zaradi varnosti 
uporabnikov v manjšem obsegu ograjeno s striženo živo mejo 
iz ligustra ali gabra.

– Ob kapelici Lurške matere božje se ohranita stebrasta 
kleka, parter pred kapelico se uredi s tlakom do pločnika pri 
uvozu, ki se razširi še na drugo stran. S tem nastane ob glavni 
cesti manjša, prosta tlakovana javna površina, opremljena 
z osnovnim naborom urbanega pohištva (klop, informacijski 
pano, košek za smeti, stojalo za kolesa in podobno) in večjim 
posameznim – vaškim drevesom (na primer lipa, kostanj).

– Vzhodno od kozolca se uredi zelenica in manjše otroško 
igrišče. Predvidi se postavitev urbane opreme (razstavni panoji, 
klopi, koški in podobno).

– Parkirišče za obiskovalce župnišča in cerkve je pred-
videno severno od kulturnega doma in je vzdolž obeh daljših 
strani zasajeno z nižjim listnatim drevjem, ob uvozu pa z nizkimi 
prosto rastočimi grmovnicami. Na podoben način so zasajene 
poteze drevja še pri parkirišču pred vežicami oziroma poko-
pališčem.

– V tlakovani večnamenski ploščadi med kulturnim do-
mom in parkiriščem je prostor za več manjših dreves. Južno 
od ploščadi se uredi zelenica in otroško igrišče. Predvidi se 
postavitev urbane opreme (klopi, koški in podobno).

– Na zemljišču južno od cerkve in pokopališkega zidu 
je predvideno območje za širitev pokopališča, z večjo poljino 
pravokotne oblike za klasični in žarni pokop, ter manjšo poljino 
klinaste oblike za parkovni del pokopališča, ki vključuje tudi 
možnost za izvajanje pokopnega obreda z raztrosom pepela 
in skupinski grob. Manjše parkirišče vzdolž dovozne ceste ob 
pokopališču bo zasajeno s posameznimi drevesi na začetku in 
koncu niza parkirnih mest. Območje se ogradi z zidano ograjo.

(4) Prostorska enota PE3
– Na površini, namenjeni novi pozidavi, sta predvidena 

dva poslovno stanovanjska objekta. Pred objektoma je po-
trebno število parkirnih mest zagotovljeno na treh parkiriščih. 
Večje je členjeno z ločilnim pasom z zelenico in nižjim listnatim 
drevjem. Poteze drevja so tudi vzdolž dovozne ceste.

– Pred predvidenimi stanovanjskimi hišami je predvide-
na le osnovna, skeletna zasaditev posameznih dreves, proti 
vzhodu pa se območje pozidave zaključi s pasom prosto za-
sajenega drevja, ki bo ustvarilo parkovni nasad – gozdiček za 
rekreacijsko rabo, sočasno pa bo predstavljal vidno cezuro do 
sosednjega območja in navezavo na obstoječo zaplato gozda, 
ki se razteza vse do nabrežja reke Krke.

(5) Prostorska enota PE4
– Vzdolž regionalne ceste se v primernem odmiku (naj-

manj 5,5 m) od roba pločnika zasadi drevoredna poteza listna-
tega drevja s primerno velikostjo krošenj. Razmik med drevesi 
je 10,00 m, kar vseskozi še omogoča poglede s ceste v globino 
prostora proti cerkvi.

13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati naslednje regulacijske 

elemente, ki imajo naslednji pomen:
– Regulacijska linija (RL) razmejuje površine namenjene 

javni rabi od površin namenjenih zasebni rabi, nobena stavba, 
ne glede na zahtevnost, je ne sme presegati.

– Gradbena linija (GL) predstavlja linijo ob katero morajo 
biti v nivoju pritličja z enim robom fasade vzporedno postavlje-
ni objekti ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele do 
največ 1 m.

– Gradbena meja (GM) je linija, ki je ne sme preseči 
noben del stavbe v vseh etažah in označuje površino znotraj 
katere se lahko postavi objekt. Objekt se lahko dotika gradbene 
meje ali pa je od nje odmaknjen v notranjost.

– Višina stavbe (H) je višina, določena od kote terena pri 
vhodu v objekt na nivoju pritličja, do slemena strehe, oziroma v 
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primeru vhoda v objekt na nivoju kleti, od najnižje točke terena 
pri stavbi, do slemena strehe.

(2) Tlorisni gabariti za posamezne objekte
– Objekt O1: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit 

15,0 m x 10,0 m.
– Objekt O2: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit 

25,0 m x 12,0 m.
– Objekt O3: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit je 

30,0 m x 13,0 m.
– Objekta O4, O8: največji dovoljeni osnovni tlorisni ga-

barit je 19,0 m x 11,0 m.
– Objekti O5, O6, O7, O9, O10, O11, in O12: največji 

dovoljeni osnovni tlorisni gabarit je 13,0 m x 9,0 m, možnost 
postavitve garaže ali nadstrešnice do 50 m² in terase do 50 m².

– Gabariti kleti posameznih objektov so lahko tudi večji od 
osnovnega tlorisnega gabarita, če je razširjeni del kleti v celoti 
vkopan v teren.

– Za vse objekte velja, da so lahko manjši od zgoraj nave-
denih gabaritov oziroma v okviru odstopanj, ki so opredeljena 
v 25. členu.

(3) Višinski gabariti in višina stavb (H) za posamezne 
objekte

– Za objekt O1 je etažnost največ K+P+M, višina stavbe H 
do 9,0 m.

– Za objekt O2 je etažnost največ K+P+1+M, višina stav-
be H do 13,5 m.

– Za objekt O3 je etažnost največ K+P+1+M, višina stav-
be H do 13,0 m.

– Za objekta O4 in O8 je etažnost največ K+P+1+M, viši-
na stavb H do 13,4 m.

– Za objekte O5, O6 in O7 je etažnost največ P+1+M, 
višina stavbe H do 9,0 m.

– Za objekte O9, O10, O11 in O12 je etažnost največ 
K+P+M, višina stavbe H do 9,0 m.

– Za vse objekte velja, da je v primeru nižje etažnosti od 
največje dovoljene, višina kolenčnega zidu v mansardi, lahko 
največ 1,4 m, merjeno od gotovega tlaka mansarde do loma 
stropne konstrukcije.

– Izvedba etaže kleti ni obvezna.
(4) Višinske kote tlaka pritličja (±0.00) za posamezne 

objekte
– Objekt O1: 258,00 m nadmorske višine.
– Objekt O2: 259,50 m nadmorske višine.
– Objekt O3: 260,80 m nadmorske višine.
– Objekt O4: 259,30 m nadmorske višine.
– Objekt O5: 259,20 m nadmorske višine.
– Objekt O6: 259,50 m nadmorske višine.
– Objekt O7: 260,00 m nadmorske višine.
– Objekt O8: 259,00 m nadmorske višine.
– Objekt O9: 259,00 m nadmorske višine.
– Objekt O10: 259,00 m nadmorske višine.
– Objekt O11: 260,65 m nadmorske višine.
– Objekt O12: 260,65 m nadmorske višine.
– Za vse objekte velja, da so lahko višinske kote v okviru 

odstopanj, ki so opredeljena v 25. členu.
(5) Gradbena parcela
– Gradbena parcela se določi objektom, s pripadajočimi 

ureditvami in napravami, ki služijo tem objektom.
(6) Odmiki
– Odmiki objektov, ki niso določeni v grafičnem delu po-

drobnega načrta, so lahko najmanj 3 m, od najbolj izpostavlje-
nega dela objekta, do meje sosednjega zemljišča. Odmiki so 
lahko manjši, če zmanjšani odmik ne povzroča nedopustnega 
vpliva na sosednja zemljišča in objekte, omogoča požarno 
varnost ter vzdrževanje stavbe in če s tem soglašajo lastniki 
sosednjih zemljišč.

– Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov, morajo biti 
od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 
1,5 m, razen ograje in podporni zidovi, ki so lahko postavljeni 
do meje. Odmiki so lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo 
lastniki sosednjih zemljišč.

– Odmiki od cest in drugih javnih površin so najmanj 5 m, 
razen, če je z gradbeno linijo (GL) določen drugačen odmik, 
oziroma se lahko postavijo do regulacijske linije (RL) in s so-
glasjem upravljavca javnih površin.

14. člen
(odstranitev objektov)

(1) V območju podrobnega načrta je predvidena odstrani-
tev štirih objektov z oznakami R1, R2, R3 in R4.

(2) Za odstranitev objektov je potrebno pridobiti projektne 
pogoje in mnenja pristojnih služb za varstvo narave, varstvo 
kulturne dediščine ter drugih pristojnih služb, če se nahajajo v 
območju varovalnih pasov prometne in komunalne infrastruk-
ture.

IV. NAČRT PARCELACIJE

15. člen
(načrt parcelacije)

(1) Mejne točke parcel so opredeljene Gaus-Krűgerjevem 
koordinatnem sistemu, metoda izmere: RTK-GPS izmera in so 
sestavni del v grafičnem delu odloka.

(2) Območje podrobnega načrta je razdeljeno na nasle-
dnja zemljišča ali dele zemljišč, namenjene gradnji:

– P_01, ki obsega zemljišča s parc. št. 3, *18, *19, 209/1, 
k.o. Zagradec, meri 1964 m²,

– P_02, ki obsega zemljišča s parc. št. 209/1, 1421/19, 
k.o. Zagradec, meri 1587 m²,

– P_03, ki obsega parc. št. *23, *192, 211, 213/1, 213/2, 
213/7, 217/1, 217/2, 213/7, 1421/5, 1421/18, 1422/3, k.o. Za-
gradec, meri 2798 m²,

– P_04, ki obsega parc. št. 217/1, 217/2, k.o. Zagradec, 
meri 755 m²,

– P_05, ki obsega parc. št. 217/1, k.o. Zagradec, meri 
242 m²,

– P_06, ki obsega zemljišča s parc. št. 213/4, 213/5, 
214/1, 217/1, k.o. Zagradec, meri 2122 m²,

– P_07, ki obsega zemljišča s parc. št. 213/5, 234/1, 
235/1, 1422/3, k.o. Zagradec, meri 249 m²,

– P_08, ki obsega zemljišča s parc. št. 214*1, 214/2, 
217/1, 1422/3, k.o. Zagradec, meri 844 m²,

– P_09, ki obsega zemljišča s parc. št. *24, *172, 231, 
236, 1422/3, k.o. Zagradec, meri 2222 m²,

– P_10, ki obsega zemljišča s parc. št. 218/3, 231, 232/1, 
255,1422/3, k.o. Zagradec, meri 1562 m²,

– P_11, ki obsega zemljišča s parc. št. 225, k.o. Zagradec, 
meri 596 m²,

– P_12, ki obsega zemljišča s parc. št. 225, k.o. Zagra-
dec, meri 533 m²,

– P_13, ki obsega zemljišča s parc. št. 225, k.o. Zagra-
dec, meri 154 m²,

– P_14, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagra-
dec, meri 556 m²,

– P_15, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagra-
dec, meri 795 m²,

– P_16, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagra-
dec, meri 792 m²,

– P_17, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagra-
dec, meri 768 m²,

– P_18, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, k.o. Zagra-
dec, meri 1333 m²,

– P_19, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, 63/2, k.o. Za-
gradec, meri 529 m²,

– P_20, ki obsega zemljišča s parc. št. 16/1, 63/2, k.o. Za-
gradec, meri 628 m²,

– P_21, ki obsega zemljišča s parc. št. 63/1, 63/2, k.o. Za-
gradec, meri 588 m²,

– P_22, ki obsega zemljišča s parc. št. 63/1, 63/2, k.o. Za-
gradec, meri 806 m²,
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– P_23, ki obsega zemljišča s parc. št. 63/1, k.o. Zagra-
dec, meri 386 m²,

– P_26, ki obsega zemljišča s parc. št. 63/1, k.o. Zagra-
dec, meri 78 m².

(3) Površine namenjene javnemu dobru obsegajo nasle-
dnja zemljišča ali dele zemljišč:

– P_24, ki obsega zemljišča s parc. št. *172, 16/1, 63/1, 
63/2, 213/1, 214/1, 217/1, 218/3, 218/4, 218/5, 219, 225, 232/1, 
1421/13, 1423, k.o. Zagradec, meri 3541 m²,

– P_25, ki obsega zemljišča s parc. št. *192, 2/8, 2/9, 
2/10, 2/12, 2/15, 7/6, 7/7, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 14/2, 
16/2, 19/3, 19/4, 21/4, 28/7, 37/5, 37/7, 37/12, 37/13, 37/14, 
37/15, 37/16, 37/17, 37/18, 57/3, 213/1, 213/6, 217/2, 1421/5, 
1421/13, 1421/17, 1421/18, 1421/19, 1421/20, 1421/21, 
1421/22, k.o. Zagradec, meri 4649 m².

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

16. člen
(etapnost gradnje)

(1) V območju podrobnega načrta je mogoče gradnjo 
izvajati v posameznih prostorskih enotah ločeno po etapah. 
Zaključena etapa predstavlja gradnjo objekta s pripadajočo 
zunanjo ureditvijo in prometno ter komunalno infrastrukturo.

(2) Podrobni načrt dovoljuje možnost začasnih rešitev, 
ki se smiselno vklapljajo oziroma navezujejo na predvideno 
dokončno rešitev prometne in komunalne javne infrastrukture.

(3) Odstranitve objektov se lahko izvedejo neodvisno od 
izvedbe posameznih etap v prostorskih enotah in ob upošteva-
nju pogojev pristojnih služb za varstvo narave in Direkcije RS 
za infrastrukturo.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

17. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju podrobnega načrta so registrirane nasle-
dnje enote kulturne dediščine:

– Zagradec – Cerkev Marijinega brezmadežnega spoče-
tja, EŠD 2696,

– Zagradec – Župnišče, EŠD 16723,
–  Zagradec – Kapelica Lurške Matere božje, 

EŠD 15851.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 

splošni varstveni režim, ki najditelja (lastnika zemljišča, inve-
stitorja, odgovornega vodjo del) ob odkritju arheološke ostaline 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu od-
kritja in o najdbi takoj obvesti pristojno OE Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

18. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov  

ter ohranjanje narave)
(1) Splošno
– V času gradnje in uporabe je potrebno upoštevati oko-

ljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
– V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse po-

trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, 
da bo preprečeno onesnaževanje tal in voda, izlitje nevarnih 
tekočin na prosto ali v zemljo.

– V projektni dokumentaciji je potrebno navesti oziroma 
prikazati mesta odlaganja viškov izkopanega in drugega grad-
benega materiala. Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano 

odlagati na teren in zasipavati struge ter poplavnega območja 
vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene 
tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok pada-
vinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavlja-
njem materiala.

(2) Varstvo tal
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno 

glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti ze-
mljine se rodovitna zemlja začasno odlaga ter nato uporabi pri 
končni ureditvi območja.

– Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse, za po-
trebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih 
deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa ustrezno krajinsko 
urediti.

(3) Varstvo voda
– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih komu-

nalnih voda mora biti usklajena z veljavno uredbo o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in veljavno 
uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo.

– Vse odpadne vode morajo biti priključene na javno ka-
nalizacijsko omrežje v skladu z veljavnimi predpisi in pod pogoji 
upravljavca, ko bo to zgrajeno.

– Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja je dovo-
ljeno odpadne vode speljati v male čistilne naprave.

– Odvajanje padavinskih voda z večjih urejenih obmo-
čij je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni 
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin 
(zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrže-
valniki …).

– Padavinske vode je treba prioritetno ponikati, pri tem 
morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih površin. 
Ponikanje mora biti izvedeno tako, da ni ogrožena stabilnost 
zemljišča.

– Vse povozne in parkirne površine morajo biti omejene z 
dvignjenimi betonskimi robniki, odvodnjavanje mora biti spelja-
no preko lovilca olj, ustreznih dimenzij v ponikanje.

– Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti 
grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektni doku-
mentaciji in dokazano z atesti in preizkusi.

– Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi 
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, 
je v celoti odgovoren investitor.

– Investitor mora v postopku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja za gradnjo objektov in ureditev pridobiti pogoje in 
soglasje pristojne službe za varstvo voda.

(4) Varstvo narave
– Načrtovano območje se nahaja v območju neposredne-

ga in daljinskega vpliva na posebno ohranitveno območje Krka 
s pritoki (SI 3000338, Natura 2000) in na ekološko pomemb-
nem območju Krka – reka (Ident. št. 65100).

– Za varstvo zavarovanih in ogroženih vrst netopirjev 
se na podlagi predpisov o svetlobnem onesnaževanju, zuna-
nja osvetlitev uredi le s popolnoma zasenčenimi svetili, ki ne 
oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Za osvetljevanje naj se 
uporabljajo sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne 
svetijo v UV spektru. Kjer je možno, naj se namestijo svetila z 
vgrajenim sistemom za samodejni vklop in izklop.

– Za vse posege v območju varovanja narave je pridobiti 
pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo narave.

(5) Varstvo zraka
Največji vplivi, v sklopu obravnavanega podrobnega na-

črta, bodo v fazi gradbenih del, kjer bo vpliv posreden in krat-
kotrajen na onesnaževanje zraka, predvsem zaradi izpušnih 
plinov gradbene mehanizacije in zaradi prašenja med izkopom 
in gradnjo. Na območju podrobnega načrta je potrebno upo-
števati zahteve za postopke mehanske obdelave na gradbišču 
ter zahteve za organizacijske ukrepe na gradbišču, ki jih določa 
predpis o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz 
gradbišč. Investitor oziroma izvajalec mora upoštevati nasle-
dnje omilitvene ukrepe:
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– Vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v 
suhem in vetrovnem vremenu.

– Preprečevanje nekontroliranega raznašanja materiala z 
območja urejanja na sosednje in prometne površine.

– Upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo 
in vse naprave, ki se bodo uporabljale pri izvajanju del.

– Na območju podrobnega načrta je prepovedano sežiga-
nje odpadnih materialov, ki nastanejo med urejanjem območja.

– Prezračevanje stavb je treba speljati nad streho stavbe, 
vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti 
opremljeni z ustreznimi filtri v skladu s predpisi o dovoljenih 
emisijah snovi v zrak.

(6) Varstvo pred hrupom
Območje podrobnega načrta spada v III. stopnjo varstva 

pred hrupom. Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti 
presežene. Na območju podrobnega načrta je treba upoštevati 
naslednje omilitvene ukrepe:

– Uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev na grad-
bišču, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup 
gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja le meha-
nizacijo, ki je označena z vidno in trajno oznako CE skladnosti 
z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj bo opremljena z izjavo 
o skladnosti v skladu s predpisi.

– Vsi viri hrupa, ki bodo vezani na uporabo stavb (npr. 
prezračevalne, hladilne naprave in drugo) in na druge dejav-
nosti na obravnavanem območju morajo biti zvočno izolirani do 
take mere, da mejne vrednosti kazalcev hrupa na merodajnih 
lokacijah v okolju zaradi njihovega obratovanja ne bodo prese-
gale dovoljenih.

19. člen
(energetska oskrba z obnovljivimi viri)

(1) Pri načrtovanju objektov naj se upoštevajo merila 
določena v lokalnem energetskem konceptu Občine Ivančana 
Gorica.

(2) V objektih je treba zagotoviti najmanj 25 % moči za 
gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo z aktivno uporabo 
enega ali več virov obnovljive energije v skladu s predpisi o 
učinkoviti rabi energije v stavbah. Za zalivanje zelenic in upo-
rabo sanitarne vode za splakovalnike se lahko predvidi tudi 
uporabo deževnice.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

20. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

(1) Ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami

– Obravnavano območje spada po Karti potresne nevar-
nosti v Sloveniji (MOP, 2001) s povratno dobo 475 let v obmo-
čje, kjer se upošteva projektni pospešek tal 0,175 g.

– Pri načrtovanju objektov se morajo upoštevati določila 
veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov glede mehanske 
odpornosti in stabilnosti objektov.

(2) Poplavnost, podtalnica, erozivnost, plazovitost
– Območje podrobnega načrta se ne nahaja na poplav-

nem, pod vplivom delovanja podtalnice, erozivnem ali plazovi-
tem območju.

– Izvedene so bile geološke in geomehanske raziskave 
območja, v Geološko geomehanskem poročilu OPPN Prenova 
jedra Zagradec, številka 3616-021/2017-01, ki ga je izdelalo 
podjetje Geologija Idrija d.o.o. in je sestavni del prilog tega 
odloka, je opredeljeno, da je v fazah pridobivanja gradbenega 
dovoljenja in projekta za izvedbo, ko bodo znane karakteristike 
in položaji predvidenih objektov, potrebno za vsak objekt izde-
lati podrobnejše geološko geomehansko poročilo, predvsem v 

primeru objektov z večjimi obtežbami. Pri izvajanju zemeljskih 
del, izkopih gradbenih jam in temeljenju, naj bo zagotovljen 
nadzor geomehanika, ki bo preveril temeljna tla ter utrjenost 
nasipov, zasipov in tamponskega materiala in po potrebi podal 
dodatna navodila.

– Obravnavano območje gradi kraški teren, globina do 
trdne kamninske podlage se spreminja od 0,4 do 4 m in več. 
Skalnata podlaga je pokrita z različno debelimi plastmi rjave 
gline, gline s plastmi zoglenelega lesa in gline s samicami 
apnenca.

– Pri temeljenju stanovanjskih objektov je potrebno od-
straniti plast humusa in gline v debelini 1 m, objekte se temelji 
na sanirana temeljna tla, izvede se nasip po plasteh na polo-
žen geosintetik. Priporočeno je temeljenje na temeljni plošči. 
Podkletene objekte se temelji v raščeno kamninsko podlago. 
Za objekte večjih dimenzij je potrebno predvideti temeljenje v 
raščeno kamninsko podlago.

– Na območju ZK, ZP in ZD se lahko manjše objekte v 
sklopu pokopališča in parkovnih površin temelji na glini. Pred 
izvedbo temeljev je potrebno sanirati temeljna tla, jih uvaljati, 
položiti geosintetik in izvesti tamponsko blazino.

– Obvezna je izvedba drenaže okrog objektov v višini 
temeljev.

– Pred izvedbo temeljenja je potrebno humusni sloj v 
celoti odstraniti. Humusni sloj (do 20 cm) je potrebno po izkopu 
ustrezno deponirati in uporabiti za rekultivacijo površin.

– Glede na zmrzlinski kriterij mora biti dno temeljev mini-
malno 90 cm pod koto bodočega okoliškega terena.

– Vse meteorne vode z objektov in drugih površin se 
neprepustno odvaja v meteorno kanalizacijo.

– Ponikanje voda zaradi slabe vodoprepustnosti ni izve-
dljivo oziroma jih lahko pogojno ponikamo z globokimi vrtinami 
neposredno v kamninsko podlago.

– Povozne površine je potrebno opremiti z vzdolžnimi dre-
nažami, muldami, jaški in prepusti, iz katerih je vodo potrebno 
očiščeno olj, nepropustno odvajati v najbližje kanalizacijsko 
omrežje ali površinski vodotok. Pri izvedbi parkirišč in dosto-
pnih poti je potrebno upoštevati, da podlago voziščni konstruk-
ciji predstavlja glina z veliko zoglenelega lesa oziroma glina s 
posameznimi samicami apnenca. Ocenjena nosilnost CBR je 
okoli 7–10 %. Zemljina je zmrzlinsko neodporna. Glede na na-
vedeno je potrebno v voziščno konstrukcijo vgraditi minimalno 
72 cm zmrzlinsko odpornih materialov.

– Ocenjeno je, da je podzemna voda na obravnavanem 
območju v nivoju reke Krke (233 m.n.m.), kar je 20 do 30 m pod 
površjem (odvisno od lokacije, zaradi razgibanega terena). Gle-
de na karto poplavne ogroženosti (Atlas okolja, marec 2017), 
je obravnavano območje podrobnega načrta izven območja 
500-letnih poplav.

(3) Varstvo pred požarom
Za zagotovitev varstva pred požarom je pri projektiranju 

objektov potrebno opredeliti in načrtovati:
– opredeliti objekte glede na požarno zahtevnost,
– opredeliti požarna tveganja in požarno obremenitev v 

objektih,
– načrtovati ukrepe za preprečitev širjenja požara med 

objekti,
– načrtovati ukrepe zaščite pred požarom v objektih,
– načrtovati zahteve za požarno odpornost zunanjih in 

notranjih delov objekta,
– načrtovati zahteve za odziv na ogenj gradbenih elemen-

tov, vgrajenih v objekte,
– načrtovati ukrepe varstva pred požarom pri načrtovanju 

napeljav in naprav v objektih,
– opredeliti požarno ogroženost naravnega okolja in pred-

videti ustrezne ukrepe,
– načrtovati gasilne naprave in napeljave v objektih,
– načrtovati vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– načrtovati poti, dostope in delovne površine za inter-

vencijo,
– opredeliti ukrepe za varen umik ljudi, živali ali premo-

ženja pri požaru.
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IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

21. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Splošno
– Ob regionalni cesti R1-216/1175 Krka–Žužemberk, od 

km 4.4+88.00 do km 4.7+75.00, je predvidena ureditev meša-
nih površin za pešce in kolesarje.

– Podrobni načrt načrtuje rekonstrukcijo treh križišč jav-
nih poti z regionalno cesto; in sicer v km 4.4+92.00 (desno), v 
km 4.5+35.00 (desno) in v km 4.6+27.00 (desno).

– Predvidena je rekonstrukcija javnih poti JP Zagradec – 
639703, JP Zagradec – 639704 in JP Zagradec – 639705 ter 
novogradnja treh novih dostopnih cest, ki se priključujejo na 
javno pot JP Zagradec – 639704.

(2) Obstoječa prometna ureditev
– Obravnavano območje, ki se nahaja J od regionalne 

ceste R1-216/1175 Krka–Žužemberk, se napaja z regionalne 
ceste, preko dveh skupinskih priključkov in dveh individualnih 
uvozov, na območju od km 4.4+50.00 do km 4.7+75.00.

– Priključek javne poti JP Zagradec – 639703, vodi do 
obstoječega parkirišča in župnišča ter pokopališča.

– Priključek javne poti JP Zagradec – 639704, vodi do 
objekta št. 54, oziroma prek javne poti JP Zagradec – 639705 
do objekta št. 21.

– Obravnavano območje ima urejene površine za miru-
joči promet, ki se bodo glede na novo ureditev območja delno 
ukinile oziroma je predvidena nova ureditev parkirišč. Površine 
za mirujoči promet bodo zagotovljene znotraj obravnavanega 
območja.

– Hodniki za pešce na obravnavanem območju so delno 
urejeni le ob regionalni cesti. Znotraj območja urejanja, južno 
od regionalne ceste, površin za pešce in kolesarje ni.

(3) Projektne rešitve, dostopi in priključki
– Individualni uvoz v km 4.4+70.00, vodi do objekta za 

mirno obrt (O1) in ostaja nespremenjen.
– Individualni uvoz v km 4.4+92.00, ki vodi do poslovno 

stanovanjskega objekta (O2) in parkirišča, se rekonstruira v 
skupinski priključek za merodajno vozilo (osebno vozilo).

– Skupinski priključek v km 4.5+35.00, ki vodi do župnišča 
(P1) in stare šole (P3), se rekonstruira v individualni uvoz, pre-
ko poglobljenega robnika, ukine se status javne poti.

– Križišče regionalne ceste in javne poti JP Zagradec – 
639704 v km 4.6+27.00, se rekonstruira za merodajno (sme-
tarsko) vozilo.

– Notranjo prometno mrežo, območja južno od regionalne 
ceste, tvori sistem obstoječih poti in novih predvidenih poti.

– Predvidena je preureditev obstoječega individualnega 
priključka, v km 4.530, v skupinskega, z izvedbo uvoza in izvo-
za iz sestavljenih radijev, v km 4.525. Predvideno merodajno 
vozilo je dostavno vozilo.

– Preostali obstoječi individualni na severni strani regio-
nalne ceste so izvedeni preko poglobljenih robnikov in se ne 
spreminjajo.

– Preostali obstoječi skupinski priključki na severni strani 
regionalne ceste se ne spreminjajo.

– Pri ureditvi pločnika za skupno uporabo pešcev in kole-
sarjev, so predvideni prehodi, oziroma navezave na obstoječe 
stanje. Pri prehodu kolesarjev na skupni prometni pas z mo-
tornimi vozili in pri prehodu kolesarjev z vozišča na pločnik za 
skupno uporabo, je predvidena izvedba klančin in poglobljenih 
robnikov ter horizontalna signalizacija.

(4) Tipski prečni profili cest
Regionalna cesta R1-216/1175 Krka–Žužemberk
Prometni pas 2 x 3,00–3,25 m 

(obstoječe)
Površina za promet pešcev in kolesarjev 2 x 2,00 m
Zelenica 2 x 0,50 m
Skupaj: 11,00–11,50 m

Skupinski priključek na regionalno cesto v km 4.4+92.00
Prometni pas 2 x 2,50 m
Skupaj: 5,00 m
JP Zagradec – 639704
Prometni pas 2 x 2,50 m
Pločnik 2 x 1,50 m
Zelenica 2 x 0,50 m
Skupaj: 9,00 m
JP Zagradec – 639705
Prometni pas 2 x 2,50 m
Pločnik 1 x 1,50 m
Zelenica 2 x 0,50 m
Skupaj: 7,50 m
Dostopna pot do objektov št. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prometni pas 2 x 2,50 m
Pločnik 2 x 1,50 m
Skupaj: 8,00 m
Dostopna pot do objektov št. 11, 12
Prometni pas 1 x 3,50
Zelenica 1 x 0,50 m
Skupaj: 4,00 m
Dostopna pot do kulturnega doma (objekt št. 3)
Prometni pas 2 x 2,00
Pločnik 2 x 1,50 m
Skupaj: 7,00 m

(5) Višinska ureditev cest in parkirišč ter odvajanje me-
teorne vode

– Višinska ureditev predvidenih cest in parkirišč sledi po-
teku obstoječega terena in se navezuje na obstoječe urejene 
ceste, uvoze, parkirišča in zasebna dvorišča.

– Odvajanje meteorne vode z utrjenih površin znotraj 
območja urejanja je predvideno prek prečnih in vzdolžnih na-
klonov v cestne požiralnike (vtok pod robnik ali LTŽ rešetka), 
ali linijske kanalete, z navezavo na predvideno meteorno ka-
nalizacijo.

– Odvajanje meteorne vode z regionalne ceste, se z 
izvedbo površin za pešce in kolesarje ne spreminja. Meteorna 
voda z regionalne ceste se odvaja v obstoječe cestne požiral-
nike (vtok pod robnik / LTŽ rešetka).

(6) Mirujoči promet
– Površine za mirujoči promet, ki so zagotovljene na 

parkiriščih znotraj območja podrobnega načrta za posamezne 
objekte na lastnem zemljišču:

– za objekt O1: 3 PM,
– za objekt O2: 21 PM + 1 PM za invalide,
– za objekt O4: 7 PM + 1 PM za invalide,
– za objekt O8: 11 PM + 2 PM za invalide,
– za objekta P1 in P3: 7PM + 1PM za invalide.

– Površine za mirujoči promet, ki so zagotovljene na 
parkiriščih v javni rabi znotraj območja podrobnega načrta za 
objekte O3/P4, P5, P6 in pokopališče:

– parkirišče 1: 18 PM + 1 PM za invalide,
– parkirišče 2: 15 PM + 1 PM za invalide,
– parkirišče 3: 14 PM + 1 PM za invalide,
– parkirišče 4: 9 PM + 2 PM za invalide,
– občasno parkirišče 5: 17 PM.

– Parkirna mesta so predvidena dimenzije 
2,50 m x 5,00 m, z vmesno manipulacijsko površino vozišča 
širine najmanj 7,00 m. Parkirna mesta za invalide so dimenzije 
3,90 m x 5,00 m (2,40 m + 1,50 m).

– Objekti O5, O6, O7, O9, O10, O11, O12, imajo predvi-
deni po 2 parkirni mesti na zasebnih dvoriščih.

– Občasno parkirišče 5 se uredi na utrjeni zelenici (na pri-
mer travne kocke) in se ga omeji z varovalno premično ograjo 
tako, da se ga bo lahko uporabljalo samo ob prireditvah.

– Na javnih površinah je treba predvideti prostor za kolesa 
po normativu 3 PM za kolesa na 10 parkirnih mest za osebna 
vozila.
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– Število parkirnih mest (PM) na neto uporabno površino 
posamezne stavbe je potrebno zagotoviti na podlagi splošnih 
prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo in urejanje parkirnih 
mest, ki so določena v veljavnem Odloku o občinskem podrob-
nem načrtu občine Ivančna Gorica, glede na namembnost in 
velikost te stavbe.

(7) Površine za pešce in kolesarje
– Površine za pešce so zagotovljene znotraj celotnega 

območja podrobnega načrta. Predvideni so dvo- ali enostran-
ski pločniki, minimalne širine 1,50 m, z možnimi lokalnimi 
zožitvami.

– Ob regionalni cesti, na območju od km 4.4+88.00 do 
km 4.7+75.00, je predvidena izvedba površine za promet pe-
šcev in kolesarjev, brez ločenih pasov zanje. Predvidena širina 
pasu za pešce in kolesarje znaša min. 2,00 m.

– Na območjih, kjer že poteka obstoječ pločnik širine 
cca 1,60 m, je predvidene razširitev le-tega na širino min. 2,00 m. 
Kjer obstoječega pločnika ni, je predvidena novogradnja.

– Obstoječi prehod za pešce v km 4,6 + 10,00 m, se izve-
de kot semaforiziran, z vključevanjem zelene faze za pešce na 
tipko, ki se jo vgradi na steber semaforja.

(8) Ukrepi za umirjanje prometa
– Na šolskem prehodu pri osnovni šoli, se predvidijo 

ukrepi za umirjanje prometa, ki se jih natančneje določi v fazi 
projektiranja, s soglasjem z upravljavca ceste.

(9) Robni elementi
– Vozišče je zaključeno z betonskim robnikom 

15/25/100 cm. Vrh robnika je od zaključnega sloja vozišča 
dvignjen za 12 cm. Na prehodih za pešce in kolesarje, je pred-
viden poglobljen robnik v nivoju z zaključnim slojem vozišča. 
Na uvozih prek poglobljenega robnika je predviden poglobljen 
robnik, katerega vrh sega 2–3 cm nad zaključni sloj vozišča. 
Širine uvozov prek poglobljenega robnika se izvedejo v skladu 
s pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste.

– Pločnik je zaključen z granitno kocko 10/10 cm, polože-
no v nivoju z zaključnim slojem pločnika.

(10) Faznost izvedbe
– Na podlagi rezultatov kapacitetne analize (priloga od-

loka je elaborat Kapacitetna analiza, ki jo je izdelal CUINCO 
Simona Detellbach s.p., številka PR-2018-005), je možna fa-
zna ter zaporedna izvedba rekonstrukcije regionalne ceste ter 
ureditve posameznih cestnih priključkov in ni pogojena oziroma 
odvisna od urejanja sosednjih obravnavanih cestnih priključkov.

(11) Ostali pogoji
– Pri načrtovanju prometne ureditve je potrebno upošte-

vati vso veljavno zakonodajo, pravilnike, predpise s področja 
graditve, varstva in upravljanja cest.

– Za vse posege v varovalnem pasu in cestnem telesu, 
je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo 
oziroma pristojne občinske službe.

– Za načrtovano prometno ureditev je treba izdelati ustre-
zno dokumentacijo ter pridobiti pogoje in mnenje oziroma so-
glasje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in izvedbo investicij-
sko vzdrževalnih del na javnih cestah.

– Meteorna in druga odpadna voda z objektov in pripada-
jočih ureditev ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje 
državnih in občinskih cest in njihovega cestnega sveta. Izvedba 
odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sis-
tema odvodnjavanja cest.

– Gradnja gospodarske javne infrastrukture ne sme po-
segati v cestno telo regionalne ceste, razen v primeru križanj.

– Dostopi do javnih objektov in površin, pločniki, parkirni 
prostori in druge površine morajo biti urejeni tako, da jih lahko 
uporabljajo funkcionalno ovirani ljudje.

– Za normalno in varno odvijanje prometa je potrebno 
zagotoviti preglednost vseh križišč in priključkov.

– V varovalnem pasu ceste je lahko zasajena le takšna 
vegetacija, ki ne zmanjšuje preglednosti in varnosti na cesti.

– Priključki na občinsko cesto morajo biti prilagojeni nive-
leti vozišča in biti čim bolj pravokotni na os ceste. Na priključku 
je potrebno zagotoviti enako zaporno obrabno plast, kakor je 
na občinski cesti.

– Zagotoviti je potrebno ustrezno odvodnjavanje priključ-
kov in cest, da ne pride do zastajanja vode ali preplavitve voz-
išča ter v zimskih razmerah možnost odriva snega iz vozišča 
cest, priključkov in pločnikov. 

– Vsa prometna infrastruktura mora biti ustrezno označe-
na s horizontalno in vertikalno signalizacijo v skladu s predpisi 
o prometni signalizaciji in opremi.

22. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

(1) Splošni pogoji
– Načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in 

predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. 
Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev 
vodov.

– Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote-
kati po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da 
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in 
vodov. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od obstoječih 
komunalnih in energetskih vodov in naprav.

– V primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega 
voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnostno pravico.

– Gradnja naprav, objektov in vodov mora potekati uskla-
jeno.

– Dopustne so spremembe tras posameznih vodov, 
objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in 
racionalnejše izrabe prostora.

(2) Vodovod
– Na območju podrobnega načrta je zgrajeno javno vo-

dovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja 
Grosuplje. Primarno oskrbovalno vodovodno omrežje preseka 
100 mm in 90 mm poteka ob južni strani regionalne ceste 
Ivančna Gorica–Žužemberk, sekundarno vodovodno omrežje 
preseka 75 mm pa poteka ob javni poti, ki vodi od regionalne 
ceste mimo pokopališča proti jugu območja. Hidrantno omrežje 
z nadzemnimi in podzemnimi hidranti je izvedeno vzdolž pri-
marnega in sekundarnega vodovodnega omrežja.

– S podrobnim načrtom je predvidena prestavitev obstoje-
čega, izgradnja novega oskrbovalnega vodovodnega omrežja 
ter zgoščevanje nadzemnih hidrantov na obstoječem in novo 
načrtovanem vodovodnem omrežju. Kot obstoječa se ohranita 
dva hidranta, en hidrant se prestavi in izvede v nadzemni izved-
bi, štirje pa se vgradijo kot novi. Na območju objektov O1 in O2 
se v dolžini 102 m prestavi obstoječe vodovodno omrežje NL 
izvedbe, preseka 100 mm, zaradi umestitve javne kanalizacije 
v zahodno stran pločnika za pešce. Vodovodni priključki se 
za posamezne novo predvidene objekte izvedejo s PE cevmi, 
pod voznimi površinami vloženimi v zaščitne cevi, ustreznega 
preseka. Vodomerno mesto se praviloma nahaja na dostopnem 
mestu izven cestnih in parkirnih površin, v oddaljenosti do 
50 m od mesta priključitve na vodovodno omrežje. Vodomerno 
mesto se izvede v zunanjem podzemnem vodomernem jašku. 
Za večstanovanjske stavbe se vodomeri vgradijo v skupni zu-
nanji vodomerni jašek, priključne vodovodne cevi se vodijo do 
posameznih stanovanj ločeno od vsakega vodomera posebej. 
Pri načrtovanju objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo je 
potrebno upoštevati določila veljavnega pravilnika o tehnični 
izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Ivanč-
na Gorica.

– Objekta O1 in O2 se na obstoječe primarno vodovodno 
omrežje priključita s hišnima vodovodnima priključkoma do zu-
nanjih vodomernih jaškov, lociranih na funkcionalnih zemljiščih 
v lasti posameznega investitorja.

– Objekt O3 se priključi na novo načrtovano priključno 
vodovodno omrežje – vodovod »A«, izvedbe PE d50 mm.

– Obstoječo sekundarno omrežje PE, izvedbe d75 mm, 
se nadomesti z novim vodovodom »B«, ki se izvede z vodo-
vodnimi cevmi NL, preseka 100 mm, po trasi novo načrtovane 
ceste P od križišča z regionalno cesto do južnega dela sta-
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novanjskih stavb O11 in O12, kjer se namesti novi nadzemni 
hidrant. Obstoječi hidrant, lociran vzhodno od cerkve, se po 
izgradnji vodovoda »B« priključi na novo vodovodno cev, ob-
stoječi hišni priključek za počitniške hiše, jugozahodno od 
načrtovanih stavb O11 in O12, pa se ukine in naveže na novo 
predvideno priključno vodovodno omrežje PE, izvedbe d50 mm 
– vodovod »B2«. Nanj se s hišnima vodovodnima priključkoma 
priključita tudi stanovanjska objekta O11 in O12.

– Po cesti D se z odcepom iz vodovoda »B1« izvede pri-
ključno vodovodno omrežje »B1« NL izvedbe preseka 80 mm, 
iz katerega se stavbe O4, O5, O6, O7, O8, O9 in O10 priklju-
čijo s posameznimi hišnimi vodovodnimi priključki do zunanjih 
vodomernih jaškov.

– Pri načrtovanju objektov, komunalnih vodov in zunanje 
ureditve je potrebno zagotoviti predpisane minimalne horizon-
talne in vertikalne odmike od obstoječih komunalnih vodov.

– Obstoječe armature vodovodnega sistema (vodovodne 
cestne kape, zasune …) je dolžan izvajalec na lastne stroške 
prilagoditi končni višini pločnika, niveleti asfalta, jih očistiti, da 
jih bo v prihodnje mogoče nemoteno odpirati.

– Pred pričetkom gradenj oziroma del predvidenih v okviru 
podrobnega načrta, je potrebno pri upravljavcu javnega vo-
dovodnega omrežja naročiti zakoličbo obstoječih cevovodov.

(3) Kanalizacija
– Na območju podrobnega načrta je v veljavi Aglomeracija 

ID 6572 Zagradec velikosti 643 PE. Aglomeracija se nahaja na 
občutljivem območju in na območju kopalnih voda. Na območju 
podrobnega načrta je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje M 
in M1, ki odvaja padavinske vode iz območja regionalne ceste 
in njene bližnje okolice. Trasa kanala M poteka po severni 
strani regionalne ceste in se severozahodno za objektom O1 
po makadamski poti preusmeri proti zahodu, proti reki Krki. 
Kanal M1 se priključi na kanal M severno nad objektom O2. 
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se izvaja z 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napra-
vami. Izvaja se javna služba odvoza blata iz obstoječih greznic 
in malih komunalnih čistilnih naprav.

– Zaradi opremljanja poselitvenega območja z javno 
kanalizacijo in zagotovitve ustreznega odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode, je potrebno v območju podrob-
nega načrta ob gradnji cest, zgraditi primarno in sekundarno 
kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode. Kanal S, 
ki predstavlja primarni del javne kanalizacije odpadnih vod 
in poteka v vzhodnem delu pločnika za pešce, se vzhodno 
za objektom O2 preusmeri proti jugu do javne poti JP2 in v 
nadaljevanju poteka po JP2, JP1, preko parkirišča objekta O8 
in po JP4 do meje območja podrobnega načrta. Sekundarni 
kanali S1, S2, S3 potekajo po severnem delu regionalne ceste, 
po pločniku in na treh mestih tudi prečijo regionalno cesto ter 
se priključijo na kanal S. Sekundarni kanal S4 poteka po JP3, 
sekundarni kanal S5 pa po JP1 in po JP4.

– Po izgradnji primarnega kanala S in sekundarnih kana-
lov S1, S2, S3, S4 in S5 ter čistilne naprave Zagradec, se vse 
stavbe iz podrobnega načrta priključijo na javno kanalizacijo 
s hišnimi kanalizacijskimi priključki. Stanovanjski stavbi O11 
in O12 se po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja nanj 
priključita neposredno, z opustitvijo MKČN, trasa tega kanala 
je izven območja podrobnega načrta in je v grafiki prikazana 
shematsko kot tehnično možna.

– Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja pa se 
odvajanje in čiščenje odpadne vode izvaja za vsak objekt 
posebej z internim kanalizacijskim omrežjem odpadne vode in 
malo komunalno čistilno napravo, ki mora ustrezati pogojem či-
ščenja na območju kopalnih vod, ter ponikanjem očiščenih vod 
v podzemlje preko filtrnega sloja, vse na zemljiščih investitorjev 
posameznih stavb.

– Za odvajanje padavinske vode s streh, tlakovanih povr-
šin, cest in parkirišč se zgradi interno oziroma javno kanaliza-
cijsko omrežje padavinske vode oziroma se uporabi obstoječe 
kanalizacijsko omrežje padavinske vode. Padavinske vode iz 

streh, utrjenih površin, cest in manjših parkirišč enostanovanj-
skih stavb se odvajajo v podzemlje preko meteornega kanaliza-
cijskega omrežja in preko padavinskih ponikalnic, padavinske 
vode iz večjih parkirišč stavbe O2, parkirišča nasproti stare 
šole, parkirišča pred mrliško vežico, parkirišča stavbe O4 in 
parkirišča stavbe O8 pa še preko lovilcev olj.

– Padavinske vode iz načrtovanih objektov, njihovih pri-
padajočih tlakovanih površin in parkirišč se odvajajo preko 
internega kanalizacijskega omrežja padavinske vode in po-
nikajo preko meteornih ponikalnic, zgrajenih na zemljiščih in-
vestitorjev posameznih stavb. Padavinske vode iz ceste JP2, 
pripadajočih parkirišč in tlakovanih površin župnišča, stare šole 
in objekta O3 se odvajajo preko kanalskega sistema M2. Pada-
vinske vode iz tlakovane ploščadi in iz parkirišča pred mrliško 
vežico se odvajajo preko kanalskega sistema M3. Padavinske 
vode iz dela ceste JP2, dela ceste JP1, ceste JP3 in ceste JP4 
in tlakovanega območja mrliške vežice, se odvajajo preko 
kanalskega sistema M4. Padavinske vode iz dela ceste JP1 
ter pripadajočih parkirišč ob pokopališču se odvajajo preko 
kanalskega sistema M5.

– Za posege v prostor zaradi odvajanja odpadnih voda, ki 
bi trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, je 
potrebno pridobiti vodno soglasje.

– Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila veljav-
nega pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav 
za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinski voda na 
območju Občine Ivančna Gorica.

(4) Komunalni odpadki
– Potrebno je upoštevati določila veljavnega odloka o 

ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov 
iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica.

– Na območju podrobnega načrta so predvidena 4 pre-
vzemna mesta ekoloških otokov za ločeno zbiranje frakcij, 
velikosti 4,5 m x 1,5 m.

– Na območju podrobnega načrta je uveden individualni 
prevzem komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest. Prevze-
mno mesto je ustrezno urejena površina, od koder izvajalec 
javne službe redno po določenem urniku odvaža prepuščene 
mešane komunalne odpadke, odpadno embalažo, morebitne 
druge frakcije ločenih komunalnih odpadkov in biološko raz-
gradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad. Prevzemno 
mesto je praviloma ob javni poti, cesti ali pločniku in ga v skladu 
z dogovorom določi izvajalec javne službe, vzdržuje in čisti pa 
uporabnik objekta.

(5) Elektroenergetsko omrežje
– Zaradi visoke obremenjenosti transformacije v 

RTP 110/20 kV Grosuplje in napajalnih SN vodov za RP 20 kV 
Ivančna Gorica bo na obravnavanem območju priključitev novih 
objektov možna po izgradnji DV 2x110 kV Trebnje–Ivančna 
Gorica in RTP 110/20 kV Ivančna Gorica, katere izgradnja je 
predvidena v letu 2020/21.

– Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu ob-
stoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, je možen 
pod pogoji, da se zagotovi ustrezna električna oziroma mehan-
ska zaščita oziroma umik elektroenergetskih vodov in naprav 
(pokablitev obstoječega nadzemnega SN voda in izgradnja 
nadomestne TP), skladno s tehničnimi normativi in standardi 
ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d.. Pri tem je 
potrebno upoštevati zahteve veljavnega pravilnika o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti 
v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

– Za oskrbo z električno energijo na območju podrobnega 
načrta bo potrebno zgraditi novo nadomestno transformator-
sko postajo TP 20/0,4 kV, kapacitete do 1000 kVA, prehodne 
izvedbe s pripadajočim nizkonapetostnim omrežjem do posa-
meznega odjemnega mesta. Opremiti jo bo potrebno z ustrezni 
SN blokom in NN razdelilci, ki bodo zadostili potrebam odje-
malcev. Nizkonapetostni izvodi do novih odjemnih mest morajo 
biti izvedeni podzemno z zemeljskimi vodi, tipiziranih prerezov: 
Al 4x150+1,5 mm² oziroma Al 4x240+1,5 mm², po predhodno 
izdelani projektni dokumentaciji.
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– Nova TP naj se gradi v montažni izvedbi kot samo-
stojni objekt na lastnem odmerjenem zemljišču, z zago-
tovljenim stalnim dostopom za osebna vozila in gradbeno 
mehanizacijo.

– Vključitev nove TP v distribucijsko omrežje se zagotovi 
s postavitvijo novega SN končnega droga v obstoječi nadze-
mni 20 kV DV Zagradec (predvideno stojno mesto zemljišče 
s parc.št. 63/2, k.o.Zagradec). Uporabiti je potrebno srednje 
napetostni (20 kV) podzemni zemeljski vod tipiziranega prere-
za Al 3x150/25 mm², kateri se prosto položi v zemljo oziroma 
uvleče v predhodno izvedeno kabelsko kanalizacijo z vmesnimi 
kabelskimi jaški.

– Vsi predvideni podzemni vodi, ki bodo potekali pod 
voznimi površinami oziroma bodo križali komunalne vode, se 
uvlečejo v kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški, ustreznih 
dimenzij.

– Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom iz-
gradnje priključka je potrebno pridobiti soglasje za priključitev 
v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji priklopa 
objektov na predmetno EE infrastrukturo.

– Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopa-
nja od poteka tras in naprav EE infrastrukture, če so pridobljene 
rešitve primernejše s tehničnega vidika in njihove prostorske 
umestitve. Variantna rešitev mora biti usklajena z upravljavcem 
distribucijskega omrežja.

– Vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projek-
tno obdelati v skladu s temi smernicami, veljavnimi tipizacijami 
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in stan-
dardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. V 
primeru prestavitve EE vodov, mora biti kot soinvestitor nave-
den tudi Elektro Ljubljana d.d..

– Elektroenergetska infrastruktura v lasti upravljavca 
distribucijskega omrežja, ki je predvidena za demontažo se 
odstrani šele po izgradnji nadomestne elektroenergetske in-
frastrukture ter po podpisu pogodbe med investitorjem in upra-
vljavcem distribucijskega omrežja.

– Znotraj območja urejanja se predvideva rušenje ob-
stoječih objektov, katere je potrebno razbremeniti elektro 
priključkov, zato se nekaj obstoječih prosto zračnih elektro 
vodov ukine.

– Znotraj območja urejanja je predvidena izgradnja no-
vih objektov, ki jih je potrebno priključiti na elektroenergetsko 
omrežje.

– Celotno območje je napajano z električno energijo iz 
obstoječe jamborske transformatorske postaje, katero se nado-
mesti s kabelsko izvedbo transformatorske postaje, obstoječe 
prosto zračne NN vode se nadomesti z zemeljskimi kabli in 
priključi v novo transformatorsko postajo.

– Delno se poruši tudi napajalni srednje napetostni vod do 
transformatorske postaje, ki poteka preko ureditvenega obmo-
čja in se ga nadomesti z novim zemeljskim kablom.

– Predvideno je sedem novih nizkonapetostnih vodov v 
kabelski izvedbi na naslednji način:

– NN vod št. 1 bo obstoječi zemeljski kabel,
– NN vod št. 2 bo potekal od transformatorske postaje 

in bo napajal objekte št. 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10,
– NN vod št. 3 bo potekal od transformatorske postaje 

in bo napajal del obstoječega NN omrežja,
– NN vod št. 4 bo potekal od transformatorske postaje 

in bo potekal do nove RPMO 4/1 kjer se priključi na obstoječe 
NN omrežje,

– NN vod št. 5 bo potekal od transformatorske postaje 
do nove RPMO 5/1 in bo napajal objekte št. 1 in 2 ter župnišče 
in en obstoječi objekt,

– NN vod št. 6 bo potekal od transformatorske postaje 
do zadružnega doma, kjer se razdeli in napaja še cerkev in 
mrliško vežico, staro šolo, dva nova stanovanjska objekta št. 11 
in 12 ter del obstoječega NN omrežja,

– NN vod št. 7 bo potekal od transformatorske postaje 
do nove PMO omarice za napajanje avtomobilskih električnih 
polnilnih postaj,

– NN vod št. 8 bo potekal od transformatorske postaje 
do nove PMO za napajanje javne razsvetljave.

– Celotna zasnova novih elektro kablovodov je predvide-
na tako, da zadosti predvidenim posegom in napajanju novih 
objektov znotraj območja in da je možen nemoten nadaljnji 
razvoj omrežja v primeru dodatnih širitev in potreb v bližini 
obravnavanega območja.

(7) Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
– Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 

obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Tele-
koma Slovenije k projektnim rešitvam.

– Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno 
ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Pri 
projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do 
priključne točke obstoječe KK in kablov.

– Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK 
kablov izvede Telekom Slovenije d.d..

– Potrebno je izdelati PGD/PZI zaščite oziroma more-
bitne prestavitve obstoječega TK omrežja in v primeru po-
trebe po dodatnih oziroma novih TK priključkih tudi PGD/PZI 
TK omrežja.

– Celotno območje je že oskrbovano s telekomunikacij-
skimi vodi, delno prosto zračno, delno pa v kabelski izvedbi.

– Preko območja objekta že potekajo telekomunikacijski 
vodi, ki se prekine v novi telekomunikacijski omarici (ob uvozu 
v območje), kjer se kabel razdeli na dva odcepa za potrebe pri-
klopa novih objektov. Vsi telekomunikacijski vodi so predvideni 
v zemeljski izvedbi.

– Zaradi dozidave kulturnega doma se začasno odklopi 
obstoječi telekomunikacijski priklop in po izgradnji prizidka po-
novno priklopi.

– Celotna zasnova novih telekomunikacijskih kablovodov 
je predvidena tako, da zadosti predvidenim posegom in priklo-
pu novih objektov znotraj območja in da je možen nemoten na-
daljnji razvoj telekomunikacijskega omrežja v primeru dodatnih 
širitev in potreb v bližini obravnavanega območja.

(8) Javna razsvetljava
– Vse javne površine v območju podrobnega načrta je 

treba ustrezno osvetliti. Svetlobna telesa morajo biti skladna 
z usmeritvami glede energetske učinkovitosti in varstva pred 
vsiljeno svetlobo. Osvetlitev javnih površin na območju podrob-
nega načrta mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča. 
Svetilke morajo ustrezati veljavni uredbi o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja.

– Predvidena je splošna javna razsvetljava.
– Za potrebe javne razsvetljave je predvidena nova PMO 

omarica ob transformatorski postaji, kjer se izvede tudi prižiga-
lišče novih svetilk.

– Znotraj območja pa so predvidene nove svetilke, in sicer 
ob vseh parkiriščih, pločnikih in ob cesti Ivančna Gorica–Žu-
žemberk. Predvidenih je štiriintrideset novih svetilk na drogovih 
ustrezne višine in moči.

– Predviden je razvod napajalnih vodov v kabelski izvedbi.

X. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

23. člen
(program opremljanja stavbnih zemljišč)

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za priključi-
tev na obstoječo komunalno opremo je veljavni odlok o progra-
mu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Ivančna Gorica.

Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi 
komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, 
na podlagi veljavne zakonodaje s področja urejanja prostora.
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XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
PODROBNEGA NAČRTA

24. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov 
ter za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in 
po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– upoštevati in izvajati vse omilitvene ukrepe za zmanj-
ševanje hrupa in emisij iz gradbišča, v času gradnje ne smejo 
biti prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za III. stopnjo 
varovanja pred hrupom,

– zagotavljati prometno varnost in promet med gradnjo 
organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni po-
slabšana in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem 
omrežju,

– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastruk-
turne vode je potrebno nemudoma popraviti, če so ob gradnji 
poškodovani,

– v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov 
in terena,

– investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov 
pred začetkom izvajanja gradbenih del,

– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukturnih 
vodov, objektov in naprav, nastale v času gradnje, morajo 
investitorji nemudoma sanirati. Izvedena sanacija je pogoj za 
pridobitev uporabnega dovoljenja.

25. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Tlorisni gabariti stavb
Dopustna so odstopanja tlorisnih gabaritov stavb do +0,50 m. 

Tlorisni gabariti vseh stavb so lahko manjši od predpisanih.
(2) Višinski gabariti stavb
Dopustna odstopanja po višini stavb so navzdol, do eta-

žnosti P+M.
(3) Višinske kote terena in pritličja stavbe
Dopustna so odstopanja od višinske kote pritličja stavbe 

do ±0,50 m.
(4) Namembnost
Namembnost objektov lahko odstopa v skladu z določili 

9. člena. Odstopanje je dopustno pod pogojem, da je zagoto-
vljeno zadostno število parkirnih mest glede na namembnosti 
v stavbi.

(5) Prometne, komunalne in energetske ureditve
Dopustne so spremembe prometnih, komunalnih, ener-

getskih in telekomunikacijskih ureditev, objektov, naprav in 
priključkov zaradi ustreznejše oskrbe, racionalnejše oziroma 
funkcionalne izrabe prostora ali zaradi rešitev, ki so primernej-
še s tehničnega, geotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, 
pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci.

(6) Parcele, namenjene gradnji objektov
Dopustna so minimalna odstopanja od mej in površin 

parcel, namenjenih gradnji objektov, v primeru, da se na terenu 
pokaže odstopanje in pod pogojem, da ni posegov v površine, 
namenjene javnemu dobru.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL  
IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI  

PODROBNEGA NAČRTA

26. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti podrobnega načrta)
Po izvedbi predvidenih ureditev na podlagi podrobnega 

načrta oziroma po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta 
so dopustni naslednji posegi:

– redna in investicijsko-vzdrževalna dela objektov in re-
konstrukcije, s katerimi nista bistveno spremenjena zunanji 
gabarit in konstrukcijska zasnova stavb,

– obnove fasadnega plašča stavbe pod pogojem, da so 
pri oblikovanju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad stavb, 
zgrajenih v prostorski enoti,

– redna in investicijsko-vzdrževalna dela na prometni in 
komunalni infrastrukturi,

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, v skladu 
z določili 10. člena tega odloka,

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 
dopustne za posamezne prostorske enote na območju podrob-
nega načrta, ob pogoju, da je zagotovljeno zadostno število 
parkirnih mest.

XIII. KONČNE DOLOČBE

27. člen
(vpogled v podrobni načrt)

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled 
pri:

– Upravi Občine Ivančna Gorica, oddelku, pristojnem za 
urejanje prostora;

– Upravni enoti Grosuplje.

28. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-0002/2016-23
Ivančna Gorica, dne 11. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

3243. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Ivančna Gorica za leto 2019

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), 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) ter 16. in 111. člena Sta-
tuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) 
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. seji dne 18. 11. 
2019 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Ivančna Gorica za leto 2019

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 

2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se 14. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»14. člen
(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnega podjetja)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna se v letu 

2019 ne smejo zadolževati.
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(2) Javno komunalno podjetje Grosuplje se lahko za kritje 
stroškov obnove in razširitve poslovno-logističnega centra v 
letu 2019 zadolži do višine 123.000,00 evrov.

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna in Javno 
komunalno podjetje Grosuplje, v letu 2019 ne smejo izdajati 
poroštva.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0052/2018-86
Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

3244. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Ivančna Gorica za leto 2020

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), 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) ter 16. in 111. člena Sta-
tuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) 
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. seji dne 18. 11. 
2019 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Ivančna Gorica za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 

2020 (Uradni list RS, št. 16/19) se 14. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»14. člen
(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnega podjetja)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna se v letu 

2020 ne smejo zadolževati.
(2) Javno komunalno podjetje Grosuplje se lahko za kritje 

stroškov obnove in razširitve poslovno-logističnega centra v 
letu 2020 zadolži do višine 41.000,00 evrov.

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna in Javno 
komunalno podjetje Grosuplje v letu 2020 ne smejo izdajati 
poroštva.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0053/2018-4
Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

3245. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja 
prostora GAS-3a in OPR-2

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Za-
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena 
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – UPB) 
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji dne 
18. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora 

GAS-3a in OPR-2

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na del zemljišča parc. št. 190 in na del zemljišča parc. 
št. 192, oba k.o. 1810 – Stična.

2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev 

obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve 
v skladu z 280. členom ZUreP-2, PNRP z oznako As, katere 
izvorna velikost je 680.90 m², za 136.16 m², kar predstavlja 
dopustnih 20 % spremembe obsega izvornega območja za 
namen širitve obstoječe dejavnosti v enoti GAS-3a in OPR-2.

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene 
in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega 
zemljišča.

3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 1307.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0117/2019-11
Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad
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3246. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja 
prostora ZAF-2

Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. čle-
na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 
16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 11/15 – UPB) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
8. redni seji dne 18. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi v enoti  

urejanja prostora ZAF-2

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na zemljišče parc. št. 240/1, k.o. 1825 – Zagradec, ki se 
po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 7/13, 81/16, 25/17, 36/17) 
nahajajo v enoti urejanja prostora ZAF-2 (v nadaljnjem bese-
dilu: OPN).

2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči indivi-

dualno odstopanje od določil prostorskih izvedbenih pogojev 
OPN za del enote urejanja prostora ZAF-2, SSs – urbana 
prostostoječa stanovanjska pozidava.

V ZAF-2 SSs se dovoli sledeča individualna odstopanja:
– Odstop od splošnih PIP o gradbeni parceli, ki določa 

najmanjšo velikost gradbene parcele za gradnjo novih objektov 
na SSs iz 550 m² na 364 m².

– Odstop od splošnih PIP glede FZ iz 0,40 na FZ 0,50.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz predmetnega 

območja stavbnega zemljišča.

3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 1364.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3501-0525/2019-14
Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad
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3247. Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor 
javnega glasila Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (ura-
dno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 91/15) 
in 6. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 
Občine Ivančan Gorica (Uradni list RS, št. 8/03, 33/07 in 57/11) 
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji 18. 11. 
2019 sprejel

S K L E P
o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega 

glasila Občine Ivančna Gorica

I.
V Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica 

se izmed občanov imenujejo:
1. Franc Fritz Murgelj
2. Leon Mirtič
3. Mag. Dušan Štepec
4. Simon Bregar.

II.
Mandat članov Uredniškega odbora javnega glasila Ob-

čine Ivančna Gorica traja štiri leta od dneva veljavnosti tega 
sklepa.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9002-0008/2019-9
Ivančna Gorica, dne 18. novembra 2019

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

KAMNIK

3248. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu OŠ-01 Oševek

Na podlagi 123. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Obči-
ne Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski 
svet Občine Kamnik na 8. seji dne 20. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

OŠ-01 Oševek

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor-
ski načrt za OŠ-01 Oševek (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:

– območje OPPN,
– arhitekturne oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

– pogoje glede priključevanja na gospodarsko javno infra-
strukturo in grajeno javno dobro,

– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora,

– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
(2) OPPN je izdelan skladno z Odlokom o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 
in 70/17) (v nadaljevanju: OPN).

(3) OPPN del je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih 
podlag:

– Geodetski načrt (AGRIMENZOR d.o.o., Kamnik, 
št. 1/17, marec 2017).

– Strokovne podlage za občinski podrobni prostorski načrt 
OŠ-01 Oševek (LUZ d.d., Ljubljana, št. 8068, oktober 2017).

– Hidrološko-hidravlični elaborat s kartami poplavne ne-
varnosti in razredov poplavne nevarnosti vodotoka Oševek na 
območju OPPN OŠ-01 v Občini Kamnik (Inštitut za vodarstvo, 
d.o.o., Ljubljana, št. P330/2018, avgust 2018/maj 2019).

– IDZ – Načrt telekomunikacij (Novera projekt, d.o.o., 
Ljubljana, št. 18-043/TK, maj 2018).

– IZP – Zasnova vodovoda in kanalizacije (Hidroinženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, št. 40-2062-00-2018, avgust 2018).

– IDZ – Načrt cestne razsvetljave – 4.1 (Novera 
projekt, d.o.o., Ljubljana, št. 18-043/CR, maj 2018).

– Geološko poročilo o erozijski ogroženosti in ogroženosti 
pred plazenjem na območju sprejema Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek (HIDROCON-
SULTING, d.o.o., Ljubljana, št. inž-geol. por. Oševek l/2019, 
januar 2019).

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

Z OPPN je v območju znotraj enote urejanja prostora OŠ-
01 Oševek predvidena gradnja stanovanjskih stavb, posegi na 
obstoječih objektih, ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih 
ter drugih utrjenih površin.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

I. Tekstualni del
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

OŠ-01 Oševek.
II. Grafični del
List 1 Izsek iz občinskega prostorskega  

načrta z mejo OPPN M 1:5000
List 2 Vplivi in povezave s sosednjimi  

enotami urejanja prostora M 1:2500
List 3 Geodetski načrt s prikazom območja 

OPPN M 1:1000
List 4 Načrt obodne parcelacije  

in parcelacije zemljišč M 1:1000
List 5 Površine, namenjene javnemu dobru M 1:1000
List 6 Ureditvena situacija M 1:1000
List 7 Značilni prerezi M 1:500
List 8 Prometno tehnična situacija  

in idejna višinska regulacija  M 1:1000
List 9 Zbirni načrt komunalnih vodov  

in naprav M 1:1000
List 10 Karta rušenj M 1:1000
List 11 Ureditve za varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami  M 1:1000

Priloge OPPN so:
– izvleček iz nadrejenega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– povzetek za javnost.
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4. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Ljubljanski urbanistični za-
vod, d.d., pod številko projekta 8068 v septembru 2019.

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

5. člen
(območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN zajema območje znotraj 
enote urejanja prostora OŠ-01 Oševek, in sicer zemljišča s par-
celnimi številkami 64/1, 64/4, 66/1, 67/7, 67/13, 67/14, 67/15, 
67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 69/5, 372/1, 372/2, 373/3, 
373/4, 373/5, 375/3, 375/5, 376/1, 376/2, 377, 378/1, 378/2, 
379, 380, 381/1, 381/2, 381/3, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 
383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 384/3, 384/5, 384/6, 386/2, 
387/1, 387/2, 387/3, 388/2, 388/3, 388/4, 392/1, 392/3, 393/2, 
393/3, 393/4, 393/5, 394/2, 395/2, 400/1, 400/2, 401/3, 401/4, 
401/5, 401/7, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 404/3, 
404/4, 404/5, 405/4, 405/6, 405/7, 405/11, 405/12, 405/13, 
405/14, 405/15, 405/16, 405/17, 405/18, 405/19, 406/1, 406/2, 
406/3, 406/4, 406/5, 407/1, 407/2, 407/4, 407/5, 408, 410/7, 
410/8, 410/10, 910, 939/2, 939/3, vse k. o. 1897 Nevlje in dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 66/2, 69/2, 277/2, 281/2, 370/1, 
371/1, 371/2, 373/1, 375/6, 375/7, 385, 389, 391, 394/1, 395/1, 
396/3, 401/2, 401/6, 409/1, 410/3, 410/9, 414/1, 414/2, 415/2, 
415/3, 911/1, 939/7, 939/9, 942/6, vse k. o. 1897 Nevlje.

(2) Površina ureditvenega območja OPPN znaša 
cca 6,5 ha.

6. člen
(vplivno območje OPPN)

Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo vsa 
zemljišča znotraj OPPN.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

7. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

(1) Območje urejanja OPPN meji na sledeče obstoječe 
dejanske rabe prostora:

– na severozahodu meji na gozdne površine,
– na vzhodu na površine potoka,
– na jugu na stanovanjske površine.
(2) Prometno se navezuje na obstoječo lokalno cesto, ki 

se rekonstruira. Najbližje obstoječe postajališče javnega linij-
skega prevoza potnikov je v smeri proti jugu v naselju Vrhpolje 
pri Kamniku, ki je oddaljeno 1000 m od območja OPPN. Peš 
dostop in dostop za kolesarje do območja je po vozišču.

(3) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obra-
tovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi 
v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. 
Vplivov ureditve v času obratovanja na varnost pred požarom, 
na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom 
in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.

Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala z 
minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot skozi 
naselje.

Na predvideno ureditev bodo vplivali minimalni hrup z 
dostopnih cest in občasno delo na okoliških gozdnih in kmetij-
skih površinah.

(4) Oskrbne, vzgojno varstvene in centralne dejavnosti 
so zagotovljene v širšem območju, v oddaljenosti cca 800 m.

(5) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so razvidni iz karte List 2.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE  
UREDITVE V PROSTOR

8. člen
(vrsta dopustnih gradenj)

(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– gradnja novega objekta,
– dozidava ali nadzidava obstoječega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– vzdrževanja objekta,
– odstranitev objekta,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov v 

sklopu opredeljenih dejavnosti v OPPN,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin,
– vodnogospodarske ureditve.
(2) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje 

objekta so dovoljene samo na legalno zgrajenih objektih.

9. člen
(vrste dopustnih objektov)

(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji objekti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe (samo kot družinske 

hiše),
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne poti,
– v stavbah so dopustne tudi pisarniške in poslovne 

dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene de-
javnosti (površina prostorov za dejavnost sme biti največ 30 % 
BTP posamezne stanovanjske stavbe).

(2) Na območju OPPN so dopustni naslednji nezahtevni 
in enostavni objekti:

– en enostaven ali nezahteven objekt (nadstrešnica, ga-
raža, drvarnica),

– ograja (medsosedska ograja) z višino do največ 1,5 m, 
razen v križišču kjer v preglednem trikotniku ceste ne sme biti 
višja od 0,7 m merjeno od nivelete vozišča ceste,

– oporni zid z višino do 1,2 m, kadar obstaja nevarnost 
rušenja terena je lahko višine do 1,5 m,

– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 
in daljinskega ogrevanja,

– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namaka-
nje (bazen za kopanje, okrasni bazen).

10. člen
(lega objektov na zemljišču in odmiki)

(1) Lega novih objektov in odmiki je prikazana na karti 
List 6 Ureditvena situacija.

(2) Najbolj izpostavljeni deli tlorisnih projekcij novih objek-
tov (nad in pod terenom), če ni z regulacijskimi črtami (re-
gulacijska linija, gradbena meja in gradbena linija) določeno 
drugače, morajo biti od meje parcel oddaljeni najmanj 4,0 m, 
nezahtevni in enostavni objekti BTP do 40 m2 najmanj 1,5 m, 
oporni in podporni zidovi kot nezahtevni in enostavni objekti pa 
0,5 m, odmiki pa lahko znašajo manj, če s tem soglaša lastnik 
sosednje parcele.

(3) Ograje in gospodarska javna infrastruktura se lahko 
gradijo do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar 
tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednje 
zemljišče. Ograje in gospodarska javna infrastruktura se lahko 
postavijo na parcelno mejo, vendar le ob pisnem soglasju 
lastnika sosednjega zemljišča. Za postavitev ograj ob javnih 
cestah oziroma v varovalnem pasu ceste je treba pridobiti 
soglasje Občine Kamnik oziroma pristojnega upravljavca, ki 
določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja 
preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev. Med 
javno cesto in uvozom na parcelo za gradnjo oziroma do ogra-
je, ki zapira vozilom pot do parkirnih mest, je treba zagotoviti 
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najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler 
ni omogočen dostop do parkirišča oziroma izvoza.

(4) Odmik zunanjih enot individualnih sistemov obnovljivih 
virov energije (toplotne črpalke ipd.), zalogovnikov utekočinje-
nega naftnega plina in zbirnih mest za komunalne odpadke 
mora biti najmanj 1 m od javnih površin.

(5) Stavbo nezahtevnega ali enostavnega objekta se lah-
ko postavi ob stransko fasado stanovanjske stavbe ob predho-
dnem soglasju mejaša sosednjega zemljišča.

11. člen
(oblikovanje in zunanja podoba objektov)

(1) Pri oblikovanju objektov je treba upoštevati naslednje 
pogoje:

1. Tlorisni gabariti:
Tip A: 8,00 x 12,00 m
Tip B: 9,00 x 12,00 m
Tip C: 7,70 x 12,70 m
Tip D: 7,00 x 9,60 m
Tip E: dvojček 8,50 x 14,00 m
Tip F: 7,00 x 13,50 m
Dopustna je izvedba funkcionalnih dodatkov (kubusov) k 

osnovnemu tlorisu, skupna dolžina ne sme presegati 1/3 dol-
žine stranice objekta.

2. Višinski gabarit: največ P+1+M:
Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena 

povsod, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehan-
ske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in 
stabilnost objektov. Podzemni deli kletne etaže lahko segajo 
izven gabarita osnovnega tlorisa, vendar je treba upoštevati 
predpisane odmike od sosednjih mej.

3. Razmerja gabaritov:
Minimalno tlorisno razmerje osnovnega objekta 1:1,3.
4. Fasade:
Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, 

strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje dru-
gih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalno kvali-
tetno oblikovanimi objekti v oddaljenosti 150 m. Za fasade se 
lahko uporabi belo ali naravne zemeljske barve. Fasade so 
lahko tudi lesene ali obložene s kamnom, pri lesenih fasadah 
naj se uporabi rezan les.

5. Streha:
Simetrične dvokapnice z naklonom od 35 do 45 stopinj, 

dopustna je uporaba ravnih streh za dele stavb, pri čemer 
površina, ki jo prekriva ravna streha, ne sme presegati 40 % 
zazidane površine stavbe. Smer slemena mora biti vzporedna 
z daljšo stranico. Na strehah je dopustna izvedba strešnih 
oken in frčad (trapezne niso dovoljene) z enakim naklonom kot 
osnovna streha, frčade ne smejo biti višje od višine slemena 
strehe, skupna dolžina frčad ne sme presegati 1/3 dolžine stre-
šine. Kritina strehe naj bo v temnejših tonih, v sivi ali opečno 
rdeči ali temno rjavi barvi.

Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, ki 
ne smejo presegati slemena streh in morajo biti postavljeni 
vzporedno s strešino, razen pri ravnih strehah, kjer ne smejo 
presegati višine strešnega venca.

(2) Obstoječi objekti:
Na vseh stavbah v območju OPPN so dopustne odstrani-

tve, novogradnje na mestu odstranjenega objekta, vzdrževalna 
dela in spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v 
okviru obstoječih in dopustnih objektov in dejavnosti.

Pri novogradnjah na mestu odstranjenega objekta, dozi-
davah in nadzidavah ter rekonstrukcijah je treba upoštevati vse 
izvedbene pogoje, ki veljajo za novogradnjo.

Pri posegih v obstoječe objekte (pridobitev gradbenega 
dovoljenja – legalizacija) zgrajenih pred sprejetjem tega odloka 
se s soglasjem Občine Kamnik lahko ohranijo obstoječi nakloni 
strehe, odmiki in višine.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti po obli-
kovanju in materialih skladni z osnovnim objektom, strehe so 
lahko ravne, lahko so ozelenjene.

12. člen
(zunanja ureditev)

(1) Na prostih površinah ob stavbah je treba urediti tla-
kovane in zelene površine. Kote zunanje ureditve morajo biti 
prilagojene kotam dostopne ceste in uvozom na parkirna mesta 
oziroma v garaže, kotam raščenega terena na obodu območja 
in kotam zunanje ureditve na sosednjih zemljiščih. Višinske 
kote zunanje ureditve ob stavbah je treba pred vhodi prilagajati 
kotam objekta.

(2) Na gradbeni parceli na meji z odprtim prostorom (G, 
K) je nujno treba ohraniti zelen rob z avtohtonim drevjem. Ob 
gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten odmik objektov 
od gozdnega roba.

(3) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi zidovi, 
katere se ozeleni. Na oporne zidove se lahko postavi ograja 
višine največ do 1,10 m.

(4) Višinske kote pritličij objektov so informativne.
(5) Višinske kote terena in pritličij objektov so prikazane v 

grafičnem načrtu List 8 »Prometno tehnična situacija in idejna 
višinska regulacija«.

13. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

(1) FZ – faktor zazidanosti: največ 0,4.
(2) FZP – faktor zelenih površin: najmanj 0,2.
(3) FI – faktor izrabe zemljišča: do vključno 0,8.

V. NAČRT PARCELACIJE

14. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN obsega območje z obstoječo zazida-
vo in nezazidane površine za novo zazidavo.

(2) Območja nove zazidave – P1:
– OPPN določa razmejitev novih parcel namenjenih gra-

dnji.
– Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovo-

ljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih 
več celih zemljiških parcel.

(3) Območja z obstoječo zazidavo – P2:
– Gradbene parcele obstoječih objektov se lahko zdru-

žujejo v večje gradbene parcele ali delijo na manjše gradbene 
parcele. Pri tem morajo biti zagotovljeni dostop, normalna 
raba in vzdrževanje objekta, parkiranje, varnost in komunalna 
oskrba.

– Ob določanju meje parcel namenjenih gradnji med ob-
stoječimi objekti se praviloma upošteva obstoječe katastrske 
meje; možna je tudi ureditev/sprememba parcelnega stanja 
v dogovoru med sosednjimi lastniki, pod pogojem, da se ne 
posega na javne površine.

(4) Parcelacija in točke za zakoličbo so določene v gra-
fičnem načrtu List 4 »Načrt obodne parcelacije in parcelacije 
zemljišč«.

(5) Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi odloka.

15. člen
(javne površine)

(1) V območju so kot javno dobro opredeljene ceste z 
oznakami prostorskih enot C1, C2 in C3.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo ze-
mljišča s parcelnimi številkami 376/2 in 381/3, obe k. o. 1897 
Nevlje in dele zemljišč s parcelnimi številkami 64/1, 66/1, 66/2, 
67/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 67/18, 67/19, 67/20, 69/2, 
376/2, 378/1, 380, 381/3, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 
384/5, 384/6, 385, 387/1, 387/3, 388/3, 392/1, 392/3, 393/2, 
393/4, 393/5, 394/1, 394/2, 395/2, 400/1, 400/2, 401/4, 401/5, 
401/6, 401/7, 402/1, 402/2, 403/1, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 
404/5, 406/1, 406/2, 406/3, 406/5, 409/1, 410/8, 410/9, 415/2, 
910, 911/1, 939/9, 942/6, vse k. o. 1897 Nevlje.



Stran 8832 / Št. 73 / 6. 12. 2019 Uradni list Republike Slovenije

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 0,7 ha.
(4) Vodna površina obsega dele zemljišč s parcelnimi 

številkami 371/1, 371/2, 372/1, 373/1, 373/3, 373/4, 375/3, 
375/5, 375/6, 375/7, 376/1, 378/1, 380, 382/1, 382/2, 383/2, 
383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 387/3, 388/3, 402/1, 404/1, 404/2, 
404/4, 405/4, 405/11, 405/12, 405/14, 405/15, 405/16, 405/18, 
405/19, 415/2, 910, 911/1, 939/2, 939/3, 939/7, 939/9, vse k. 
o. 1897 Nevlje.

(5) Vodna površina meri 0,1 ha.
(6) Površine, namenjene javnemu dobru in vodna povr-

šina, so prikazane v grafičnem načrtu List 5 »Površine, name-
njene javnemu dobru«.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV  
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

16. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Dostop in dovoz na območje OPPN sta omogočena iz 
obstoječe javne ceste, in sicer iz lokalne ceste LC 160091 in 
javne poti JP 660601.

(2) Obstoječa cesta LC 160091 z oznako prostorske eno-
te C1 se ohrani v obstoječem stanju. Na zahodnem robu ceste 
C1 se predvidi nove priključke javnih cest C2 in C3.

(3) Cesto C2 je treba izvesti v širini 4,00 m z obojestran-
sko bankino v širini najmanj 0,50 m. Cesto C3 se izvede v 
širini 5,00 m z obojestranskima bankinama v minimalni širini 
0,50 m. V slepem zaključku javne ceste C3 je treba zagotoviti 
obračališče. V južnem slepem priključku ceste C3 in na cesti 
C2 obračališča ni treba zagotoviti. Na vseh javnih cestah je 
treba zagotoviti odvajanje odpadne padavinske vode.

(4) Prečni profili javnih cest
Cesta C1: obstoječa ureditev
Vozišče 4,00–5,00 m
Bankina 2 x 0,50 m
Cesta C2:
Vozišče 4,00 m
Bankina 2 x 0,50 m
Cesta C3:
Vozišče 5,00 m
Bankina 2 x 0,50 m
(5) Na javnih cestah C1, C2 in C3 se ne zagotavlja lo-

čenih površin za pešce in kolesarje. Peš in kolesarski promet 
poteka v mešanem profilu po vozišču. Za zagotavljanje varnosti 
kolesarjev in pešcev se v celotnem območju OPPN vzpostavi 
območje omejene hitrosti – cona 30.

(6) Za parkiranje osebnih vozil je treba zagotoviti parkirna 
mesta skladno z odlokom OPN Kamnik. Vsa potrebna parkirna 
mesta in manipulacijske površine za obračanje vozil je treba 
urediti na parceli namenjeni gradnji.

(7) Površine, namenjene prometnim ureditvam, tehnični 
elementi in višinski potek javnih cest so določene v grafičnem 
načrtu List 8 »Prometno tehnična situacija in idejna višinska 
regulacija«.

17. člen
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)

(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki 
zagotavlja ustrezno varstvo okolja in obrambno-zaščitne zah-
teve, ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri izvedbi 
komunalnih ureditev je treba upoštevati zasnove upravljavcev 
posameznih gospodarskih javnih infrastruktur.

(2) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, ener-
getske in elektronsko komunikacijske infrastrukture v območju 
OPPN so:

– vsi predvideni objekti znotraj območja OPPN morajo biti 
priključeni na obstoječe ali načrtovano komunalno in energet-

sko infrastrukturno omrežje, in sicer na vodovodno, kanalizacij-
sko in elektroenergetsko omrežje. Poleg tega so lahko objekti 
priključeni na elektronsko komunikacijsko omrežje. Priključitev 
je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev vodov;

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote-
kati po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da 
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav 
in vodov. Zagotoviti je treba ustrezne odmike od obstoječih 
komunalnih in energetskih vodov in naprav;

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost;

– trase komunalnih, energetskih in elektronsko komuni-
kacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno 
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in 
odmikov do ostalih naravnih ali grajenih struktur;

– gradnja infrastrukture mora potekati usklajeno;
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras 

posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključ-
kov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti 
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve 
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah 
za to območje;

– obstoječe komunalne, energetske in elektronsko ko-
munikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno 
zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati 
zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi 
ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so 
posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;

– poleg s tem OPPN določenih ureditev komunalne opre-
me je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih komunalnih vodov 
in naprav, če jih je treba zgraditi zaradi potreb obravnavanega 
območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju 
pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe 
ureditev po tem OPPN;

– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil 
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infra-
strukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce 
posameznih infrastrukturnih vodov;

– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko 
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi, 
ki urejajo to področje.

(3) Potek komunalnih objektov, vodov in naprav je razvi-
den iz grafičnega načrta List 9 »Zbirni načrt komunalnih vodov 
in naprav«.

18. člen
(vodovod)

(1) Stavbe na območju OPPN se za oskrbo s pitno vodo, 
sanitarno in požarno vodo priključi na centralni vodovodni sis-
tem iz zajetja Iverje. Obstoječe vodovodno omrežje na območju 
OPPN poteka v obstoječi cesti C1.

(2) Na območju OPPN se v načrtovanih cestah C2 in C3 
zgradi nov javni vodovod dimenzije 100 mm. Na novem javnem 
vodovodnem omrežju se izvede ustrezno število hidrantov, 
praviloma v nadzemni izvedbi.

(3) Stavbe na območju OPPN se priključi na obstoječi 
javni vodovod v obstoječi cesti C1 in nov javni vodovod v načr-
tovanih cestah C2 in C3.

(4) Po izgradnji javnega vodovoda v načrtovanih cestah 
C2 in C3 se obstoječe hišne priključke za obstoječe stavbe 
preveže na nov javni vodovod.

(5) Pri projektiranju vodovoda na obravnavanem območju 
se upošteva idejno zasnovo Zasnova vodovoda in kanalizacije, 
Hidroinženiring, d.o.o., Ljubljana, št. 40-2062-00-2018, avgust 
2018.
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(6) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje se 
zaprosi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi 
objekta in predloži izvedbeno dokumentacijo.

19. člen
(kanalizacija)

(1) Komunalno odpadno vodo z območja OPPN se prek 
kanalizacijskega sistema odvaja na CČN Domžale–Kamnik. 
Obstoječi javni kanal za komunalno odpadno vodo na območju 
OPPN poteka v obstoječi cesti C1.

(2) Na območju OPPN se v načrtovanih cestah C2 in C3 
zgradi nov javni kanal za komunalno odpadno vodo dimenzije 
250 mm.

(3) Stavbe na območju OPPN se priključi na obstoječi 
javni kanal za komunalno odpadno vodo v obstoječi cesti C1 
in nov javni kanal za komunalno odpadno vodo v načrtovanih 
cestah C2 in C3.

(4) Za odvod padavinske odpadne vode iz voznih površin 
načrtovanih cest C2 in C3 ter viška padavinske odpadne vode 
iz gradbenih parcel se v načrtovanih cestah C2 in C3 zgraditi 
nov javni kanal za padavinsko odpadno vodo dimenzij od 
250 mm do 300 mm, ki se ga spelje po štirih kanalih s poseb-
nimi izpusti v potok Oševek. Iztoke v potok se izvede z dušilko 
za zmanjšanje hipnega odtoka, ki se jo določi v fazi izdelave 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno 
s soglasjem upravljavca vodotoka in upravljavca javne kana-
lizacije. Padavinsko odpadno vodo iz voznih površin se spelje 
v kanal za padavinsko odpadno vodo prek peskolovov. Na 
zaključku posameznega cestnega odseka se na kanalu za pa-
davinsko odpadno vodo, za zadnjim priključkom za padavinsko 
odpadno vodo iz utrjenih površin, predvidi lovilec olj.

(5) Odvajanje padavinskih odpadnih voda s strešin in 
utrjenih površin gradbenih parcel se za vsako posamezno načr-
tovano stavbo prioritetno uredi s ponikanjem oziroma zbiranjem 
padavinskih voda za ponovno uporabo pred ponikanjem. Poni-
kovalnice morajo biti izvedene s tako prostornino, da sprejmejo 
vsaj 3 m3 padavinske vode skladno s predlagano izvedbo v 
Geološkem poročilu o erozijski ogroženosti pred plazenjem na 
območju sprejema odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu OŠ-01 Oševek, Hidroconsulting d.o.o., Ljubljana, 
št. inž-geol. por. Oševek l/2019, januar 2019. Ponikovalnice se 
umesti izven vpliva povoznih in manipulativnih površin za vsako 
načrtovano stavbo posebej. Zadrževalnike padavinske vode 
se izvede pred iztokom v ponikovalnice za ponovno uporabo 
kot sanitarno vodo v objektu ali njegovi okolici za zalivanje. 
Padavinsko odpadno vodo iz utrjenih povoznih površin se 
priključi v zadrževalnike padavinske odpadne vode oziroma 
ponikovalnice prek lovilcev olj. Morebiten višek padavinske 
odpadne vode in ponikovalnic se prek kanalizacijskega omrežja 
za padavinsko odpadno vodo spelje v potok Oševek. V kolikor 
natančnejša geološka analiza pokaže, da teren ne omogoča 
ponikanja, se padavinsko odpadno vodo preko lokalnih zača-
snih zadrževalnikov ustrezne velikosti spelje preko kanalizacij-
skega omrežja za padavinsko odpadno vodo v potok Oševek.

(6) Vse obstoječe zacevitve zalednih padavinskih vod 
je treba pred pričetkom gradnje objektov javne infrastrukture 
preveriti in po potrebi rekonstruirati oziroma urediti.

(7) Zaledne vode se odvaja prek obstoječih meteornih 
odvodnikov in dotokov v potok Oševek. Glavni desni pritok, ki 
je v spodnjem delu pri poteku prek dvorišč zacevljen v dolžini 
60 m, se uredi tako, da se sedanji zacevljeni del nadomesti s 
cevjo dimenzije 800 mm, za vzdrževanje tega dela zacevlje-
nega vodotoka pa mora občina pred pričetkom gradnje skleniti 
pogodbo o vzdrževanju z upravljavcem vodotoka Direkcijo za 
vode RS. Gorvodni del desnega pritoka od zacevitve do mostu 
na novi cesti C3 se uredi tako, da se pretočni profil pod mostom 
ne zmanjšuje, brežine pa se utrdi in usmeri do zacevitve.

(8) Pri projektiranju kanalizacije in internih sistemov za 
zadrževanje padavinske odpadne vode na obravnavanem ob-
močju se upošteva idejno zasnovo Zasnova vodovoda in kana-

lizacije, Hidroinženiring, d.o.o., Ljubljana, št. 40-2062-00-2018, 
avgust 2018.

(9) Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kana-
lizacijsko omrežje se zaprosi upravljavca javne kanalizacije 
za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti 
izvedbeno dokumentacijo.

(10) Priključevanje objekta je možno z direktnim priključ-
kom samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je 
možen prek črpališč.

20. člen
(oskrba z elektriko)

(1) Obstoječe stavbe na območju OPPN se z električno 
energijo napajajo iz obstoječe jamborske transformatorske po-
staje ob obstoječi cesti C1.

(2) Za oskrbo celotnega območja OPPN z električno ener-
gijo se po cestah C2 in C3 zgradi novo elektroenergetsko 
kabelsko kanalizacijo za vodenje elektroenergetskih kablov. 
Po potrebi se zgradi tudi novo transformatorsko postajo ob 
načrtovani cesti C3, ki se jo poveže s srednje napetostnim 
elektroenergetskim omrežjem na lokaciji obstoječe transfor-
matorske postaje. Od transformatorske postaje se po kabelski 
kanalizaciji izvede nizko napetostno elektroenergetsko omrežje 
za priključitev posameznih načrtovanih stavb.

21. člen
(javna razsvetljava)

(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka po ob-
stoječi cesti C1.

(2) Vse nove javne ceste in površine se razsvetli s siste-
mom javne razsvetljave, zato se na načrtovanih cestah C2 in 
C3 zgradi novo omrežje javne razsvetljave.

(3) Razsvetljava funkcionalnih površin ob stavbah bo 
internega značaja in se je ne poveže s sistemom javne raz-
svetljave.

(4) Pri projektiranju javne razsvetljave na obravnavanem 
območju se upošteva idejno zasnovo Občinski podrobni pro-
storski načrt OŠ-01 Oševek, Načrt cestne razsvetljave-4.1, 
Novera projekt d.o.o., Ljubljana, št. 18-043/CR, maj 2018.

22. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Stavbe na območju OPPN se za oskrbo z elektronski-
mi komunikacijami s priključki priključi na načrtovano elektron-
sko komunikacijsko omrežje, ki poteka po načrtovanih cestah 
C2 in C3.

(2) Pri projektiranju elektronsko komunikacijskega omrež-
ja na obravnavanem območju se upošteva idejno zasnovo 
Občinski podrobni prostorski načrt OŠ-01 Oševek, Načrt te-
lekomunikacij, Novera projekt d.o.o., Ljubljana, št. 18-043/TK, 
maj 2018.

23. člen
(ogrevanje)

Objekti se bodo ogrevali prek individualnih sistemov 
obnovljivih virov energije (toplotne črpalke, lesna biomasa, 
sončne elektrarne) ali prek individualnih sistemov ogrevanja s 
plinom (utekočinjen naftni plin) skladno z lokalnim energetskim 
konceptom Občine Kamnik.

24. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno mesto za zbira-
nje komunalnih odpadkov in biti vključeni v organiziran sistem 
zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. Dovozna pot do 
prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti urejena 
tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s speci-
alnimi komunalnimi vozili v dnevnem času in v vseh vremenskih 
razmerah.
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(2) Komunalne odpadke je treba zbirati v namenskih 
posodah za ostanek komunalnih odpadkov in ločene frakci-
je komunalnih odpadkov, smetnjakih oziroma zabojnikih. Za 
vsak stanovanjski objekt je treba zagotoviti dovolj prostora 
za namestitev posod za ločeno zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov, mešane odpadne embalaže in opcijsko možnost 
namestitve posod za biološko razgradljive kuhinjske odpadke. 
Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti na zemljišču, 
namenjenem za gradnjo. Med prevzemnim mestom in mestom 
praznjenja zabojnikov ne sme biti ovir, ki bi onemogočale eno-
stavno premikanje posod.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

25. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN se nahaja registrirana kulturna 
dediščina Oševek – Kapelica pri Zobavenk – EŠD 11663, za 
katero velja režim za stavbno dediščino, in sicer ohranjanje 
kapelice in njene okolice brez infrastrukturnih naprav in drugih 
objektov, očiščenje zaraslih površin parterja, ohranjanje nivele-
te območja in ohranjanje vzpetine in visokodebelne vegetacije 
v zaledju kapelice. Na območju OPPN se nahaja tudi registrira-
na kulturna dediščina Oševek – Spominska plošča partizanski 
javki in borcema NOB, EŠD 20866, za katero velja režim za 
memorialno dediščino, in sicer ohranitev spominske plošče na 
objektu Oševek 12.

(2) V neposredni bližini OPPN, se nahaja registrirana 
enota kulturne dediščine Nevlje – Vas – EŠD 15279, za katero 
velja režim za stavbno dediščino. Njeno vplivno območje sega 
v območje OPPN. V vplivnih območjih dediščine velja pravni 
režim varstva, ki določa, da morajo biti posegi in dejavnosti pri-
lagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostor-
ska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi 
katere je bilo vplivno območje določeno. V neposredni bližini se 
nahaja tudi kulturna dediščina Nevlje – Paleolitska postojanka, 
arheološko najdišče, EŠD 19665, in Oševek – Znamenje pri 
mostu – stavbna dediščina, EŠD 11664. Na severnem vstopu 
v območje OPPN naj se ohranja sonaravno urejen vodotok z 
obrežno vegetacijo, ki tvori ozadje krajinske slike znamenja 
(EŠD 11664).

(3) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati 
pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo.

(4) Za vsak poseg v navedeno enoto dediščine je treba 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno so-
glasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.

(5) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča ozi-
roma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na 
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumen-
tira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja 
arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali 
uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe 
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave 
arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska 
in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

26. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)

(1) Del območja OPPN se nahaja v območju dosega 
100-letnih poplav (Q100), območja razreda srednje in majh-
ne poplavne nevarnosti, pri čemer pa noben od načrtovanih 
objektov ni lociran v območju dosega 500-letnih poplav (Q500).

(2) Posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne 
poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim 
delovanjem vod, da se zagotavlja ohranjanje naravnih proce-
sov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter 
varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o 
ohranjanju narave. Zasipanje območij poplavne nevarnosti ni 
dovoljeno, omogočen mora biti neoviran poplavni tok v potok 
Oševek.

(3) Zaledne padavinske vode na zahodnem robu obmo-
čja, ki povzročajo poplavno nevarnost, je treba prek sistema 
drenaž in kanalov speljati v potok Oševek skladno z 19. členom 
tega odloka.

(4) Načrtovano dostopno cesto na zemljišče s parcelno 
številko 415/2, k. o. Nevlje, je treba urediti tako, da bo omogo-
čen pretok padavinske zaledne vode.

(5) Pred pričetkom gradnje objektov javne infrastrukture 
je treba preveriti vse obstoječe zacevitve odvajanja zalednih 
vod in jih po potrebi rekonstruirati oziroma urediti tako, da bo 
preprečeno morebitno poplavljanje zaradi zalednih vod.

(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane 
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost 
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodlji-
vim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in 
plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvo-
dnih organizmov.

(7) Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materi-
alov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Po končani 
gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene 
provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z 
gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.

(8) Za vse posege, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na 
vodni režim ali stanje voda, njihovo urejanje, rabo ter za vsak 
poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču je treba pridobiti 
vodno soglasje.

(9) Obstoječa višinska kota ceste s parcelno številko 
405/11, k.o. Nevlje se ne sme spremeniti.

27. člen
(varstvo zraka)

V območju OPPN ni dopustnih dejavnosti, ki bi povzro-
čale prekomerno onesnaženje zraka. Pri projektiranju, gradnji 
in obratovanju objektov in naprav z vplivi na kakovost zraka 
morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati načelo čim 
manjših negativnih vplivov na okolje.

28. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) V območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi 
povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Do-
pustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in 
kritične vrednosti kazalcev v okolju.

(2) Območje OPPN je opredeljeno s III. stopnjo varstva 
pred hrupom. Pri gradnji je treba upoštevati predpise o emisij-
skih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. 
Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi 
o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju 
objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji 
upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.

29. člen
(ohranjanje naravne vrednote)

(1) Na območju OPPN se nahaja naravna vrednota Potok 
Oševek s kraškim izvirom in dolino, desni pritok Nevljice pri 
Nevljah.

(2) Vse posege je dopustno izvajati 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.
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(3) Pri posegu in sanaciji območja je treba dela izvajati na 
način, da se preprečuje vnos in prenos zemljin z deli tujerodnih 
invazivnih rastlinskih vrst in s tem zagotavlja biotska pestrost.

(4) Sečnja vegetacije, razen sanitarne sečnje, ni dopustna 
(vegetacija vzdržuje stabilnost brežin, ki so v geološko nesta-
bilni podlagi in podvržene močni vodni eroziji).

30. člen
(varstvo gozdov)

(1) Na območju OPPN ni gozdnih rezervatov, varovalnih 
gozdov in gozdov s posebnim namenom.

(2) Gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih mora 
ostati neovirano. Do njih je treba zagotoviti neoviran dostop in 
dovoz z običajno gozdarsko mehanizacijo. Ohraniti je treba 
stare ali zgraditi nove vlake.

(3) Pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve ob 
objektu naj bo upoštevan izbor avtohtonih drevesnih in grmov-
nih vrst.

(4) Upoštevati je treba omejitve vnosov rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko 
prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdra-
vstveno varstvo rastlin.

(5) Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti in 
funkcij gozda na sosednjih zemljiščih je z gradnjo prizadete 
gozdne površine po posegu treba sanirati v smislu ekološke in 
funkcionalne skladnosti. Potrebna je sanacija novonastalega 
gozdnega roba, razgaljenih tal, novonastalih brežin, vkopov, 
nasipov z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi dre-
vesnimi in grmovnimi vrstami.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

31. člen
(splošne določbe)

Za območje OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo.

32. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno  

z varstvom pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne 

protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na 
sosednje objekte,

– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska 
vozila.

(2) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe 
OPPN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zago-
tovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in 
gasilce.

(3) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je tre-
ba opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom 
podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri 
tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.

(4) Zaradi novih prostorskih ureditev se ne sme povečati 
obstoječa stopnja poplavne ogroženosti na območju OPPN in 
izven njega.

(5) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je treba opredeliti in upoštevati vse na-
ravne omejitve (poplavna nevarnost – ogroženost, erozivnost, 
plazovitost terena, ponikovalna sposobnost terena) in cono 
potresne ogroženosti, (definirana s projektivnim pospeškom 
tal 0,2), ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma 
način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raz-
iskave glede poplavne nevarnosti – ogroženosti, erozivnosti, 
plazovitosti in ponikanja, ki bodo predvidevale ustrezne ukrepe.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

33. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Posamezne prostorske ureditve v območju OPPN 
se lahko izvaja fazno, glede na interes lastnikov, pri čemer pa 
morajo biti posamezne faze prostorskih ureditev zaključene 
funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez 
izvedbe ostalih delov prostorske ureditve. V sklopu zaključe-
nih funkcionalnih celot mora biti sočasno zagotovljena vsa 
pripadajoča javna in ostala infrastruktura, ki je po tem odloku 
zahtevana za uporabo posameznih stavb.

(2) Pripadajoče ureditve komunalne in druge gospodarske 
infrastrukture se izvajajo pred ali najmanj sočasno z izgradnjo 
objektov. Ureditev desnega pritoka Oševka je treba izvesti ob 
izgradnji ceste C3.

(3) Objekt F se lahko gradi pred izvedbo javne ceste 
C3. Dostop do objekta se do izvedbe ceste C3 uredi z obsto-
ječe ceste JP 660601 preko parcele parcelna številka 410/8, 
k.o. Nevlje.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

34. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izva-

jalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe 
in dostope do vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav 
ter jih takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani.

(2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na prometni-
cah zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, da med gradnjo 
prometna varnost ni slabša in da ne prihaja do zastojev na 
obstoječem cestnem omrežju.

(3) V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor.

(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse 
začasne objekte.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

35. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Prometne, komunalne in energetske ureditve: pri re-
alizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, po-
vršin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, 
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, 
če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene 
rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dosto-
pnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati 
prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi in 
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci 
posameznega voda.

(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izved-
be komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče 
predvideti.

(3) Dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah stavb nad 
terenom so do 1,00 m, ob hkratnem zagotavljanju predpisane-
ga faktorja zazidanosti parcele objekta, faktorja izrabe parcele 
objekta, deleža zelenih površin na parceli objekta in odmika od 
cestne infrastrukture.

(4) Zaradi razgibane morfologije terena in posledično 
terensko zahtevnih parcel se lahko z gradnjo osnovne stavbe 
poseže tudi izven površine za gradnjo stavb ob zagotavljanju 
predpisanih minimalnih odmikov za gradnjo stavbe, požarnih 
odmikov ter interventnih poti in ob pogoju, da se z gradnjo ne 
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posega na vodno in priobalno zemljišče. Odstopanje se dopu-
šča, če se izkaže pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, 
da bo s tem gradnja bolj ekonomična ali bolj funkcionalna. Pri 
vsaki spremembi je treba preveriti, če nova lokacija objekta ne 
slabša pogojev bivanja v obstoječih in načrtovanih gradnjah in 
pridobiti soglasje Občine Kamnik.

(5) Dopustna so odstopanja od določenih mej novih par-
cel, kadar se meja prilagaja obstoječi parcelaciji, izrazitim me-
jam ali robovom na terenu ali racionalnejši razporeditvi nove 
zazidave ali razširitvi javnih površin. Pri vsaki spremembi je 
treba preveriti, če nova lokacija objekta ne slabša pogojev 
bivanja v obstoječih in načrtovanih gradnjah. Spremembe mej 
parcel na račun javnih površin niso dopustne.

XIII. KONČNE DOLOČBE

36. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

37. člen
(vpogled v prostorski akt)

OPPN je na vpogled na Občini Kamnik, na Upravni enoti 
Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.

38. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Slovenije.

Št. 3505-2/2016-5/1
Kamnik, dne 20. novembra 2019

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3249. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu VK-10

Na podlagi 123. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Obči-
ne Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski 
svet Občine Kamnik na 8. seji dne 20. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

VK-10

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina OPPN)

S tem odlokom se v skladu z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 
in 70/17) (v nadaljevanju OPN) sprejme Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu VK-10 (v nadaljevanju OPPN), 
ki vsebuje:

– območje OPPN,
– arhitekturne oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

– pogoje glede priključevanja na gospodarsko javno infra-
strukturo in grajeno javno dobro,

– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora,

– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi celo-
stna ureditev območja s prometno in infrastrukturno ureditvijo 
z navezavo na obstoječo infrastrukturo.

Izven OPPN se predvidi prometna in infrastrukturna ure-
ditev z navezavo na obstoječo infrastrukturo.

3. člen
(sestavni deli in priloge OPPN)

Sestavni deli OPPN so:
A. Besedilo odloka
B. Grafični del OPPN obsega:
1. Prikaz lege prostorske ureditve v širšem območju 

M=1:500.
2. Prikaz izseka iz kartografskega dela prostorskega pla-

na Občine Kamnik M=1:500.
3. Prikaz obstoječih parcelnih mej M=1:500.
4. Prikaz velikosti obstoječih parcel M=1:500.
5. Prikaz vplivnega območja načrtovane ureditve 

M=1:500.
6. Prikaz obstoječih komunalnih vodov M=1:500.
7. Prikaz prometne in zunanje ureditve z regulacijskimi 

elementi M=1:500.
8. Prikaz predvidenih komunalnih vodov M=1:500.
9. Prikaz predvidene parcelacije M=1:500.
10. Prikaz karte razredov poplavne nevarnosti M=1:500.
C. Priloge OPPN:
1. Povzetek za javnost.
2. Geodetski načrt.
3. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro-

stora.
4. Prikaz stanja prostora.
5. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve.
6. Prometna študija – kapacitetna analiza.
7. Strokovna podlaga prometne ureditve.
8. Geološki elaborat o erozijski ogroženosti terena.
9. Hidrotehnično poročilo.

4. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN VK-10 je izdelala družba JUKUM d.o.o., Šmartno 
pri Litiji, pod številko projekta 12/2017.

II. OBMOČJE OPPN

5. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN obsega naslednja zemljišča v ka-
tastrski občini 1897 – Nevlje s parcelnimi številkami 131/8, 
131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 897/4, 130/1-del, 
128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-del, 132/4, 132/3, 
132/2, 131/3, 131/7-del, 131/4, 897/13-del.

Površina območja OPPN znaša 1,7 ha.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

Območje OPPN leži v Občini Kamnik v naselju Vrhpolje 
pri Kamniku ob glavni cesti Vrhpolje pri Kamniku.
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Območje OPPN meji na sledeče obstoječe dejanske rabe 
prostora:

– na severu, zahodu in vzhodu s stanovanjskimi površi-
nami,

– na jugu z gozdnimi površinami.
Obravnavana gradnja ne bo negativno vplivala na varnost 

pred požarom ter na higiensko in zdravstveno varstvo okolice.
Negativnih vplivov iz okolice na predvidene objekte ne bo.

7. člen
(vplivno območje OPPN)

Vplivno območje OPPN obsega zemljišče znotraj OPPN, 
to je zemljišče v katastrski občini 1897 NEVLJE s parcelnimi 
številkami 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 
897/4, 130/1-del, 128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-
del, 132/4, 132/3, 132/2, 131/3, 131/7-del, 131/4, 897/13-del.

8. člen
(dopustni posegi)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– legalizacije,
– gradnja novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v sklopu 

opredeljenih dejavnosti v OPPN,
– rekonstrukcije obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture,
– vodnogospodarske ureditve,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje 

objekta so dovoljeni samo na legalno zgrajenih objektih.

9. člen
(načrtovani objekti in površine)

Območje OPPN je razdeljeno na pet funkcionalnih enot 
F1, F2, F3, F4 in F5.

Funkcionalna enota F1 je namenjena za ureditev, preu-
reditev obstoječih objektov in tudi za postavitev novih oziroma 
nadomestnih objektov.

V obstoječih objektih se izvaja stanovanjsko poslovna 
dejavnost (objekt 1 – O1), industrijska dejavnost s skladiščem 
(objekti 4, 5, 7 – O4, O5, O7) in kmetijska dejavnost (objekti 2, 
3, 6 – O2, O3, O6).

Vsi obstoječi legalno zgrajeni objekti lahko še naprej opra-
vljajo obstoječe dejavnosti. Novi oziroma nadomestni objekti 
pa bodo zgrajeni za potrebe centralnih dejavnosti in so v njih 
industrijske dejavnosti s skladišči ter kmetijske dejavnosti pre-
povedane.

Funkcionalna enota F2 je namenjena izgradnji treh po-
slovnih objektov s trgovino na drobno ter ureditvi obstoječega 
objekta v poslovno dejavnost s trgovino na drobno.

Funkcionalne enote F3, F4 in F5 so namenjene za izgra-
dnjo objektov za potrebe centralnih dejavnosti.

Znotraj OPPN poteka vodotok, ki ima 5-metrski varovalni 
pas. V varovalnem pasu vodotoka je dopustna samo ureditev 
zelenih površin. Prav tako pa je dopustna tudi ureditev komu-
nalne infrastrukture (elektrika, telefon, fekalna in meteorna 
kanalizacija) in prometne ureditve (dostopi, dovozne poti, mo-
stovi).

1. Namembnost objektov
Dopustne so naslednje dejavnosti:
Funkcionalna enota F1
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe
122 Poslovne in upravne stavbe

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
12420 Garažne stavbe
2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne 

ceste
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le 

mostovi)
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-

ski vodi
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)
Parkirne površine in garaže za osebna vozila
Pomožni infrastrukturni objekti
Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu 

OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Funkcionalna enota F2
12201 Stavbe javne uprave
12203 Druge poslovne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (od tega 

le pokrite skladiščne površine za potrebe trgovine na drobno)
2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne 

ceste
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le 

mostovi)
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-

ski vodi
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)
Parkirne površine in garaže za osebna in tovorna vozila
Pomožni infrastrukturni objekti
Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu 

OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Funkcionalna enota F3
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene 

skupine
121 Gostinske stavbe
122 Poslovne in upravne stavbe
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
12420 Garažne stavbe
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
1272 Obredne stavbe
2111 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne 

ceste
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le 

mostovi)
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-

ski vodi
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)
Parkirne površine in garaže za osebna vozila
Pomožni infrastrukturni objekti
Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu 

OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Funkcionalna enota F4
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene sku-

pine
121 Gostinske stavbe
122 Poslovne in upravne stavbe
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
12420 Garažne stavbe
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
1272 Obredne stavbe



Stran 8838 / Št. 73 / 6. 12. 2019 Uradni list Republike Slovenije

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

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le 
mostovi)

22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-
ski vodi

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)
Parkirne površine in garaže za osebna vozila
Pomožni infrastrukturni objekti
Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu 

OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Funkcionalna enota F5
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (od tega le 

mostovi)
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-

ski vodi
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje (od tega le ograje, oporni zidovi)
Parkirne površine in garaže za osebna vozila
Pomožni infrastrukturni objekti
Nezahtevni in enostavni objekti dopustni v 11. členu 

OPPN (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Varovalni pas vodotoka
2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste
21410 Mostovi, viadukti, nadvozi in nadhodi (od tega le 

mostovi)
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-

ski vodi
Pomožni infrastrukturni objekti
Enostavni objekti dopustni v 11. členu OPPN (pogoji za 

gradnjo enostavnih objektov) – od tega le:
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na 
objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplo-
vod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek 
za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska 
omrežja (kabelska, telefonska omrežja)),

– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in ka-

nalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, 
grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpo-
valna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).

2. Zazidalna zasnova
Funkcionalna enota F1
Predvidena je ureditev obstoječih objektov, tako da se 

izvedejo vzdrževalna dela, rekonstrukcije, spremembe na-
membnosti, dozidave in nadzidave. Dovoljena je tudi odstrani-
tev dotrajanih objektov in gradnja novih oziroma nadomestnih 
objektov.

Vsi obstoječi legalno zgrajeni objekti lahko še naprej 
opravljajo obstoječe dejavnosti.

Novi oziroma nadomestni objekti pa bodo zgrajeni za po-
trebe centralnih dejavnosti in so v njih industrijske dejavnosti s 
skladišči ter kmetijske dejavnosti prepovedane.

Predvidena je tudi zunanja in komunalna ureditev ze-
mljišča.

Funkcionalna enota F2
Predvidena je izgradnja treh objektov za potrebe poslovno 

trgovske dejavnosti.
Obstoječ objekt je predviden za obnovitev (rekonstrukcija, 

razdelitev na dve etaži, dozidava) in spremembo namembnosti 
v poslovno trgovsko dejavnost.

Predvidena je tudi izgradnja zunanje in komunalne ure-
ditve zemljišča.

Funkcionalna enota F3
Predvidena je izgradnja objektov centralnih dejavnosti.
Predvidena je tudi izgradnja zunanje in komunalne ure-

ditve zemljišča.
Predvidena izgradnja novih objektov v funkcionalni enoti F3 

se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Funkcionalna enota F4
Predvidena je izgradnja objektov centralnih dejavnosti.
Predvidena je tudi izgradnja zunanje in komunalne ure-

ditve zemljišča.
Predvidena izgradnja novih objektov v funkcionalni enoti F4 

se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Funkcionalna enota F5
Predvidena je izgradnja objektov za šport, rekreacijo in 

prosti čas.
Predvidena je tudi izgradnja zunanje in komunalne ure-

ditve zemljišča.
Predvidena izgradnja novih objektov v funkcionalni enoti F5 

se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. Zasnova zunanje ureditve
Funkcionalna enota F1
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega cestnega pri-

ključka.
Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe obsto-

ječih objektov kot tudi za dopustne nove oziroma nadomestne 
objekte.

Funkcionalna enota F2
Predvidena je ureditev novega dostopa, izgradnja novega 

cestnega priključka, ki vodi do dvorišča in parkirišča predvide-
nih objektov in obstoječega objekta.

Prav tako je predvidena ureditev dveh dostopov do funk-
cionalnih enot F3 in F4. Predvidena je tudi ureditev dostopa in 
izgradnja dostopne poti do funkcionalne enote F5.

Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe predvi-
denih objektov in obstoječega objekta.

Funkcionalna enota F3
Predvidena je ureditev novega dostopa do dvorišča in 

parkirišča predvidenih objektov.
Predvidena je ureditev parkirnih mest za potrebe predvi-

denih objektov.
Ob obodu na vzhodni strani med cono OPPN in obsto-

ječimi stanovanjskimi objekti je predvidena zelena bariera. 
Prav tako je predvidena zelena bariera na zahodni strani med 
funkcionalno enoto F3 in funkcionalno enoto F2.

Funkcionalna enota F4
Predvidena je ureditev novega dostopa do dvorišča in 

parkirišča predvidenih novih objektov.
Predvidena je tudi ureditev dostopa in izgradnja dostopne 

poti do funkcionalne enote F5.
Funkcionalna enota F5
Predvidena je ureditev novega dostopa do dvorišča in 

parkirišča predvidenih novih objektov.

10. člen
(regulacijski elementi)

Dopustne objekte je dovoljeno postavljati le znotraj grad-
bene meje. Regulacijska linija predstavlja linijo območja ure-
ditve OPPN.

Gradbeno mejo (GM) lahko presega komunalna in prome-
tna ter energetska infrastruktura (pomožni komunalni objekti, 
dovozne poti, dvorišča, parkirišča, ograje, oporni zidovi, objekti 
za oglaševanje, zelena bariera) in obstoječ objekt 1 – O1 v 
funkcionalni enoti F1 ter obstoječa zidana ograja ob obstoje-
čem objektu 1 – O1 v funkcionalni enoti F1.

Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni do meje 
zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako, da se z 
gradnjo in vzdrževanjem ne posegajo na sosednja zemljišča.

Za gradnjo objektov, ki so bližje kot 4,00 m od sosednje 
parcelne meje, je treba pridobiti soglasje lastnikov. Ograje se 
lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel, vendar le, če se 
lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo.
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Za postavitev ograj ob javnih cestah je treba pridobiti 
soglasje upravljavca javne ceste.

11. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

V vseh petih funkcionalnih enotah F1, F2, F3, F4 in F5 so 
dovoljeni naslednji nezahtevni objekti:

– objekti za lastne potrebe površine od 20 m2 do 50 m2 
(od tega le nadstrešek, senčnica, lopa),

– oporni zidovi višine do 1,50 m,
– samostojno parkirišče do vključno 200 m2,
– objekt za oglaševanje, ki je dopusten le s soglasjem 

Občine Kamnik (oglasne površine nad 12 m2 do vključno 20 m2 
in višine do vključno 6 m) in tudi s soglasjem Direkcije RS za 
infrastrukturo, če se bo objekt za oglaševanje nahajal v varo-
valnem pasu državne ceste.

V vseh petih funkcionalnih enotah F1, F2, F3, F4 in F5 so 
dovoljeni naslednji enostavni objekti:

– objekti za lastne potrebe površine do 20 m2 (od tega le 
nadstrešek, senčnica, lopa),

– pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina do 40 m2; 
gradbeno inženirski objekti: višina do 3,5 m),

– ograje višine do vključno 1,60 m,
– oporni zidovi višine do 0,50 m,
– rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m3,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture 

in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na 
objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplo-
vod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek 
za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska 
omrežja (kabelska, telefonska omrežja)),

– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namaka-

nje (od tega le vodni zbiralniki),
– objekt za oglaševanje, ki je dopusten le s soglasjem 

Občine Kamnik (oglasne površine do vključno 12 m2 in višine 
do vključno 5 m) in tudi s soglasjem Direkcije RS za infrastruk-
turo, če se bo objekt za oglaševanje nahajal v varovalnem pasu 
državne ceste,

– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in ka-
nalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče, 
grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpo-
valna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).

12. člen
(pogoji za oblikovanje novih objektov)

Funkcionalna enota F1
Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora 

biti usklajen med posameznimi objekti.
Strehe obstoječih objektov lahko ostanejo nespreme-

njene, lahko pa se jih rekonstruira, tako da so ravne – blag 
naklon, enokapne ali pa dvokapne z drugačnim naklonom kot 
obstoječe.

Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, 
enokapne ali dvokapne.

Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali 
naravne zemeljske barve.

Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za 
logotipe na označevalnih tablah in napisih.

Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti 
določena v arhitekturnih načrtih fasad.

Funkcionalna enota F2
Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora 

biti usklajen med posameznimi objekti.
Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, 

enokapne ali dvokapne.
Strehe obstoječih objektov lahko ostanejo nespremenje-

ne, lahko pa se jih rekonstruira, tako da so ravne-blag naklon, 
enokapne ali pa dvokapne z drugačnim naklonom kot obsto-
ječe.

Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali 
naravne zemeljske barve.

Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za 
logotipe na označevalnih tablah in napisih.

Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti 
določena v arhitekturnih načrtih fasad.

Funkcionalna enota F3
Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora 

biti usklajen med posameznimi objekti.
Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, 

enokapne ali dvokapne.
Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali 

naravne zemeljske barve.
Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za 

logotipe na označevalnih tablah in napisih.
Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti 

določena v arhitekturnih načrtih fasad.
Funkcionalna enota F4
Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora 

biti usklajen med posameznimi objekti.
Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, 

enokapne ali dvokapne.
Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali 

naravne zemeljske barve.
Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za 

logotipe na označevalnih tablah in napisih.
Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti 

določena v arhitekturnih načrtih fasad.
Funkcionalna enota F5
Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov mora 

biti usklajen med posameznimi objekti.
Strehe na novih objektih so lahko ravne – blag naklon, 

enokapne ali dvokapne.
Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali 

naravne zemeljske barve.
Uporaba močnih sintetičnih barv ni dovoljena, razen za 

logotipe na označevalnih tablah in napisih.
Postavitev in oblikovanje napisov na objektih morata biti 

določena v arhitekturnih načrtih fasad.

13. člen
(pogoji za oblikovanje zelenih površin)

Za funkcionalno enoto F3 je določena ureditev zelene 
bariere ob vzhodni meji OPPN kot tudi ob zahodni strani funk-
cionalne enote F3.

Vse zelene površine na območju OPPN je treba urediti 
in zatraviti.

14. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

FZ – faktor zazidanosti v območju OPPN je lahko 
največ 0,4.

FZP – faktor zelenih površin v območju OPPN je 
najmanj 0,20.

FI – faktor izrabe zemljišča v območju OPPN ni določen.

15. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

1. Tlorisi in višinski gabariti
Funkcionalna enota F1
Nove oziroma nadomestne objekte, ki so dopustni v 

9. členu (načrtovani objekti in površine) OPPN pod funkcional-
no enoto F1, se določi s projektno dokumentacijo.

Novi oziroma nadomestni objekti ne smejo presegati viši-
ne objekta + 12,00 m od tal (+/– 0,00 m).

Obstoječe legalne objekte se lahko dozida in nadzida, 
rekonstruira ter odstrani.

Funkcionalna enota F2
Predvidena je izgradnja treh objektov.
Novi objekti ne smejo presegati višine objekta + 10,00 m 

od tal (+/– 0,00 m).
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Nov objekt 1 – O1
Tlorisna velikost 12,50 m x 10,00 m, etažnost P + 1, višina 

objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/– 0,00 m).
Nov objekt 2 – O2
Tlorisna velikost 51,40 m x 15,40 m, etažnost P, višina 

objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/– 0,00 m).
Nov objekt 3 – O3
Tlorisna velikost 30,00 m x 8,00 m, etažnost P, višina 

objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/– 0,00 m).
Obstoječ objekt – O4
Tlorisna velikost 16,50 m x 12,50 m, etažnost P + 1, višina 

objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/– 0,00 m).
Obstoječ objekt dozidava – O4
Tlorisna velikost 5,50 m x 3,60 m, etažnost P + 1, višina 

objekta ne sme presegati + 10,00 m od tal (+/– 0,00 m).
Funkcionalna enota F3
Nove objekte, ki so dopustni v 9. členu (načrtovani objekti 

in površine) OPPN pod funkcionalno enoto F3, se določi s 
projektno dokumentacijo.

Novi objekti ne smejo presegati višine objekta + 10,00 m 
od tal (+/– 0,00 m).

Funkcionalna enota F4
Nove objekte, ki so dopustni v 9. členu (načrtovani objekti 

in površine) OPPN pod funkcionalno enoto F4, se določi s 
projektno dokumentacijo.

Novi objekti ne smejo presegati višine objekta + 10,00 m 
od tal (+/– 0,00 m).

Funkcionalna enota F5
Nove objekte, ki so dopustni v 9. členu (načrtovani objekti 

in površine) OPPN pod funkcionalno enoto F5, se določi s 
projektno dokumentacijo.

Novi objekti ne smejo presegati višine objekta + 10,00 m 
od tal (+/– 0,00 m).

2. Višinske kote terena in pritličja.
Funkcionalne enote F1, F2, F3, F4, F5.
Gradnja na delu območja OPPN je v smislu poplavne 

nevarnosti ustrezna ob upoštevanju dejstev iz hidrološkega 
poročila.

Novi objekti na zemljiščih s parcelnimi številkami 131/8, 
131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 897/4, 130/1-del, 
128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-del, 132/4, 
131/7-del, 131/4, 897/13-del, vsa v k. o. 1897 – Nevlje, naj 
se izvedejo s pritličjem najmanj na koti 394,14 n.m.v. (kota 
obstoječih objektov), kar znaša najmanj kota Q100 + 0,26 m 
na obravnavani lokaciji gradnje.

Novi objekti na zemljiščih s parcelnimi številkami 132/3, 
132/2, 131/3, vsa v k. o. 1897 – Nevlje, naj se izvedejo s pritli-
čjem najmanj na koti 394,50 n.m.v.

Določena je minimalna nadmorska kota pritličja za pozi-
davo na območju OPPN.

Glede na dejavnost, ki se bo v novih objektih izvajala, se 
minimalna kota določi (dvigne) v skladu z veljavno zakonodajo.

Gradnja kleti na območju OPPN ni dovoljena.

16. člen
(posegi na obstoječih objektih)

Na obstoječih legalnih objektih v funkcionalnih enotah F1 
in F2 so dovoljena vzdrževalna dela, rekonstrukcije, spremem-
be namembnosti v okviru dovoljene klasifikacije v posamezni 
funkcionalni enoti.

Obstoječim legalnim objektom v funkcionalni enoti F1 
je dovoljena dozidava in nadzidava, obstoječemu objektu v 
funkcionalni enoti F2 pa je dovoljena dozidava in razdelitev 
na dve etaži.

Na obstoječem objektu z oznako O5 v funkcionalni enoti 
F1, katerega se del objekta nahaja v varovalnem pasu vodoto-
ka, so na tem delu objekta dovoljena samo vzdrževalna dela, 
rekonstrukcije in spremembe namembnosti v okviru dovoljene 
klasifikacije v posamezni funkcionalni enoti brez dozidave in 
nadzidave. Na ostalem delu objekta z oznako O5 v funkcionalni 

enoti F1, kateri se ne nahaja v varovalnem pasu vodotoka, pa 
so dovoljene tudi dozidave in nadzidave.

17. člen
(odstranitev objektov)

Obstoječe objekte v funkcionalni enoti F1 je dovoljeno 
odstraniti.

IV. NAČRT PARCELACIJE

18. člen
(načrt parcelacije)

Območje OPPN vključuje zemljišča s parcelnimi števil-
kami 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 897/4, 
130/1-del, 128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-del, 
132/4, 132/3, 132/2, 131/3, 131/7-del, 131/4, 897/13-del, vsa 
v k. o. 1897 – Nevlje.

Predvidena je parcelacija zemljišča v območju OPPN 
tako, da bodo parcele v območju OPPN predstavljale vsaka 
svojo funkcionalno enoto.

Gradbene parcele objektov se določi v sklopu projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V. ETAPNOST IZVEDBE

19. člen
(etapnost gradnje)

Izvajanje posegov v območju OPPN se izvaja etapno:
– prva etapa so posegi na obstoječem objektu in gradnja 

novih objektov z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih 
ter drugih utrjenih površin v funkcionalni enoti F2,

– investitor lahko v funkcionalni enoti F2 izvaja posege 
oziroma gradi objekte fazno glede na svoje potrebe v poljub-
nem časovnem zaporedju,

– druga etapa so posegi na obstoječih objektih oziroma 
gradnja novih oziroma nadomestnih objektov z ureditvijo ze-
lenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin v 
funkcionalni enoti F1,

– tretja etapa je gradnja skupne dovozne poti in komunal-
nih vodov za potrebe funkcionalne enote F5,

– četrta etapa je gradnja objektov z ureditvijo zelenih, 
prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin v funkci-
onalni enoti F5,

– peta etapa je gradnja objektov z ureditvijo zelenih, pro-
metnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin v funkcionalni 
enoti F4,

– šesta etapa je gradnja objektov z ureditvijo zelenih, 
prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin v funkci-
onalni enoti F3.

Pred pozidavo oziroma gradnjo objektov znotraj OPPN 
mora biti izvedena vsa infrastruktura v območju državne ceste, 
potrebna za ustrezno navezavo na državno cesto (cestni pri-
ključki) in na morebitne infrastrukturne objekte v njej (vodovod, 
kanalizacija, elektrika, telefon …).

Oba našteta omilitvena ukrepa iz 21. člena se mora izve-
sti pred gradnjo na območju OPPN.

Etape so medsebojno neodvisne glede na časovno za-
poredje in se lahko izvajajo v poljubnem časovnem zaporedju.

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F1 mora biti 
izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno 
enoto F1.

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F2 mora biti 
izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno 
enoto F2.

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F3 mora biti 
izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno 
enoto F3.



Uradni list Republike Slovenije Št. 73 / 6. 12. 2019 / Stran 8841 

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F4 mora biti 
izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno 
enoto F4.

Parcelacija zemljišča v funkcionalni enoti F5 mora biti 
izvedena pred začetkom izvajanja etape za funkcionalno 
enoto F5.

Po končanju gradbenih del se na celotnem območju sa-
nirajo začasne površine deponij materiala in zatravijo brežine 
ter preostale površine.

VI. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV

20. člen
(varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevar-

stvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
2. Varstvo tal, vode in podzemne vode
Obravnavano območje OPPN ne leži na vodovarstvenem 

območju. Območje prečka vodotok, zato je bilo treba preveriti 
poplavnost območja. Območje, ki se ureja, leži po opozorilni 
karti erozije na plazljivem in erozijsko ogroženem območju.

Za območje OPPN je bil izdelan Geološki elaborat o ero-
zijski ogroženosti terena projektanta GEOKO d.o.o., Kamnik, 
št. GEP-Kam-54-4209/19, september 2019.

Za območje OPPN je bilo izdelano Hidrotehnično poročilo 
projektanta Projektiranje in tehnično svetovanje, revizije, ceni-
tve, Ivan Ramšak s.p., Velenje, št. 1002/2019, september 2019.

Za vsak poseg je treba v sklopu projektne dokumentacije 
DGD izdelati geološko-geomehansko poročilo, ki bo skladno z 
izdelanim Geološkim elaboratom o erozijski ogroženosti terena 
projektanta GEOKO d.o.o., Kamnik, št. GEP-Kam-54-4209/19, 
september 2019.

Prav tako je treba za vsak poseg v sklopu projektne doku-
mentacije DGD, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni 
režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglasje.

Na podlagi izdelanega geološkega elaborata o erozijski 
ogroženosti terena mora izvajalec med urejanjem zagotoviti 
naslednje omilitvene ukrepe:

– Preperinski pokrov z rodovitnim delom se deponira na 
predhodno določena mesta.

– Po deponiji se izvede zaščita pred izpiranjem. Deponira-
ni material se uporabi za sanacijo poškodovanih brežin.

– Tesnilne konstrukcije za zaščito brežin se izvedejo iz 
naravnih materialov glin, debeline 60 cm in minimalno 30 cm 
debelo zaščitno plastjo ali umetnih materialov, ko ni na razpo-
lago primerne gline.

– Vse brežine se po končanih zemeljskih delih utrdi in 
zaščiti z vegetacijo in s tem prepreči erozijo.

– Ob vznožjih nasipov in brežin se med gradnjo izvedejo 
odvodnjevalni jarki.

– Na prizadetih območjih naj se uporabljajo tehnično 
brezhibna transportna sredstva in gradbeni stroji.

– Za primere razlitij nevarnih tekočin mora onesnaže-
ni material (onesnažena tla) preiskati pooblaščena institucija 
(s pooblastilom MOP RS), tako da se lahko v skladu s Pravil-
nikom o ravnanju z odpadki določi ustrezen način deponiranja.

– Pri urejanju je dovoljena le uporaba materialov, za kate-
ra obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.

– Humus mora izvajalec del odstraniti, premestiti in depo-
nirati tako, da je izključeno onesnaženje z gorivi in motornimi 
olji oziroma z drugimi škodljivimi snovmi, predvsem pa mora 
poskrbeti, da v čim večjem obsegu obnovi humusni pokrov.

– Tla in podzemne vode sta medsebojno povezani 
prvini okolja, zato odpadnih vod ni dovoljeno odvajati v 
podtalje, oziroma jih je prej treba očistiti tako, da stopnja 
onesnaženosti ne presega mejnih vrednosti, določenih v 
Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
iz virov onesnaževanja.

Na podlagi izdelanega geološkega elaborata o erozijski 
ogroženosti terena mora izvajalec po ureditvi zagotoviti nasle-
dnje ukrepe:

– Vse brežine se vegetacijsko zaščiti, na mestih, kjer 
lahko pride do spodjedanja brežin je priporočena dodatna za-
ščita s skalometi, ureditev propustov za nasipi za komunikacijo 
meteornih vod.

– V primeru posegov v morfologijo vodotokov – posegi v 
morfologijo vodotokov niso dopustni.

– Oblikovanje nesimetričnih brežin s spremenljivim naklo-
nom, izvedba renaturacije brežin, gospodarno ravnanje z odrivi 
in odkopi plodne zemlje.

Gradbena dela, navedena v geološkem elaboratu, v pri-
meru, da se upoštevajo vsi navedeni zaščitni ukrepi, ne bodo 
poslabšala erozijske stabilnosti.

Ponikanje na lokaciji je možno ob izvedbi ustreznih poni-
kovalnic, ki se za vsak zgrajen objekt ustrezno projektirajo. Pri 
gradnji je potreben ustrezen geotehnični nadzor izvajanja del.

Na podlagi izdelanega Hidrološkega poročila je treba 
upoštevati naslednje ukrepe:

– Ob upoštevanju vseh ugotovitev in izračunov je območje 
OPPN varno pred nastopom visokih voda Q100. Odprta struga 
omogoča, da se vode pri pretoku Q100 varno odtekajo proti 
potoku Nevljica.

– Obstoječe struge se ne sme zasipavati oziroma drugače 
manjšati pretok voda v strugi.

– Obstoječo strugo je treba vzdrževati s košnjo, v strugi se 
ne sme zasajati stebelnih rastlin, postavljati ograj, ali kakršnih-
koli drugih ovir. Iz struge je treba odstraniti obstoječa drevesa.

– Vse obstoječe zacevitve potoka v območju OPPN, ki 
so izvedene z betonskimi cevmi BC fi 100 cm je treba pred za-
zidavo območja OPPN odstraniti in vzpostaviti naravno strugo 
trapezne oblike – enakih oblik kot je obstoječa struga na mestu 
vtoka/iztoka.

– Gradnja na delu območja OPPN je v smislu poplavne 
nevarnosti ustrezna ob upoštevanju dejstev iz hidrološkega 
poročila. Novi objekti na zemljiščih s parcelno številko 131/8, 
131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 897/12-del, 897/4, 130/1-del, 
128/4-del, 128/6, 127/2-del, 127/4-del, 938/2-del, 132/4, 
131/7-del, 131/4, 897/13-del, vsa v k. o. 1897 – Nevlje, naj 
se izvedejo s pritličjem najmanj na koti 394,14 n.m.v. (kota 
obstoječih objektov), kar znaša najmanj kota Q100 +0,26 m na 
obravnavani lokaciji gradnje.

– Gradnja na delu območja OPPN je v smislu poplavne 
nevarnosti ustrezna ob upoštevanju dejstev iz hidrološkega 
poročila. Novi objekti na zemljiščih s parcelno številko 132/3, 
132/2, 131/3, vsa v k. o. 1897 – Nevlje, naj se izvedejo s pritli-
čjem najmanj na koti 394,50 n.m.v.

– Določena je minimalna nadmorska kota pritličja za pozi-
davo na območju OPPN. Glede na dejavnost, ki se bo v novih 
objektih izvajala, se minimalna kota določi (dvigne) v skladu 
z veljavno zakonodajo. Gradnja kleti na območju OPPN ni 
dovoljena.

– Pri gradnji na območju preostale poplavne nevarnosti 
so dovoljeni zasipi in zazidava v skladu z veljavno zakonodajo 
ter ni treba nadomeščanje poplavne kubature.

– V 5 m priobalnem pasu ob vodotoku se pri gradnji objek-
tov, komunalnih vodov in zunanje ureditve sprotno odstranjuje 
izkopane zemljine, na teh parcelah se ne sme deponirati izko-
pnih, gradbenih ali kakršnihkoli drugih materialov, prepovedano 
je odlaganje vej, drevesnih ostankov in drv. Zunanja ureditev na 
5 m priobalnem pasu ne sme segati izven obstoječih višinskih 
nivojev.

– Premostitveni objekti čez strugo potoka morajo biti 
dimenzionirani za pretoke Q500.

– Struga se na mestu odstranitve BC fi 100 cm cevi uredi 
na način, da se prepreči erozija, sonaravno uredi strugo in iz-
boljša hidromorfološko stanje odseka. Iz teh razlogov sta dno 
struge in delno brežina utrjena s kamnometom iz lomljenca fi 
25–fi 40 cm, zloženega na suho. Kamnomet je zložen na način, 
da ne predstavlja ravnih površin. Brežina nad kamnometom se 
humuzira, utrdi, zatravi in zaseje z grmovno drevesno živico.
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Pri projektiranju je treba upoštevati smernice, ki jih je iz-
dalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode pod 
številko 35020-17/2018-3 z dne 6. 2. 2018.

5 m pas priobalnega zemljišča v območju OPPN je treba 
označiti in kotirati in mora biti odraz dejanskega stanja v naravi.

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09, 64/12, 98/15) in Uredbo 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/15).

Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo ne-
posredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v 
podzemne vode.

Vse komunalne odpadne vode morajo biti obvezno priklju-
čene na javni kanalizacijski sistem, v kolikor ta obstaja oziroma 
zagotoviti priključek odpadnih voda v odpadnih voda na javni 
kanalizacijski sistem takoj, ko bo to mogoče.

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane 
in očiščene na način, kot to predvideva Uredba o emisiji snovi 
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, 
št. 47/05).

Odvajanje odpadnih voda je treba urediti v skladu z 
92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji meri 
zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar po-
meni, da je treba predvideti ponikanje, pri čemer morajo biti 
ponikovalna polja locirana izven vpliva povoznih in manipula-
tivnih površin. Ponikovalna polja morajo biti locirana tudi izven 
območja varovalnega pasu vodotoka, razen enega obstoječega 
ponikovalnega polja v funkcionalni enoti F2, ki se lahko nahaja 
v varovalnem pasu vodotoka.

3. Varstvo zraka
Med gradnjo je treba preprečevati nekontrolirano praše-

nje.
4. Varstvo pred hrupom
V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzro-

čale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne 
so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične 
vrednosti kazalcev v okolju.

Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati Uredbo o mej-
nih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 
in 59/19) ter druge veljavne predpise s tega področja.

Območje OPPN se nahaja v III. območju varstva pred 
hrupom.

Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni 
mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja 
v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom.

Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav 
morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o 
maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.

5. Varstvo naravne dediščine
Območje OPPN leži izven posebnega varstvenega obmo-

čja (območje Natura 2000), izven območja daljinskega vpliva 
na posebno varstveno območje in izven zavarovanega obmo-
čja.

6. Varstvo gozdov
Na območju OPPN in v njegovi bližini ni gozdnih rezer-

vatov, varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. V 
neposredni bližini območja na južni strani je obstoječ gozdni 
prostor označen kot cona C: jahanje in vožnja s kolesi možna 
po strokovni presoji.

Gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih mora 
ostati neovirano. Do njih je treba zagotoviti neoviran dostop 
in dovoz z običajno gozdarsko mehanizacijo. Ohraniti je treba 
stare ali zgraditi nove vlake, gozdne ceste, prostore za skladi-
ščenje lesa.

Odvečni odkopani material, ki bi nastal pri gradnji, se ne 
sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega 
gradbenega materiala oziroma ga je treba vkopati v zasip.

Pri novih zasaditvah v sklopu zunanje ureditve ob objektu 
naj bo upoštevan izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. 

Upoštevati je treba omejitve vnosov rastlin, rastlinskih proizvo-
dov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo 
škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno var-
stvo rastlin.

Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti in 
funkcij gozda na sosednjih zemljiščih je z gradnjo prizadete 
gozdne površine po posegu treba sanirati v smislu ekološke in 
funkcionalne skladnosti. Potrebna je sanacija novonastalega 
gozdnega roba, razgaljenih tal, novonastalih brežin, vkopov in 
nasipov. Sanacija se izvede z utrditvijo in zasaditvijo z ustrezni-
mi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

7. Ohranjanje kulturne dediščine
Območje OPPN ne posega na registrirane enote kulturne 

dediščine.
Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dedi-

ščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih 
režimov kulturne dediščine, ni. Kolikor predhodne arheološke 
raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih 
del, je zaradi varstva arheološki ostalin treba Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) skladno s predpisi s po-
dročja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, 
kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega 
nadzora nad posegi.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splo-
šni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča oziroma 
investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dedi-
ščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu 
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki 
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. 
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost 
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče 
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne 
opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali 
prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj 
arheološke ostaline.

VII. OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO  

PRED POŽAROM

21. člen
(obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

ter varstvo pred požarom)
Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne 

protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na 
sosednje objekte,

– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska 
vozila.

Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe 
OPPN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zago-
tovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in 
gasilce.

V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba opredeliti 
in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter 
plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti 
potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 
0,175 g (Atlas okolja MOP ARSO) ter temu primerno predvideti 
tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne 
hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti 
in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.

Na podlagi izdelanega Hidrološkega poročila je treba 
upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:

– Vse obstoječe zacevitve potoka v območju OPPN, ki 
so izvedene z betonskimi cevmi BC fi 100 cm je treba pred za-
zidavo območja OPPN odstraniti in vzpostaviti naravno strugo 
trapezne oblike – enakih oblik kot je obstoječa struga na mestu 
vtoka/iztoka.
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– Struga se na mestu odstranitve BC fi 100 cm cevi uredi 
na način, da se prepreči erozijo, sonaravno uredi strugo in iz-
boljša hidromorfološko stanje odseka. Iz teh razlogov sta dno 
struge in delno brežina utrjena s kamnometom iz lomljenca 
fi 25–fi 40 cm, zloženega na suho. Kamnomet je zložen na način, 
da ne predstavlja ravnih površin. Brežina nad kamnometom se 
humuzira, utrdi, zatravi in zaseje z grmovno drevesno živico.

Zgoraj našteta omilitvena ukrepa se morata izvesti pred 
gradnjo na območju OPPN.

VIII. PRIKLJUČEVANJE NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

22. člen
(prometno urejanje)

1. Priključitev na javno cestno omrežje
Uvoz in izvoz na območje OPPN bo omogočen iz ob-

stoječe državne ceste R2 – regionalne ceste II. reda 1349 
(Kamnik–Ločica), ki poteka po zemljiščih s parcelno številko 
897/13, 897/12, 897/4, 178/4, 177/4, 176/10, 174/5, vsa v 
k. o. 1897 – Nevlje.

Uvoz in izvoz iz obstoječe državne ceste R2 – regionalne 
ceste II. reda 1349 (Kamnik–Ločica) na območje OPPN je 
bil izdelan na podlagi Elaborata kapacitetne analize številka, 
PROVIA d.o.o., Novo Mesto, št. PR408-STU-P, maj 2018, s 
katerim je bilo preverjeno delovanje tako novega kot obstoje-
čega cestnega priključka oziroma so bile upoštevane zahteve 
iz predhodnega mnenja Direkcije RS za infrastrukturo številka 
37167-124/2018-14 z dne 18. 5. 2018.

Prav tako je bila izdelana Strokovna podlaga prometne 
ureditve priključevanja območja OPPN na državno cesto R2 – 
regionalne ceste II. reda 1349 (Kamnik–Ločica), od km 1,150 
do km 1,330 desno, marec 2018, JUKUM d.o.o., Šmartno pri 
Litiji.

Funkcionalna enota F1
Uvoz in izvoz iz funkcionalne enote F1 bo urejen preko 

rekonstruiranega obstoječega uvoza iz državne ceste R2 – re-
gionalne ceste II. reda 1349 (Kamnik–Ločica).

Za priključevanje Funkcionalne enote F1 na državno ce-
sto R2 – regionalno cesto II. reda 1349 (Kamnik–Ločica) se 
na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS za ceste izdela 
PGD/PZI projekt priključka, ter se nanj pridobi soglasje Direk-
cije RS za ceste.

Funkcionalna enota F2, F3, F4, F5
Uvoz in izvoz iz funkcionalnih enot F2, F3, F4 in F5 bo 

urejen preko novega uvoza iz državne ceste R2 – regionalne 
ceste II. reda 1349 (Kamnik–Ločica).

Za dostop do funkcionalne enote F5 se uredi novo dosto-
pno pot preko funkcionalne enote F2 in funkcionalne enote F4.

Za priključevanje funkcionalnih enot F2, F3, F4 in F5 na 
državno cesto R2 – regionalno cesto II. reda 1349 (Kamnik–
Ločica) se na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS za ceste 
izdela PGD/PZI projekt priključka, ter se nanj pridobi soglasje 
Direkcije RS za ceste.

2. Mirujoči promet
Mirujoči promet se zagotovi z ustreznim številom parkirnih 

mest. V skladu z določili Občinskega prostorskega načrta Obči-
ne Kamnik (OPN) je treba projektirati in urediti parkirna mesta 
ter prostor za manipulacijo vozil.

Funkcionalna enota F1
V Funkcionalni enoti F1 se število potrebnih parkirnih 

mest določi v projektu za gradbeno dovoljenje.
Po določilih OPN Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 

in 70/17) je treba urediti:
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
– za stanovanje do 35 m2 neto tlorisne površine 

1 PM + 1 PM na tri stanovanja za obiskovalce
– za stanovanje od 36 m2 do 60 m2 neto tlorisne površine 

1,5 PM + 1 PM na tri stanovanja za obiskovalce

– za stanovanje nad 61 m2 neto tlorisne površine 
2 PM + 1 PM na tri stanovanja za obiskovalce

121 Gostinske stavbe
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-

stanitev (hotel, prenočišča, penzioni) 1 PM/1 sobo
– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice 1 PM/4 sedeže + 

1 PM/tekoči meter točilnega pulta ne manj kot 5 PM
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastani-

tev (mladinska prenočišča) 1 PM/10 postelj
122 Poslovne in upravne stavbe
– 12201 Stavbe javne uprave 1 PM/30 m2 BTP
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in 

upravni prostori ter druge storitve) 1 PM/30 m2 BTP
– 12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni progra-

mi) 1 PM/30 m2 BTP
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
– 12301 Trgovske stavbe (trgovski lokal pod 100 m2) 

1 PM/30 m2 BTP ne manj kot 2 PM
– 12301 Trgovske stavbe (trgovina med 100 in 500 m2) 

1 PM/50 m2 BTP ne manj kot 4 PM
– 12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi 

izdelki) 1 PM/80 m2 BTP ne manj kot 2 PM
– 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m2) 

1 PM/35 m2 BTP
– 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 

2500 m2) 1 PM/30 m2 BTP
– 12301 Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice) 

1 PM/40 m2 BTP
– 12301 Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zaba-

viščni, poslovni centri) 1 PM/25 m2 BTP
Funkcionalna enota F2
V Funkcionalni enoti F2 se število potrebnih parkirnih 

mest določi v projektu za gradbeno dovoljenje.
Po določilih OPN Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 

in 70/17) je treba urediti:
12201 Stavbe javne uprave
– 1 PM/30 m2 BTP
12203 Druge poslovne stavbe
– 1 PM/30 m2 BTP
12301 Trgovske stavbe
– 12301 Trgovske stavbe (trgovski lokal pod 100 m2) 

1 PM/30 m2 BTP ne manj kot 2 PM
– 12301 Trgovske stavbe (trgovina med 100 in 500 m2) 

1 PM/50 m2 BTP ne manj kot 4 PM
– 12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi 

izdelki) 1 PM/80 m2 BTP ne manj kot 2 PM
Parkirna mesta za osebna vozila se za potrebe Funkci-

onalne enote F2 lahko zagotovi tudi v Funkcionalni enoti F4.
Funkcionalne enote F3, F4, F5
V Funkcionalnih enotah F3, F4, F5 se število potrebnih 

parkirnih mest določi v projektu za gradbeno dovoljenje.
Po določilih OPN Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 

in 70/17) je treba urediti:
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
– 1 PM/stanovanje + 20 % za obiskovalce
11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene sku-

pine
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbe-

ne skupine (dijaški, mladinski domovi in ipd.) 1 PM/10 postelj 
+ 20 % za obiskovalce

– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druž-
bene skupine (študentski domovi) 1 PM/4 postelje + 20 % za 
obiskovalce

– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbe-
ne skupine (domovi za ostarele, varna hiša) 1 PM/5 postelj + 
50 % za obiskovalce

121 Gostinske stavbe
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-

stanitev (hotel, prenočišča, penzioni) 1 PM/1 sobo
– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice 1 PM/4 sedeže + 

1 PM/tekoči meter točilnega pulta ne manj kot 5 PM
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– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastani-
tev (mladinska prenočišča) 1 PM/10 postelj

122 Poslovne in upravne stavbe
– 12201 Stavbe javne uprave 1 PM/30 m2 BTP
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in 

upravni prostori ter druge storitve) 1 PM/30 m2 BTP
– 12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni progra-

mi) 1 PM/30 m2 BTP
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
– 12301 Trgovske stavbe (trgovski lokal pod 100 m2) 

1 PM/30 m2 BTP ne manj kot 2 PM
– 12301 Trgovske stavbe (trgovina med 100 in 500 m2) 

1 PM/50 m2 BTP ne manj kot 4 PM
– 12301 Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi 

izdelki) 1 PM/80 m2 BTP ne manj kot 2 PM
– 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m2) 

1 PM/35 m2 BTP
– 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 

2500 m2) 1 PM/30 m2 BTP
– 12301 Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice) 

1 PM/40 m2 BTP
– 12301 Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zaba-

viščni, poslovni centri) 1 PM/25 m2 BTP
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (gledališča, kon-

certne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija) 1 PM/5 
sedežev

– 12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/80 m2 BTP.

23. člen
(komunalno in energetsko urejanje)

1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske 

in telekomunikacijske infrastrukture v ureditvenem območju so:
– novi objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvi-

deno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastruk-
turno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, 
elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Priključitev 
se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih 
vodov,

– komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi morajo 
praviloma potekati v javnih površinah in površinah v javni rabi,

– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost,

– trase komunalnih in energetskih objektov, vodov in 
naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem za-
dostnih medsebojnih odmikov in odmikov do ostalih naravnih 
ali grajenih struktur,

– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih 
vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše 
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,

– glede na veliko gostoto komunalnih vodov je na krajših 
odsekih možen potek komunalnih vodov v isti trasi samo z ver-
tikalnim odmikom po pogojih posameznih upravljavcev,

– obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v območju, 
je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim 
povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi 
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,

– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil 
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infra-
strukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce 
posameznih infrastrukturnih vodov,

– dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v 
skladu s predpisi, ki urejajo to področje,

– možna je namestitev sončnih sprejemnikov na strešinah 
in južnih fasadah objektov za pridobivanje obnovljivih virov 
energije.

2. Vodovod
Načrtovane objekte je treba priključiti na obstoječe in novo 

vodovodno omrežje in zagotoviti požarno varnost.
Za vsako funkcionalno enoto F1, F2, F3, F4, F5 bo pred-

videna vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki bo napajala 
obstoječe in nove objekte.

Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih pri-
ključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. 
Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.

3. Kanalizacija
Na obravnavanem območju je obstoječa fekalna kana-

lizacija DN 250, ki poteka po zahodni strani območja OPPN.
Vsi obstoječi in novi objekti morajo biti priključeni na javno 

fekalno kanalizacijo.
Padavinske vode s streh se morajo odvajati v ponikanje. 

Prav tako je treba preko lovilcev odvajati meteorno vodo iz 
utrjenih površin v ponikanje.

Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih 
materialov. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti iz-
vršen preizkus vodotesnosti.

Kanalizacija mora biti zgrajena v skladu z geotehničinimi 
pogoji. Dimenzije kanalov se določi na podlagi podatkov o 
obremenitvah v posameznem objektu.

Za vsako funkcionalno enoto F1, F2, F3, F4, F5 bo pred-
videna vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki bo napajala 
obstoječe in nove objekte.

4. Elektroenergetsko omrežje
Objekti v območju OPPN bodo priključeni na elektroener-

getsko omrežje v območju OPPN, z navezavo na obstoječe 
elektroenergetsko omrežje.

Za vsako funkcionalno enoto F1, F2, F3, F4, F5 bo pred-
videna vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki bo napajala 
obstoječe in nove objekte.

Priključno merilne omarice morajo biti locirane na stalno 
dostopnih mestih.

5. Telekomunikacijsko omrežje in kabelsko omrežje
Objekti v območju OPPN bodo priključeni na telekomuni-

kacijsko omrežje v območju OPPN, z navezavo na obstoječe 
telekomunikacijsko omrežje.

Za vsako funkcionalno enoto F1, F2, F3, F4, F5 bo pred-
videna vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki bo napajala 
obstoječe in nove objekte.

6. Ogrevanje
Znotraj območja OPPN v vseh funkcionalnih enotah F1, 

F2, F3, F4, F5 je predviden individualni način ogrevanja. Lah-
ko je ogrevanje na plin ali toplotno črpalko ali kombinacija 
obojega.

7. Ravnanje z odpadki
Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu z 

Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik.
Zbirno mesto za odpadke mora biti ustrezno urejen pro-

stor v objektu ali v bližini objekta na stavbni parceli. Odpadki 
se morajo odlagati v tipizirane posode za odpadke in le te ne 
smejo biti na javnih površinah.

Prevzemno mesto mora biti ustrezno urejen prostor, od 
koder bo izvajalec lahko redno odvažal odpadke. Prevzemno 
mesto se mora nahajati ob robu pločnika, magistralne, regio-
nalne, lokalne in krajevne ceste oziroma ob vozni poti smetar-
skega vozila. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja 
zabojnikov ne sme biti ovir, ki bi onemogočale enostavno 
premikanje posod za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 
(robniki, stopnice, škarpe, korita in podobno). Za enostavno 
premikanje so posode opremljene s kolesi.

Mesta določijo izvajalci v soglasju s povzročitelji odpadkov.
Zbirna mesta za odpadke morajo ustrezati funkcionalnim, 

estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem 
in ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.

Na izdelan PGD je treba pridobiti soglasje upravljavca.
Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne od-

padke mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in 
nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem 
času in v vseh vremenskih razmerah.
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Dovozna pot do prevzemnega mesta mora prenesti osne 
obremenitve komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste.

Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega 
mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla 
širina dostopne poti pa 3 m.

Za vsak stanovanjski objekt naj se zagotovi dovolj pro-
stora za namestitev posod za ločeno zbiranje naslednjih vrst 
komunalnih odpadkov:

– mešanih komunalnih odpadkov: odvoz na 14 dni,
– mešane komunalne embalaže: odvoz na 14 dni in
– opcijsko biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov: od-

voz na 7 dni (v primeru, da uporabnik tovrstnih odpadkov ne bo 
kompostiral v lastnem vrtu).

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali po-
samezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo z izva-
jalcem javne službe skleniti pogodbo, v kateri določijo način 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Navedene osebe morajo pogodbo sklenitvi v fazi pridobi-
vanja uporabnega dovoljenja, najkasneje pa v roku 30 dni od 
začetka opravljanja dejavnosti oziroma od pridobitve pravice do 
uporabe objekta. Zagotovi naj se dovolj prostora za namestitev 
posod za ločeno zbiranje različnih frakcij odpadkov, ki bodo 
nastajali v procesu obratovanja objekta, vsekakor pa za:

– mešane komunalne odpadke (klas. št. 20 03 01): odvoz 
na 7 oziroma 14 dni in

– mešane komunalne embalaže (klas. št. 15 01 06): od-
voz na 7 oziroma 14 dni.

V stanovanjskih soseskah je treba urediti zbiralnico loče-
nih frakcij (ti. ekološki otoki), in sicer na vsakih 500 prebivalcev. 
Na posamezni zbiralnici ločenih frakcij so nameščeni najmanj 
zabojniki volumna 1100 l za ločeno zbiranje plastenk in ploče-
vink, papirja in kartona ter kartonske embalaže in steklene em-
balaže. Na lokaciji se lahko namesti tudi embalaža za ločeno 
zbiranje odpadnih oblačil in tekstila, drobne odpadne električne 
in elektronske opreme in odpadnih jedilnih olj. Za namestitev 
navedene embalaže je treba zagotoviti prostor v velikosti od 
11 do 15 m2.

V primeru gradnje večstanovanjskih objektov naj se za-
gotovi dovolj prostora za namestitev posod za ločeno zbiranje 
naslednjih vrst komunalnih odpadkov:

– mešanih komunalnih odpadkov: odvoz na 7 dni,
– mešane komunalne embalaže: odvoz na 7 dni in
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov: odvoz na 7 dni.
Zbirno prevzemno mesto mora biti ograjeno (zamreženo) 

in zaklenjeno, da so zagotovljeni optimalni pogoji za ločeno zbi-
ranje odpadkov (onemogočeno raznašanje odpadkov v okolico, 
onemogočen dostop živali …) in da je preprečeno odlaganje 
odpadkov s strani tretjih oseb.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE

24. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Investitor in izvajalci morajo med gradnjo zagotoviti pro-
metno varnost ter kakovost bivalnega okolja, zato morajo:

– organizirati promet tako, da se prometna varnost zaradi 
gradnje ne bo poslabšala in da ne bo prihajalo do zastojev na 
obstoječem cestnem omrežju,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo prek vseh ob-
stoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter infrastrukturne 
vode takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,

– paziti, da niso prekoračene kritične ravni hrupa, predpi-
sane za III. stopnjo varovanja pred hrupom,

– sanirati zaradi gradnje poškodovane objekte ter pripa-
dajoče ureditve in naprave, kar je pogoj za pridobitev uporab-
nega dovoljenja,

– zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim 
nadzorom stanja objektov v vplivnem območju,

– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbe-
nih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela,

– material od izkopa gradbene jame je treba deponirati na 
trajno deponijo ali uporabiti za nasutje.

25. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

1. Tlorisni gabariti
Pri horizontalnih gabaritih je dopustno odstopanje ± 1 m, 

vendar objekt ne sme segati izven GM. Odstopanje navznoter 
je lahko tudi večje, če je utemeljeno z arhitekturno zasnovo 
stavb in zunanje ureditve.

2. Prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske 
ureditve

Dopustne so spremembe potekov in lokacij posameznih 
komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogo-
jem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne 
z njihovimi programi.

V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe 
komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče 
predvideti.

Dopustne so spremembe lokacije prometne ureditve za 
mirujoči promet. Prometne površine v Funkcionalni enoti F2 se 
lahko uredijo tudi drugače.

X. KONČNE DOLOČBE

26. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik, 
Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.

27. člen
(uveljavitev)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 3505-9/2017-5/1
Kamnik, dne 20. novembra 2019

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KANAL

3250. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini 
Kanal ob Soči

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. 
US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. in 19. člena Zakona o 
pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno 
prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. 
US) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, 
št. 4/18) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. redni seji 
dne 20. 6. 2019 sprejel

O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili  

v Občini Kanal ob Soči

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapu-
ščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve, 
prodaje in uničenja zapuščenih vozil v Občini Kanal ob Soči.
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(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za 
ženske.

2. člen
(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku v nadaljnjem besedilu, 
imajo naslednji pomen:

– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parki-
rano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja 
za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni name-
njena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano 
več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki 
se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali 
drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz 
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,

– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, 
ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila,

– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem 
ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih 
podatkov o lastniku vozila,

– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za za-
puščeno vozilo je občinski redar (v nadaljevanju: pooblaščena 
uradna oseba),

– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična ose-
ba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe prido-
bila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana,

– izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil je pristojni 
izvajalec rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju: izvajalec),

– izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvaja-
lec javne službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je 
z aktom občine določen za izvajalca obvezne občinske gospo-
darske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,

– cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo 
lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu 
pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,

– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z 
merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto do-
ločene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in 
pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,

– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni 
promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja pro-
met na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom, ki ureja 
ceste, in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi 
lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec,

– prodaja je razpolaganje s premičnim premoženjem v 
skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih 
lokalnih skupnosti.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak po-
men, kot ga določata zakon, ki ureja pravila v cestnem prometu 
in zakon, ki ureja ceste.

3. člen
(pristojnost)

Pooblaščena uradna oseba ravna z zapuščenimi vozili 
skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu 
s tem odlokom.

II. ODSTRANITEV, HRANJENJE  
IN VRAČANJE VOZIL LASTNIKOM

4. člen
(odreditev odstranitve zapuščenih vozil)

(1) V primeru, da pooblaščena uradna oseba najde zapu-
ščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo o odstranitvi vozila, 
s katero se naloži odstranitev vozila v skladu z zakonom, ki 
ureja cestni promet.

(2) V primeru, ko zapuščeno vozilo ni odstranjeno v na-
loženem roku, ga na stroške lastnika zapuščenega vozila od-

strani izvajalec na podlagi izvršljive odredbe o odstranitvi vozila 
najkasneje v roku 8 dni od poziva pooblaščene uradne osebe.

(3) Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži 
njene izvršitve.

5. člen
(postopek odstranitve zapuščenih vozil)

(1) V primerih, ko odstranitev zapuščenega vozila izvede 
izvajalec, vodi o postopku pooblaščena uradna oseba zapisnik 
o odstranitvi.

(2) Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati nasle-
dnje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in 
evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje 
vozila, podatke o lastniku vozila, lokacijo nahajališča vozila, 
datum in uro odstranitve vozila in podatke o izvajalcu. Stanje 
vozila se dokumentira s priloženimi fotografijami.

(3) O odstranitvi zapuščenega vozila se objavi javno na-
znanilo o najdenem vozilu, v katerem se pozove lastnika, da 
prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izvajalcu, 
ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano 
oziroma uničeno. Javno naznanilo se objavi na spletnih straneh 
Občine Kanal ob Soči.

6. člen
(hramba zapuščenega vozila)

(1) V okviru odstranitve zapuščenega vozila izvajalec 
zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja in prevzem vozila 
v hrambo.

(2) Izvajalec hrani odstranjeno zapuščeno vozilo na varo-
vanem prostoru, ki ga zagotavlja 24 ur na dan.

(3) Izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, ki 
vsebuje kopijo odredbe pooblaščene uradne osebe, podatke o 
vozilu ter dokazila o plačilu stroškov, povezanih z odvozom in 
hrambo zapuščenega vozila.

(4) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstra-
njevanja in hrambe vozila.

(5) Rok hrambe zapuščenega vozila traja skladno z za-
konom, ki ureja pravila v cestnem prometu tri mesece, šteto od 
dne, ko je izvajalec zapuščeno vozilo odstranil.

7. člen
(prevzem zapuščenega vozila pri izvajalcu)

(1) Lastnik oziroma imetnik uporabe vozila lahko prevza-
me zapuščeno vozilo v delovnem času izvajalca po predlože-
nem dokazilu o plačilu globe in stroškov odstranitve in hrambe 
vozila, kot so določeni v 10. členu tega odloka.

(2) Izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma 
imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listine, 
ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če so bili 
plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.

(3) O prevzemu vozila izvajalec sestavi prevzemni zapi-
snik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

– lastnik vozila,
– prevzemnik vozila, če ni lastnik vozila,
– datum prevzema.
(4) Izvajalec kopijo prevzemnega zapisnika posreduje 

organu, ki je odredil odstranitev vozila, najkasneje v roku 8 dni 
po prevzemu zapuščenega vozila.

III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE  
ZAPUŠČENEGA VOZILA

8. člen
(prodaja vozila)

(1) Če se po preteku trimesečnega roka od odstranitve 
zapuščenega vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame 
vozila ter je neznan, izvajalec skupaj s pooblaščeno uradno 
osebo komisijsko odpre vozilo in napiše poseben zapisnik, v 
katerem se navedejo posebnosti in identifikacijske oznake vozi-
la zaradi kasnejšega ugotavljanja lastnika zapuščenega vozila 
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oziroma storilca prekrška. Če se po odprtju zapuščenega vozila 
ugotovi zadnjega lastnika zapuščenega vozila, se ga pisno 
pozove, da v roku 8 dni od vročitve poziva prevzame zapu-
ščeno vozilo oziroma ga v pozivu opozori, da bo v nasprotnem 
primeru vozilo prodano ali dano v uničenje, pri čemer nadaljnji 
stroški hrambe zapuščenega vozila bremenijo lastnika vozila.

(2) Če se po preteku trimesečnega roka od odstranitve 
zapuščenega vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame 
vozila se šteje, da je vozilo opustil. Občinska uprava Občine 
Kanal ob Soči sprejme odločitev o tem, ali se vozilo proda ali 
se uniči. Pri sprejemu odločitve se upošteva vrednost vozila, ki 
jo ugotovi sodni cenilec oziroma če je strošek cenitve nesoraz-
meren s predvideno vrednostjo vozila na drug transparenten 
način. Odločitev o uničenju vozila se sprejme, če gre za vozilo 
manjše ali neznatne vrednosti. Šteje se, da je vozilo manjše 
ali neznatne vrednosti, kadar so stroški globe, odstranitve, 
hrambe ter varovanja vozila, sodnega cenilca in prodaje večji 
od uradno ocenjene vrednosti vozila. Vozila se lahko prodajo za 
nižjo ceno kot znašajo vsi stroški globe, odstranitve, hrambe, 
cenitve, prodaje in drugi stroški s tem v zvezi, po predhodnem 
soglasju občinske uprave Občine Kanal ob Soči.

(3) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške globe, 
odstranitve in hrambe vozila ter stroške sodnega cenilca in 
prodaje ter morebitni drugi stroški, ki so pri tem nastali po da-
tumu zapadlosti posameznega stroška. Preostanek izkupička 
je prihodek občinskega proračuna.

(4) Če je prodaja neuspešna, se vozilo uniči.

9. člen
(uničenje vozila)

(1) Za oddajo zapuščenega vozila v uničenje pristojnemu 
izvajalcu je zadolžen izvajalec javne službe v skladu s predpi-
som o izrabljenih vozilih.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan po oddaji vozila v uni-
čenje prejeto potrdilo o uničenju predložiti Občini Kanal ob Soči.

IV. CENE IN STROŠKI

10. člen
(cena odstranitve in hramba vozila)

(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega 
vozila so:

– stroški prihoda do vozila,
– stroški nalaganja vozila,
– stroški prevoza vozila,
– stroški razlaganja vozila,
– stroški zavarovanja vozila,
– stroški hrambe vozila,
– stroški izdaje vozila,
– stroški prevoza vozila na uničenje,
– morebitni drugi stroški.
(2) Kalkulacijo cen izdela izvajalec, ki pripravi predlog 

cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.
(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaraču-

nali lastniku oziroma Občini Kanal ob Soči.
(4) Za izredne prevoze se v ceniku predvidi, da se plačajo 

v višini dejanskih stroškov prevoza.
(5) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprej-

me Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi predloga 
izvajalca.

11. člen
(izterjava in plačilo stroškov)

(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uniče-
njem zapuščenega vozila, izvajalec zaračuna lastniku vozila. V 
primeru neplačila izvajalec izvede postopke izterjave, skladno 
z veljavno zakonodajo.

(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozi-
la in kadar ni mogoče izterjati stroškov od lastnika vozila oziro-
ma izterjava ni uspešna, izvajalec stroške odstranitve, hrambe 
in uničenja zapuščenega vozila zaračuna Občini Kanal ob Soči.

V. POGOJI IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

12. člen
(1) Na celotnem območju Občine Kanal ob Soči izvaja 

naloge izvajalca za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil 
režijski obrat, ki lahko s soglasjem Občine Kanal ob Soči sklene 
pogodbo s podizvajalcem, registriranim za opravljanje navede-
nih dejavnosti. Prodajo zapuščenih vozil lahko izvaja izvajalec 
samo v lastni režiji.

(2) Izvajalec opravlja hrambo in vračanje vozil lastnikom 
na za to določenem in urejenem prostoru.

(3) Izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim 
časom in celodnevno (24 ur na dan) hrambo vozil, ki vključuje 
varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter 
škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.

VI. NADZOR

13. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja med-
občinsko redarstvo.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(uveljavitev odloka in pričetek uporabe)

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

Št. 9000-0006/2019-21
Kanal ob Soči, dne 20. junija 2019

Županja
Občine Kanal ob Soči

Tina Gerbec

KOBARID

3251. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list 
RS, št. 51/09 in 38/10) in 23. člena Zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 
– ZDavNepr, 110/13, 17/14 – ZUOPŽ, 22/14 – odl. US in 19/15) 
je Občinski svet Občine Kobarid na 5. redni seji dne 6. 5. 2015 
sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičnini s parc. št. 3854/23 k.o. 2218 Borjana se 

odvzame status javnega dobra.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 46500-51/2002
Kobarid, dne 22. novembra 2019

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc
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KOMEN

3252. Odlok o javnem redu in miru v Občini Komen

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), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni 
list RS, št. 70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 
– odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine 
Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet 
Občine Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Komen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa ukrepe v Občini Komen za varovanje 

javnega reda in miru ter ukrepe za varovanje ljudi, premoženja, 
okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja. Ta odlok do-
loča tudi pravila ravnanja, ki jih morajo opravljati posamezniki 
oziroma se jih morajo vzdržati zaradi varovanja javnega reda 
in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja, 
zdravja, zunanje podobe kraja ter obveznosti lastnikov in vod-
nikov živali.

Odlok določa tudi nadzor in kršitve javnega reda in miru 
na javnem kraju ter sankcije zoper takšna ravnanja.

2. člen
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 

se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen
V odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno 

neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih,
– javne površine so nepremičnine, ki so v lasti občine ali 

imajo status javnega dobra ter so brezpogojno ali pod določe-
nimi pogoji dostopne vsakomur,

– zasebne površine so nepremičnine v zasebni lasti ali 
posesti in do katerih je dostop dovoljen le na podlagi zakona, 
dovoljenja lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe,

– skrbnik živali je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je ali 
lastnik živali ali mu je žival zaupana v varstvo ali oskrbo oziro-
ma ima žival na kakršenkoli drug način v posesti,

– javna prireditev in javni shod je vsako organizirano 
zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 
izobraževalne, verske ali druge aktivnosti, tako, da je ude-
ležba ali dostop prosto ali pod določenimi pogoji dovoljen 
vsakomur.

4. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju 

občine, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira 
oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega 
zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red in mir, da skrbi 
za urejenost naselij ter da ne opušča dejanj, ki so po tem od-
loku obvezna, oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku 
prepovedana.

Za prekrške iz tega odloka so neposredno odgovorne 
osebe, ki jih storijo iz malomarnosti ali z naklepom.

Za prekrške iz tega odloka so odgovorne tudi pravne 
osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno 
opravljajo svoje dejavnost ter odgovorne osebe teh subjektov.

Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se uporabljajo 
določila zakona, ki ureja prekrške.

II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovo-

ljen način moti javni red in mir ter vznemirja občane in druge 
prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.

6. člen
Z namenom varovanja javnega reda in miru je prepove-

dano:
– vstopati brez dovoljenja v javne objekte ali na javne po-

vršine, kjer je vstop prepovedan in je prepoved vidno označena,
– vznemirjati ljudi z uporabo pirotehničnih sredstev v času 

in na način, ki nista dovoljena,
– rediti v bivalnih naseljih domače živali zunaj prostorov, ki 

so namenjeni za rejo, še zlasti pa jih je prepovedano spuščati 
na javne površine,

– na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati obča-
ne z zbiranjem podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov 
izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati 
občane s prodajo predmetov ali storitev, razen ko je to izrecno 
dovoljeno ali določeno,

– onesnaževati, naslanjati se na nagrobne spomenike, 
grobove, grobnice ali spominska obeležja v parkih ali drugih 
javnih površinah, postavljati nanje predmete, ki kazijo videz, 
hoditi po grobovih ali grobnicah,

– prestaviti, odstraniti, prevračati uničiti, poškodovati, po-
pisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, zi-
dove, škarpe, poštne nabiralnike, zaščitne ograje, klopi, ograje, 
posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala 
na otroških igriščih ali druge naprave in predmete za splošno 
rabo in drugo urbano opremo na javnih mestih,

– zalivati vrtove, prati avtomobile in na drug način upora-
bljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode 
v te namene omejeno,

– uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, ce-
stah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh ali 
drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji 
občanov ali igri otrok,

– voditi domače živali na območja otroških igrišč, cvetlične 
grede v parkih in druge z rastlinjem zasajene javne površine,

– v naravi voziti ali parkirati osebna vozila na privatnih 
zemljiščih oziroma površinah, ki niso temu namenjena.

III. VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA

7. člen
1. Z namenom varovanja ljudi in premoženja je prepo-

vedano:
– odstranjevati, poškodovati ali uničevati stvari oziroma 

predmete, ki so namenjeni splošni rabi,
– imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, 

jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in 
zdravje ljudi,

– z metanjem ali brcanjem kamenja ali drugih predmetov 
ogrožati ali vznemirjati ljudi,

– na ograje in zidove ob javnih površinah postavljati ne-
varne predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja mimo-
idočih (npr. razbito steklo, prepovedane strupene snovi ipd.),

– nepravilno uporabljati igrala ali naprave na igriščih, kar 
ima lahko za posledico poškodbe ali uničenje igral ali naprav 
oziroma ogrožanje drugih ljudi,

– dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih 
površinah.

2. Z namenom varovanja ljudi in premoženja morajo la-
stniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih prostorov:

– odstraniti predmete in objekte, ki ogrožajo varnost ljudi,
– odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in 

listje, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo na javne površine 
in s tem ogrožajo varnost mimoidočih.
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IV. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

8. člen
1. Z namenom varovanja okolja, čistoče, zunanje podobe 

kraja je prepovedano:
– na javnih površinah netiti ali prenašati ogenj na način, 

ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali povzroča zadimljanje 
okolice ter odmetavati prižgane cigarete ali druge ogorke na 
kraju, kjer se lahko zaneti požar ali drugače onesnaževati 
okolico, zlasti pa je prepovedano kurjenje gum, odpadnih krp, 
plastike, odpadnega olja in drugih škodljivih snovi,

– metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne 
gumije, izpljunke in injekcijske igle in brizgalke na pločnike, 
ceste, zelenice in druge javne površine,

– odlagati kakršenkoli material na javno površino, na 
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drug objekt za javno 
rabo,

– odlagati in skladiščiti na javnih zelenicah, javnih objektih 
oziroma na ali v nepremičninah, ki so last občine, najrazličnejše 
materiale in predmete brez predhodnega soglasja občine ozi-
roma ustrezne najemne pogodbe,

– postavljati montažne in druge objekte na javnih površi-
nah brez ustreznega soglasja,

– postavljati – graditi objekte (garaže, lope, nadstreške na 
javnih in zasebnih površinah brez ustreznih upravnih dovoljenj, 
v primerih, ko ni predpisano upravno dovoljenje pa brez so-
glasja lastnika zemljišča, kar velja tudi za že obstoječe objekte,

– prazniti vsebino obstoječih greznic, malih komunalnih 
čistilnih naprav, kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in 
avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje,

– metati v kanalizacijske naprave in omrežje predmete, ki 
lahko povzročijo njihovo zamašitev,

– prati in popravljati vozila na javnih površinah,
– zlivati odpadna olja in organske odplake v kanalizacijo 

(cestne jarke in stranišča),
– iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov 

in objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar povzroča 
nesnago in ogroža zdravje ljudi,

– trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih 
in gredah, uničevati ali poškodovati drevje in okrasne rastline 
v parkih, javnih nasadih in drugih javnih površinah,

– hoditi po zelenih površinah in drugih javnih površinah, 
ko je to izrecno prepovedano,

– v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami 
in ročnimi škropilnicami tako, da škropivo odnaša na sosedovo 
zemljišče ali javne površine,

– pri čiščenju snega metati sneg na vozišča, pločnike ali 
kolesarske steze,

– iz kalov zajemati vodo za domačo uporabo (npr. za za-
livanje vrtov ali pranje avtomobilov) ter v kale vnašati tujerodne 
živalske in rastlinske vrste ter ostale škodljive stvari,

– uporabljati vodne zbiralnike v nasprotju z njihovim na-
menom ter vanje vnašati tujerodne živalske in rastlinske vrste 
ter ostale škodljive stvari,

– puščati zapuščeno vozilo (motorno ali priklopno vozilo) 
na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za 
javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena 
prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več 
kot 30 dni,

– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, 
plakate,

– speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi na javno 
površino,

2. z namenom varovanja okolja, vzdrževanja čistoče in 
zunanje podobe kraja so lastniki, najemniki ali uporabniki ter 
upravljavci stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb ter lastni-
ki nezazidanih stavbnih zemljišč dolžni:

– vzdrževati red in čistočo pred poslovnimi objekti, 
stanovanjskimi in drugimi zgradbami in v okolici le-teh na 
način, da zunanji izgled ne moti okolice oziroma ogroža 
zdravja ljudi,

– na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih 
stavbnih zemljiščih poskrbeti, da so ta očiščena, vzdrževana in 
urejena, ter da ne zmanjšujejo preglednosti tako, da so v sezoni 
rasti pokošena, in sicer najmanj dvakrat letno,

– poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej 
tako, da ne segajo čez mejo parcele na javno površino ali na 
drug način ogrožajo varnost občanov,

– odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov na objektih, 
ki mejijo na javne površine,

– redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih ple-
velov ter zatiranja rastlinskih bolezni, škodljivcev in parazitov,

– pred vključitvijo v promet na javno cesto s kolovozne 
poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka ali s 
kmetijske površine, je potrebno odstraniti z vozila zemljo ali 
blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče,

– po čiščenju in urejanju zelenic in ostalih površin odpa-
dni material odstraniti v najkrajšem času v skladu s predpisi o 
ravnanju z odpadki,

– v primeru kurjenja na prostem kurjenje obvezno prijaviti 
na tel. št. 112.

V. KAMPIRANJE

9. člen
V občini na javnih površinah ni dovoljeno kampiranje in 

taborjenje, na zasebnih površinah pa le s pisnim soglasjem 
lastnika zemljišča in skladno z drugimi predpisi.

VI. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI

10. člen
Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, na 

zelene in druge površine v bližini šol, vrtcev in drugih vzgojno 
varstvenih ustanov, zdravstvenih ustanov in drugih javnih prosto-
rov, ki jim niso namenjene, razen v primeru, ko je to izrecno do-
voljeno, pri čemer način uporabe živali in površine določi lastnik 
ali upravljavec nepremičnine. Ta prepoved ne velja za živali, ki 
jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe oziroma živali, 
ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki oziroma službeni psi.

Skrbniki morajo na ulicah, trgih, parkih rekreacijskih in 
vseh drugih javnih površinah, kjer so živali dovoljene, ves čas 
imeti živali na povodcih. Agresivne oziroma popadljive živali 
morajo nositi tudi nagobčnik.

Skrbniki živali so dolžni za živalmi, ki jih imajo v svoji 
posesti, počistiti iztrebke. V ta namen so dolžni s seboj imeti 
čistilni pribor.

Vsak skrbnik je v naselju dolžan uporabljati in upoštevati 
smetnjake, ki so namenjeni za živalske iztrebke in prostore, ki 
so temu namenjeni.

V primeru, da na določenem prostoru ni smetnjakov za 
živalske iztrebke, mora skrbnik živali iztrebke počistiti tako, da 
jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za komunalne 
odpadke.

Prepovedano je odlagati hrano ter hraniti prostoživeče ali 
zapuščene živali, razen v primerih, ko zakonodaja to izrecno 
dopušča oziroma nalaga.

Določila tega člena se smiselno uporabljajo in veljajo za 
vse domače živali oziroma njihove lastnike in skrbnike.

VII. JAVNI SHODI IN PRIREDITVE

11. člen
Prireditveni prostor je prostor, ki ga za organizirano prire-

ditev ali shod določi občina oziroma posamezna vaška skup-
nost, na katere ozemlju je predvidena prireditev oziroma shod.

Organizator mora za vsako prireditev pridobiti soglasje 
občine oziroma vaške skupnosti, v kolikor ni organizator ona 
sama.
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12. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu 

ali prireditvi na javnih površinah je odgovoren vodja shoda 
oziroma prireditve, ki ga določi organizator prireditve. Vodja 
mora zagotoviti vse potrebno (npr. rediteljska služba itd.) za 
nemoten in za vse udeležence ter slučajno mimoidoče varen 
potek prireditve, ki v nobenem primeru ne ogroža zdravja in 
življenja ljudi.

13. člen
Za vsa ostala dovoljenja ali soglasja (npr. zapora ce-

ste, trajanje prireditve ali shoda itd.) se smiselno uporabljajo 
predpisi, ki ta področja urejajo in se mora organizator po njih 
ravnati.

VIII. NADZOR

14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Med-

občinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Ko-
zina, Komen in Sežana.

IX. KAZENSKA DOLOČBA

15. člen
Z globo 80 EUR se kaznuje fizična oseba, ki ravna v 

nasprotju s 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. členom tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost in z globo 250 EUR odgovorna oseba pravne ose-
be, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 6., 7., 
8., 9., 10., 11., 12. členom tega odloka.

X. KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2019
Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

3253. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Komen

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24. 25. in 27. člena 
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 
1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi pov-
prečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posamezni-
mi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 
16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 
39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji 
dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 

Občine Komen

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(uvod)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju Občine Komen (v nadaljevanju: odlok).

(2) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komu-
nalnega prispevka.

2. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se 
odmerja na območju celotne občine za naslednjo komunalno 
opremo:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– javne površine.

3. člen
(pojmi)

Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji 
pomen:
Komunalna 
oprema so

– objekti in omrežja infrastrukture 
za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture 
za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih 
javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, 
na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: 
občinske ceste, javna parkirišča in druge 
javne površine v javni lasti.

gradbena 
parcela  
stavbe

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,

BTP bruto tlorisna površina objekta, izračunana 
po SIST ISO 9836,

AGP površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA BTP stavbe,
AGIO površina gradbenega inženirskega objekta,
Dpo delež gradbene parcele stavbe pri izračunu 

komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo,

Dto delež površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opreme,

Cpo(i) stroški posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme na m2 gradbene parcele 
stavbe,

Cto(i) stroški posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme na m2 bruto tlorisne 
površine objekta,

Fn

Fp

faktor namembnosti objekta glede na njegov 
namen uporabe,
računski faktor površine,

Psz(i) prispevna stopnja zavezanca za posamezno 
vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
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i posamezna vrsta obstoječe komunalne 
oprem,

KPobstoječa(i) znesek dela komunalnega prispevka za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opremee,

KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

4. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme  

na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po 

posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz 
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunal-
ne opreme, znašajo:

obstoječa komunalna oprema Cpo Cto
cestno omrežje (CESo) 17,50 48,00
kanalizacijsko omrežje (KANo) 5,40 11,00
vodovodno omrežje (VODo) 6,50 17,00
javne površine (JPo) 0,70 2,00

5. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

– STAVBE

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x 
Fn)) x psz(i)

– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI

KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)

(2) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvr-
ščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izra-
čuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov 
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega 
odstavka tega člena:

KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)

(4) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo se najprej določijo vrste obstoječe komunalne 
opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu 
je omogočena njena uporaba, in sicer:

– če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, 
se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Če se objekt na obstoječo 
komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne 
opreme iz programa opremljanja ali prek nove komunalne opre-

me iz pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja 
ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na 
podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju;

– če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti, se komunalna oprema določi ob smiselnem 
upoštevanju desetega odstavka 13. člena.

6. člen
(določitev površin za odmero komunalnega prispevka)

(1) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisne 
površine objekta ali površina gradbeno inženirskega objekta ali 
površina drugih gradbenih posegov se pridobi iz dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komu-
nalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun ko-
munalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe 
upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča 
pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp), ki znaša 2,5.

(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izra-
čun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina 
stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz 
uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. 
Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina 
stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, 
se pri izračunu upošteva manjša površina.

(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se upo-
rabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini grad-
bene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih:

– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo ob-
stoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na 
drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom 
komunalnega prispevka, in

– pri odmeri komunalnega prispevka v skladu z osmim 
odstavkom 13. člena tega odloka.

(5) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu z 
zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se 
gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalne-
ga prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošte-
va površina, določena na način iz drugega odstavka tega člena.

7. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem 

površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe [Dpo] 

in deležem površine objekta [Dto] je na celotnem oskrbnem 
območju enako in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.

8. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))

Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste 
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki dolo-
ča klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe 
objektov, znaša:

CC-SI – klasifikacijska raven 
področja CC-SI – klasifikacijska raven razreda Fn

Stavbe 1110 Enostanovanjske stavbe 1
1121 Dvostanovanjske stavbe 1
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe 1
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 1
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 1
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1
1220 Poslovne in upravne stavbe 1
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 1
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CC-SI – klasifikacijska raven 
področja CC-SI – klasifikacijska raven razreda Fn

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter  
z njimi povezane stavbe 1

1242 Garažne stavbe 1
1251 Industrijske stavbe 1
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 1
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1
1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 1
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 1
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 1
1265 Stavbe za šport 1
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 1
1272 Obredne stavbe 1
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 1

Gradbeni inženirski objekti

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 0,5
2130 Letališke steze 0,5
2151 Pristanišča in plovbne poti 0,5
2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 0,5
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti 0,5
2303 Objekti kemične industrije 0,5
2304 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje 0,5
2411 Športna igrišča 0,5
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 0,5
2420 Drugi gradbeni inženirski objekti 0,5

Drugi gradbeni posegi
3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena 0,5
3311 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje 1

9. člen
(računski faktor površine (Fp))

Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, 
kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo 
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:

CC-SI – klasifikacijska raven 
področja CC-SI – klasifikacijska raven razreda Fp

Stavbe

1110 Enostanovanjske stavbe 2,5
1121 Dvostanovanjske stavbe 2,5
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe 2,5
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 2,5
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 2,5
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 2,5
1220 Poslovne in upravne stavbe 2,5
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 2,5

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z 
njimi povezane stavbe

2,5

1242 Garažne stavbe 2,5
1251 Industrijske stavbe 2,5
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 2,5
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 2,5
1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 2,5
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 2,5
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 2,5
1265 Stavbe za šport 2,5
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 2,5
1272 Obredne stavbe 2,5
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 2,5
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10. člen
(prispevna stopnja)

Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež 
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se 
prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Pri-
spevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme znaša:
obstoječa komunalna oprema psz ( %)
cestno omrežje (CESo) 0,30 (30 %)
kanalizacijsko omrežje (KANo) 0,54 (54 %)
vodovodno omrežje (VODo) 0,37 (37 %)
javne površine (JPo) 0,06 (6 %)

11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-

mo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti 
ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata 
višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opre-
mo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred 
spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu 
se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko 
med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremem-
bo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativ-
na, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek 
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.

(2) Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na katerem 
je že bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi 
graditve, se ob smiselni uporabi prvega odstavka tega člena 
zavezancu upošteva že plačani komunalni prispevek v nasle-
dnjih primerih:

– če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil 
plačan komunalni prispevek, ni bilo pridobljeno in ni bila uvelja-
vljena pravica do vračila komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ali

– če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil 
plačan komunalni prispevek, prenehalo veljati in se objekt ni 
začel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunal-
nega prispevka.

(3) V primeru povečanja zmogljivosti objekta, kjer ne 
pride do spremembe površine gradbene parcele stavbe, se 
pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo upošteva zgolj del, vezan na površino objekta. Tako 
se v primeru tovrstne gradnje bruto tlorisna površina objekta 
izračuna kot razlika med bruto tlorisno površino novega objekta 
in bruto tlorisno površino obstoječega objekta. Zavezancu se 
odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko 
med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremem-
bo zmogljivosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno 
odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo ko-
munalno opremo že poravnan.

Odmera komunalnega prispevka se izračuna na naslednji 
način:

KPobstoječa(i) = (ASTAVBA, NOVA – ASTAVBA, OBSTOJEČA) x Cto(i) x Dto  
x Fn x psz(i)

KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)

(4) V primeru spremembe namembnosti objekta za ob-
stoječe objekte, katerim se bruto tlorisna površina ne spremi-
nja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja 
namembnosti, ki je določen v 8. členu tega odloka ter bruto 
tlorisne površine objekta, katerim se spreminja namembnost. 
Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja po-
zitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in 
pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativ-

na, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek 
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.

Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči for-
muli:

KPobstoječa(i) = ASTAVBA x Cto(i) x Dto x (Fn, NOVA – Fn, OBSTOJEČA)  
x psz(i)

KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)

12. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, 
ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki 
povečuje zmogljivost ali namembnost objekta.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo je tudi:

– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo iz programa opremljanja, v kolikor se ko-
munalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali po-
sredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma 
bremeni že zgrajeno komunalno opremo,

– investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju 
za gradnjo komunalne opreme, za katero ni izdelan program 
opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet 
pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno priključuje 
na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno 
komunalno opremo.

13. člen
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo  

komunalno opremo)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-

mo zaradi graditve odmeri pristojni občinski organ z odmerno 
odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v 
zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za 
pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben 
za odmero komunalnega prispevka.

(3) Rok za izdajo odmerne odločbe iz prvega odstavka 
tega člena je 15 dni od popolne vloge.

(4) Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri 
odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni.

(5) Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v 
roku iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena, plačilo komu-
nalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

(6) Občina odmeri komunalni prispevek za obstoječo ko-
munalno opremo zaradi graditve objekta ali zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča.

(7) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odme-
ra zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo 
graditev objektov.

(8) Občina lahko po uradni dolžnosti odmeri komunalni 
prispevek za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je 
komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt 
naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne 
opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmer-
jen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega 
zemljišča.

(9) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se odmeri z odmerno odločbo. Če se komunalni prispevek za 
obstoječo komunalno opremo odmerja zaradi graditve objekta, 
ki se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo 
preko nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali 
pogodbe o opremljanju, se izda ena odmerna odločba, s katero 
se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in novo komunal-
no opremo.
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(10) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti 
se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne 
opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti 
oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.

14. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku.

15. člen
(vračilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo)
(1) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo 

komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovolje-
nje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni 
prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni 
začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo.

(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispev-
ka iz prejšnjega odstavka v roku pet let po prenehanju veljav-
nosti gradbenega dovoljenja.

III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se v celoti oprosti za gradnjo nepro-

fitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v jav-
nem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za:

– muzeje in knjižnice (CC-SI: 1262)
– izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 

1263)
– zdravstvo (CC-SI: 1264)
– šport (CC-SI: 1265)
– opravljanje obredov (CC-SI: 1272)
– gasilske domove (CC-SI: 1274).

IV. PRETEKLA VLAGANJA

17. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo ko-
munalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo 
komunalno opremo v primeru:

– odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem 
zemljišču v višini 100 % in

– vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste ob-
stoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih 
sredstev.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v pri-
meru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pri-
stojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana 
dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve 
objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem 
objektu.

(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega od-
stavka odloči pristojni občinski organ.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 
pričetkom veljavnosti tega odloka, se končajo po do tedaj ve-
ljavnih predpisih.

19. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen – jug« 
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 42/08, 15/15)

– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Komen (Uradni 
list RS, št. 121/08, 25/09, 108/12, 15/15)

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen (Uradni list 
RS, št. 17/12, 15/15)

– Pravilnik o načinu odmere in plačevanja komunalnega 
prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen (Uradni 
list RS, št. 17/12, 31/12, 110/13).

20. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

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

Št. 007-7/2019
Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

3254. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe »urejanje in vzdrževanje 
pokopališč«

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zako-
na o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 
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), Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, 
št. 76/08, 24/18) in 7. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji  

za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
»urejanje in vzdrževanje pokopališč«

1. člen
Besedilo 50. člena Odloka o koncesiji za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje 
pokopališč« (Uradni list RS, št. 122/08) se spremeni tako, 
da se glasi:

»Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne 
službe mora biti objavljen najkasneje v 60 dneh po uvelja-
vitvi Odloka o pokopališkem redu, ki bo sprejet skladno z 
Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 62/16).

Dosedanji koncesionar je dolžan zagotavljati redno in 
nemoteno izvajanje dejavnosti po tem odloku, upoštevaje 
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, do nastanka 
koncesijskega razmerja s koncesionarjem, ki bo izbran na 
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podlagi novega javnega razpisa, vendar najdlje do 25. 9. 
2020.«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-14/2019
Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

3255. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških 
skupnosti Občine Komen

Na podlagi 30. 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; v nadaljevanju ZLS) in 74. člena Statuta Občine Komen 
(Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine 
Komen na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških 
skupnosti Občine Komen

1.
V Odloku o imenovanju, organizaciji in nalogah vaških 

skupnosti Občine Komen (Uradni list RS, št. 57/10) se v 11. čle-
nu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»V primeru odstopa člana vaškega odbora, le-temu pre-
neha mandat z dnem, ko vaški odbor in župan prejmeta pisno 
odstopno izjavo.«

Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Člana vaškega odbora za preostanek mandatne dobe 

nadomesti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član 
vaškega odbora, ki mu je prenehal mandat.

V primeru, da takega kandidata ni, se pri odstopu manj 
kot polovice članov vaškega odbora izvede volitve posameznih 
članov vaškega odbora v skladu z določili tega odloka, ki dolo-
čajo imenovanje vaškega odbora.

V primeru odstopa več kot polovice članov vaškega odbo-
ra ali v primeru odstopa vseh članov odbora, se izvede volitve 
celotnega vaškega odbora v skladu z določili tega odloka, ki 
določajo imenovanje vaškega odbora.«

2.
Drugi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da 

se glasi:
»Občinski svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša 

na ožji del občine, pridobiti mnenje ali soglasje vaškega odbora 
v skladu s statutom občine.«

3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2019
Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

3256. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih 
taks za leto 2020

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Vrednost točke za obračun taks za leto 2020 znaša 

0,0614 EUR.

2.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za oglaševanje 

za leto 2020 znaša 0,0614 EUR.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2020.

Št. 032-19/2019-11
Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

3257. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Komen za leto 2020

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2020 znaša 
0,0052 EUR.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 
dalje.

Št. 032-19/2019-10
Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

3258. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel naslednji
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S K L E P

1.
Ugotavlja se, da se pri nepremičninah s parc. št. 1824/2 

k.o. 2702 Kodreti, 1227/4, 1228/2 in 1239/2 vse k.o. 2409 Ivanji 
Grad, 3537/2 k.o. 2412 Komen in 4/18 k.o. Tomačevica, vpi-
sanih v zemljiški knjigi z zaznambo grajenega javnega dobra v 
lasti Občine Komen, status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena ukine.

2.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra 

lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi 
tega sklepa, po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po 
pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, 
da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o 
javnem dobru lokalnega pomena. Z izbrisom zaznambe javne-
ga dobra postanejo parcele, navedene v 1. točki tega sklepa, 
last Občine Komen.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-19/2019-8
Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

3259. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Komen

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Komen

1.
Na nepremičninah:

šifra k.o. naziv k.o. parcelna 
številka

površina  
[m2]

opis

2701 DOLANCI 803/4 621 nekategorizirana pot

2425 GORJANSKO 530/48 132 JP 676661 

2426 SVETO 1600/2 5814 JP676511, JP676512, JP676521, JP675861, JP676871

2416 ŠTANJEL 1/22 753 delno nekategorizirana pot, delno JP 675063 

2416 ŠTANJEL 914/27 90 nekategorizirana pot

se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pome-
na – javnega dobra v lasti Občine Komen.

2.
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega do-
bra v lasti Občine Komen na podlagi ugotovitvene odločbe, 
ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Ko-
men na podlagi tega sklepa. Po pravnomočnosti odločbe o 
vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremič-
ninah iz 1. člena tega sklepa zaznamuje status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Komen.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-19/2019-9
Komen, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic
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KRANJ

3260. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni 
občini Kranj

Na podlagi 21., 29., 50.a in 65. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. člena Zakona o pravilih 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno preči-
ščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 
43/19 – ZVoz-1B), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 9. člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 3. člena Za-
kona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 
in 15/17 – odl. US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 37/19), uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 
je Mestni svet Mestne občine Kranj na 11. seji dne 27. 11. 2019 
sprejel

O D L O K
o pravilih cestnega prometa  

v Mestni občini Kranj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa prometna ureditev, zagotavlja 

prometna varnost in nemoten promet na javnih prometnih po-
vršinah na območju Mestne občine Kranj.

2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo 

naslednji pomen:
1. cona 1, 2 in 3 so posamezna območja znotraj Mestne 

občine Kranj, v katerih veljajo različne ureditve prometa in 
parkiranja vozil;

2. dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, 
parkirna dovolilnica, parkirni abonma ali drugo ustrezno doka-
zilo v skladu z določbami tega odloka, iz katerega je razvidna 
upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. 
Kot dokazilo se šteje tudi vpogled v elektronske evidence plačil 
ali programske opreme;

3. dostavni čas je čas, predviden za opravljanje dostave 
in oskrbe z vozili znotraj območja za pešce;

4. dovolilnica ali dovoljenje je dokazilo, ki izkazuje pravico 
do upravičenosti za ustavljanje, parkiranje ali prevoz do dolo-
čenega območja;

5. elektronsko plačilo je plačilo parkirnine oziroma takse 
po tem odloku z brezžičnim načinom plačila na način, kot je 
določeno na parkomatu;

6. izvajalec je izvajalec gospodarske javne službe uprav-
ljanja in vzdrževanja javnih parkirišč;

7. javna parkirna površina je s prometno signalizacijo 
označen del vozišča občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, 
posebej urejena javna površina izven vozišča ceste ali posebej 
zgrajeni objekt v lasti MOK, namenjen parkiranju vozil;

8. javna površina je površina v lasti Mestne občine Kranj 
(v nadaljevanju: MOK), katere raba je pod enakimi pogoji na-
menjena vsem (javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkiri-
šče, pokopališče, park, športna oziroma rekreacijska površina, 
rečna brežina in gozdne poti …);

9. odločba je odločba o pravici uporabe parkirnega me-
sta, uporabe dostavnega mesta, do prevoza območja za 
pešce ali izvajanja dejavnosti v območju za pešce, ki jo izda 
pristojni organ v upravnem postopku in v skladu z določili 
tega odloka;

10. označitev časa prihoda pomeni z zunanje strani vo-
zila skozi vetrobransko steklo v celoti in dobro vidno označitev 
začetka parkiranja na način, da se v vozilu na notranji strani 
vetrobranskega stekla namesti parkirno uro ali na listu papirja 
razločno vidno izpiše točen čas začetka parkiranja;

11. pajek je posebno intervencijsko vozilo za odstranitev 
ali prestavitev vozila;

12. parkirna dovolilnica je dokazilo, ki izkazuje pravico do 
uporabe parkirnega mesta, dodeljeno z odločbo;

13. parkirni abonma je dokazilo o upravičenosti do parki-
ranja na določenem območju v skladu s prometno signalizacijo 
na podlagi pogodbe o uporabi parkirnega abonmaja in plačilu 
takse v skladu z odredbo iz 6. člena tega odloka;

14. parkirni listek je dokazilo o plačilu parkirnine, ki daje 
pravico uporabe parkirnega mesta v času, označenem na 
parkirnem listku;

15. parkirno mesto je del javne parkirne površine, name-
njen parkiranju enega motornega vozila;

16. parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov in 
dovoljenj;

17. površina za kolesa je kolesarnica, površina ob kole-
sarnicah, stojalih za kolesa in podobna površina, ki je name-
njena parkiranju in izposoji koles;

18. pristojni organ je notranja organizacijska enota me-
stne uprave MOK, pristojna za promet;

19. servisne storitve so storitve, ki so potrebne, da se pre-
preči škoda na objektu in tiste, ki so potrebne za uporabo objekta;

20. souporaba avtomobila je tržna storitev gospodarske 
družbe, ki nudi kratkotrajno plačljivo izposojo vozil uporab-
nikom, na način, da vozilo uporabnik prevzame in pusti na 
določenem mestu;

21. stanovanjska enota je prostor ali skupina prostorov, 
namenjenih trajnemu bivanju, ki tvorijo funkcionalno celoto, 
praviloma z enim vhodom, in je vknjižena kot stanovanjski 
objekt ali etažna lastnina v zemljiški knjigi oziroma je evidenti-
rana kot del stavbe s svojo identifikacijsko številko v katastru 
stavb in registru stanovanj;

22. taksa je občinska taksa za parkiranje na javnih parkir-
nih površinah (parkirnina ali taksa za parkirni abonma), dostavo 
in prevoz po občinskih cestah.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni dolo-
čen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo 
predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna 
vozila in voznike.

II. PROMETNA UREDITEV NA OBČINSKIH CESTAH

1. Omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede  
na vrsto prometa

3. člen
(1) Na občinskih cestah, kjer je s prometno signalizacijo 

prepovedan promet določenim vrstam vozil ali je omejen pro-
met za motorna vozila nad določeno največjo dovoljeno maso, 
osno obremenitvijo, dolžino, širino ali višino, lahko pristojni 
organ izjemoma izda dovoljenje za promet teh vozil.

(2) Pristojni organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, 
ko zaradi velikosti, teže, narave in oblike tovora tega ni mogoče 
prepeljati z manjšim vozilom.

(3) Pristojni organ lahko za izdajo dovoljenja iz prvega 
odstavka tega člena zahteva tudi strokovno mnenje izvajalca 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest.

2. Ureditev parkiranja in ustavljanja vozil

2.1. Določitev javnih parkirnih površin in območij za pešce

4. člen
(1) Za ureditev parkiranja se določijo javne parkirne po-

vršine, ki se delijo na:
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– parkirne površine na in ob vozišču občinske ceste;
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju 

izven vozišča javne ceste (parkirišča);
– javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene par-

kiranju vozil.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano 

prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, 
ki so določeni z zakonom in tem odlokom.

5. člen
Mestni svet (v nadaljevanju: svet) z odredbo določi:
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina;
– posamezna območja cone 1, 2 in 3 in
– območja za pešce.

2.2. Določitev višine parkirnine in drugih taks

6. člen
Svet z odredbo določi:
– višino parkirnine za parkiranje na javni parkirni površini;
– čas, v katerem se plačuje parkirnina;
– višino takse za izdajo posameznih vrst dovolilnic, par-

kirnih abonmajev in dovoljenj ter
– druge pravice in obveznosti, povezane s plačilom takse, 

dostavo in prevozom po občinskih cestah.

2.3. Ureditev parkiranja vozil

7. člen
(1) Na javni parkirni površini, za uporabo katere je do-

ločeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za 
katerega je plačana parkirnina. Zavezanec za plačilo parkirnine 
je voznik, ki uporablja javno parkirno površino. Po izteku dovo-
ljenega časa parkiranja, mora voznik vozilo odpeljati oziroma 
odstraniti s parkirnega mesta.

(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, 
obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne 
signalizacije.

(3) Voznik, ki parkira vozilo na javni parkirni površini, za 
uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, mora označiti 
vozilo z dokazilom o plačilu parkirnine, ki mora biti nameščeno 
v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla 
tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila 
skozi vetrobransko steklo, razen v primeru elektronskega na-
čina plačila parkirnine.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.

8. člen
(1) V vozilu, parkiranem na javni parkirni površini, na 

kateri je dovoljeno časovno omejeno brezplačno parkiranje, je 
potrebno označiti čas prihoda.

(2) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja 
vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta. Ponovna 
označitev časa prihoda pred oziroma po poteku časa brezplač-
nega parkiranja z namenom, da se podaljša čas parkiranja na 
parkirnem mestu, ni dovoljena.

(3) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prire-
ja čas prihoda, ni dovoljena.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s prvim ali dru-
gim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena.

9. člen
(1) Vozniki vozil lahko izkažejo določene pravice, ki jim 

pripadajo na podlagi določil tega odloka z ustrezno dovolilnico 
ali dovoljenjem na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ v 
upravnem postopku in v skladu z določili tega odloka.

(2) Župan s pravilnikom natančneje določi:
– vrste dovolilnic in dovoljenj;
– obrazce dovolilnic in dovoljenj;
– velikost in obliko dovolilnic in dovoljenj;
– postopek izdaje in zamenjave dovolilnic in dovoljenj;
– postopek preklica dovolilnic in dovoljenj;
– materialne stroške za izdajo ali zamenjavo dovolilnic 

in dovoljenj;
– materialne stroške za naprave za upravljanje premičnih 

fizičnih zapor ali možnost dostopa preko drugih sistemov nad-
zora upravljanja prometa;

– velikost in obliko parkirnih abonmajev.
(3) Upravičenost do dovolilnice, dovoljenja ali parkirnega 

abonmaja se lahko preveri tudi z vpogledom v evidence ali 
preko drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.

10. člen
Svet lahko določi javne parkirne površine, ki so namenje-

ne izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v coni 1, 2 ali 3, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.

11. člen
(1) Na stanovanjsko enoto na območju cone 1 se lahko 

izda ena parkirna dovolilnica za parkiranje na območju cone 1 
(v nadaljevanju: prva dovolilnica) in še druga, dodatna parkirna 
dovolilnica za parkiranje na območju cone 2.

(2) Na območju cone 2 ali 3 se lahko izdata dve parkirni 
dovolilnici na stanovanjsko enoto.

(3) Na območju cone 1, 2 ali 3 lahko pristojni organ izje-
moma izda še tretjo parkirno dovolilnico za parkiranje v coni 2 
ali 3, pod pogojem, da stanovanjske enote, kjer živi več genera-
cij oseb, ki so v sorodstvenem razmerju z lastnikom stanovanj-
ske enote, zaradi arhitekturnih ali posebnosti spomeniškega 
varstva ali zahtev ni mogoče razdeliti v več stanovanjskih enot.

12. člen
Parkiranje znotraj posamezne cone se lahko imetnikom 

parkirnih dovolilnic z odločbo omeji na območje, ki je ožje 
od območja cone, za katero je izdana parkirna dovolilnica, 
in sicer glede na območje njihovega stalnega ali začasnega 
prebivališča.

13. člen
(1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v 

posamezni coni je stanovalec, ki hkrati izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima stalno ali začasno prebivališče na območju cone,
– je lastnik ali najemnik stanovanjske enote, v kateri 

prebiva ter
– je lastnik vozila ali uporabnik vozila (uporabnik vozila 

na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem 
najemu ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo 
plačuje predpisano boniteto),
ki jih izkaže v postopku izdaje odločbe o pravici uporabe par-
kirnega mesta.

(2) Upravičenec se lahko pravici do uporabe parkirnega 
mesta pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki 
je lastnik ali uporabnik vozila, in ki ima stalno ali začasno pre-
bivališče v isti stanovanjski enoti.

(3) Prednost do dodelitve pravice do uporabe parkirnega 
mesta imajo lastniki stanovanjske enote pred najemniki. Če je 
več lastnikov stanovanjske enote, prednost pri dodelitvi pravice 
do uporabe parkirnega mesta pridobi lastnik oziroma lastniki z 
največjim solastniškim deležem. Najemnik lahko pridobi pravi-
co do uporabe parkirnega mesta le, če se lastnik stanovanjske 
enote pisno odpove pravici do uporabe parkirnega mesta v 
korist najemnika. Če je več najemnikov stanovanjske enote, 
pravico do uporabe parkirnega mesta pridobi najemnik, ki se 
izkaže s pisnim soglasjem ostalih najemnikov k vložitvi vloge za 
izdajo odločbe o pravici uporabne parkirnega mesta.
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(4) Izjemoma je lahko na isti parkirni dovolilnici zapisanih 
več registrskih označb vozil v lasti ali uporabi stanovalcev iz 
iste posamezne stanovanjske enote, ki imajo stalno ali začasno 
prijavljeno prebivališče na območju cone, vendar pod pogojem, 
da vsaj ena oseba izpolnjuje vse pogoje za upravičenca iz prve-
ga odstavka tega člena. Na dovolilnico se lahko zapiše največ 
pet registrskih oznak vozil, takšno dovolilnico pa se lahko hkrati 
uporablja samo za eno vozilo, katerega registrska oznaka je 
vpisana na dovolilnici.

(5) V primeru, da oseba izpolnjuje pogoja iz prve in druge 
alineje prvega odstavka tega člena, ne pa tudi pogoja iz tretje 
alineje prvega odstavka tega člena, potrebuje pa nego in oskr-
bo ter vsakodnevno pomoč na domu, se lahko parkirna dovo-
lilnica izjemoma glasi tudi na oskrbovalca, v korist katerega se 
je oskrbovanec za čas trajanja oskrbe pisno odpovedal pravici 
do uporabe parkirnega mesta.

14. člen
(1) Če je za izdajo parkirne dovolilnice določena taksa 

v skladu z odredbo sveta, se plača pred izdajo parkirne do-
volilnice v enkratnem znesku. Plačana taksa se v nobenem 
primeru ne vrača.

(2) Parkirna dovolilnica za stanovalce na podlagi odločbe 
o pravici do uporabe parkirnega mesta se izda za obdobje 
plačane takse, to je za eno ali dve leti. Stanovalec z začasnim 
prebivališčem na območju cone, je upravičen do pridobitve 
parkirne dovolilnice za čas prijave začasnega prebivanja v coni 
in plača sorazmeren del takse po mesecih.

(3) Upravičenec 15 dni pred iztekom veljavnosti parkirne 
dovolilnice pri pristojnem organu vloži vlogo, s katero zaprosi 
za podaljšanje časa veljavnosti parkirne dovolilnice, in vlogi 
priloži ustrezna dokazila v skladu s 13. členom tega odloka. 
Pristojni organ po preveritvi, ali upravičenec izpolnjuje pogoje 
glede na odločbo o pridobitvi pravice do uporabe parkirnega 
mesta, upravičencu izda novo parkirno dovolilnico.

2.4. Parkiranje uradnih oseb in izvajalcev gospodarskih  
javnih služb

15. člen
(1) Na javni parkirni površini je z dovolilnico, ki jo izda pri-

stojni organ za dve leti, dovoljeno parkiranje za nujno potrebni 
čas in v bližini kraja opravljanja naloge za vozila:

– Medobčinskega inšpektorata Kranj pri opravljanju nalog 
inšpekcijskega nadzora;

– pristojnega organa;
– izvajalcev gospodarskih javnih služb v Mestni občini 

Kranj, pri opravljanju nalog gospodarske javne službe.
(2) Medobčinski inšpektorat Kranj sme pri opravljanju 

nalog inšpekcijskega in redarskega nadzora za nujno potreben 
čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s 
posameznimi določili tega odloka.

2.5. Ureditev parkiranja na rezerviranih parkirnih mestih

16. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna 

mesta uporabljajo izključno za parkiranje:
– vozil državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodar-

skih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanovi-
teljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;

– vozil MOK, javnih podjetij, javnih zavodov, javnih go-
spodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK;

– vozil poslovnih subjektov, ki opravljajo gostinske nasta-
nitvene dejavnosti in njihovih gostov;

– vozil tujih diplomatskih predstavništev.
(2) Parkiranje na posameznih parkirnih mestih iz prejšnje-

ga odstavka tega člena je dovoljeno le z dovolilnico na podlagi 
odločbe o pravici do uporabe parkirnega mesta, ki jo izda 
pristojni organ za dve leti. Dovolilnica mora biti nameščena v 

parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, 
da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi 
vetrobransko steklo.

(3) Način uporabe, nadzora, plačila stroškov, varovanja in 
plačila parkirnih mest ter ostale pravice in obveznosti, vezane 
na posamezna parkirna mesta iz prvega odstavka tega člena 
se določijo s posebno pogodbo med MOK in upravičencem do 
rezerviranega parkirnega mesta.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za vsakokratni prekršek 
posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

2.6. Ureditev parkiranja električnih vozil, ki se oddajajo  
v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«

17. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezna parkirna 

mesta na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske 
ceste uporabijo za parkiranje vozil na električni pogon, ki se 
oddajajo v izposojo po sistemu »souporabe avtomobila«.

(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je 
dovoljeno le z dovolilnico, ki jo na podlagi vloge izda pristojni 
organ za dve leti.

(3) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu 
na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna 
in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko 
steklo.

(4) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

2.7. Ureditev parkiranja vozil invalidov

18. člen
(1) Invalidi lahko na javni parkirni površini, kjer je obvezno 

plačilo parkirnine in ki ni omejeno z zapornico brezplačno par-
kirajo svoja vozila za največ dve uri na urejenih in označenih 
javnih parkirnih mestih.

(2) Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas za-
četka parkiranja in namestiti veljavno parkirno karto za invalide, 
tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila.

(3) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po po-
teku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša 
čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(4) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prire-
ja čas prihoda, ni dovoljena.

(5) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja 
vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta ali vanj 
namestiti dokazilo o plačilu parkirnine, kot je to določeno v 
7. členu tega odloka.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določilom drugega in petega odstavka 
tega člena.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s tretjim ali 
četrtim odstavkom tega člena.

2.8 Ureditev parkiranja avtotaksi vozil

19. člen
Pristojni organ lahko na javni parkirni površini določi po-

stajališča za avtotaksi vozila, na katerih je dovoljeno parkiranje 
le za avtotaksi vozila v skladu z določili vsakokrat veljavnega 
odloka, ki ureja opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov na 
območju MOK.

2.9 Ureditev parkiranja vozil na električni pogon

20. člen
(1) Pristojni organ lahko določi parkirna mesta na javni 

parkirni površini, ki so namenjena izključno parkiranju vozil na 
električni pogon ali parkiranju vozil na električni pogon za čas 
polnjenja vozila.
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(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko brezplačno 
parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih mestih, ki 
niso omejena z zapornico in kjer je obvezno plačilo parkirnine 
iz prvega odstavka tega člena največ dve uri.

(3) Voznik mora v vozilu na električni pogon, ki je parki-
rano na označenem parkirnem mestu iz prvega odstavka tega 
člena, označiti čas prihoda.

(4) Voznik mora po preteku časa brezplačnega parkiranja 
vozilo odpeljati oziroma odstraniti s parkirnega mesta.

(5) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po po-
teku časa brezplačnega parkiranja z namenom, da se podaljša 
čas parkiranja na parkirnem mestu, ni dovoljena.

(6) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prire-
ja čas prihoda, ni dovoljena.

(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 
tega člena.

(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki parkira na javni parkirni površini v nasprotju s petim ali 
šestim odstavkom tega člena.

2.10 Ureditev parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil, 
avtobusov in delovnih strojev

21. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov in 

delovnih strojev je dovoljeno le na javni parkirni površini, ki je 
določena za parkiranje teh vozil, in je označena s predpisano 
prometno signalizacijo.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni 
parkirni površini dovoljeno tudi parkiranje tovornih vozil iz prej-
šnjega odstavka, ki ne presegajo 3,5 tone največje dovoljene 
mase v primeru, da ne presegajo velikosti parkirnega mesta, 
razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno 
signalizacijo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v naspro-
tju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 200 eurov.

22. člen
(1) Pristojni organ lahko določi postajališča in parkirna 

mesta za avtobuse.
(2) Dovoljeni čas zasedanja postajališča za avtobuse 

znaša največ 15 minut, po preteku tega časa je dolžan voznik 
z avtobusom postajališče za avtobuse zapustiti.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v naspro-
tju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba 
pa z globo 200 eurov.

2.11 Ureditev parkiranja bivalnih vozil, bivalnih priklopnikov 
ter lahkih priklopnikov

23. člen
(1) Bivalna vozila, bivalne priklopnike ter lahke priklopnike 

je dovoljeno parkirati le na javni parkirni površini, ki je določena 
za parkiranje teh vozil.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je na javni 
parkirni površini dopuščeno tudi parkiranje bivalnih vozil, ki ne 
presegajo 3,5 tone največje dovoljene mase v primeru, da ne 
presegajo velikosti parkirnega mesta, razen kjer je to drugače 
določeno s predpisano prometno signalizacijo.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v naspro-
tju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 200 eurov.

2.12 Ureditev parkiranja enoslednih vozil in posebnih 
kategorij vozil

24. člen
(1) Pristojni organ lahko določi posamezna parkirna me-

sta, namenjena izključno parkiranju koles, električnih skirojev, 
mopedov in motornih koles.

(2) Motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa in štirikole-
sa ali kolo-rikša se lahko parkira na posebnih parkirnih mestih 
ali na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil, 
razen kjer je to drugače določeno s predpisano prometno 
signalizacijo. Za uporabo parkirnih mest iz tega odstavka za 
potrebe parkiranja motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in 
štirikoles se plačuje parkirnina enako kot za druga motorna 
vozila v prometu. Dokazilo o plačilu parkirnine voznik zadrži 
do konca uporabe parkirnega mesta in ga na podlagi ustne 
odredbe pri nadzoru pokaže občinskemu redarju.

(3) Prepovedano je prislanjati enosledna vozila, skiroje 
ali druge vrste posebnih kategorij vozil na pločnike, zgradbe 
ali druge objekte neposredno ob javnih cestah, ulicah ali drugi 
javni prometni površini.

(4) Za uporabo parkirnih mest iz prvega odstavka tega 
člena, ki so namenjena izključno parkiranju koles, električnih 
skirojev, mopedov in motornih koles, se parkirnina ne plačuje.

(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

2.13 Prepovedi parkiranja ali ustavljanja

25. člen
(1) Poleg primerov, določenih z zakonom ter z drugimi do-

ločbami tega odloka, je prepovedano parkirati ali ustavljati tudi:
1. na zvoženi, gramozni, makadamski in podobni javni 

površini ali drugi površini v lasti MOK brez njenega soglasja;
2. na smernem vozišču označenim s sredinsko ločilno 

črto;
3. na tržnici, rekreacijskih površinah, območju pokopali-

šča ali na katerikoli drugi javni površini in drugi površini v lasti 
MOK, razen na površini v skladu z določbami tega odloka;

4. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogo-
čajo prost dostop do transformatorske postaje ali do priključka 
na energetsko, infrastrukturno in komunalno javno omrežje;

5. na javni površini ali drugi površini v lasti MOK, kjer je z 
javnim pozivom začasno omogočen vstop ali izstop iz delovišča 
ali prizorišča dogodka ali prireditvenega prostora ali za izvedbo 
prireditve;

6. na javni površini in drugi površini v lasti MOK, ki omogo-
čajo prost dostop do prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov 
ali do zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov);

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbo 1. ali 2. točke prvega odstavka 
tega člena.

(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami 3., 4., 5. ali 6. točke prvega 
odstavka tega člena.

3. Območja za pešce

3.1 Določitev območij za pešce

26. člen
Območja za pešce se delijo na:
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega 

prometa in
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.
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3.2 Omejitve vožnje in parkiranja v območjih za pešce

27. člen
(1) Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovo-

ljenega na podlagi vsakokrat veljavnih zakonskih predpisov s 
področja pravil v cestnem prometu, dovoljen promet:

– vozil z ustrezno dovolilnico ali dovoljenjem v skladu z 
določbami tega odloka;

– vozil na električni pogon, ki ga opravlja izvajalec gospo-
darske javne službe linijskega prevoza v mestnem prometu;

– s turističnim vlakcem in
– s kolesom-rikšo.
(2) Dovolilnica se na podlagi odločbe pristojnega organa 

izda za obdobje enega leta tudi za promet:
– vozil izvajalcev gospodarskih javnih služb in drugih 

javnih služb v MOK za potrebe izvajanja storitev gospodarskih 
in drugih javnih služb;

– vozil za prevoz pacientov, kot jih določajo predpisi s 
področja prevozov pacientov;

– vozil, namenjena izvajanju protokolarnih in novinarskih 
dejavnosti;

– avtotaksi vozil z veljavno odločbo za izvajanje avtotaksi 
prevozov na območju Mestne občine Kranj;

– vozil upravičenca do parkirne karte po zakonu, ki ureja 
pravila cestnega prometa.

(3) Z dovolilnico iz četrte in pete alineje prejšnjega od-
stavka se sme voznik z vozilom v območju za pešce zadrževati 
največ 30 minut od vstopa v to v območje.

3.3 Dovoljenja za vstop in dostop v območje za pešce

28. člen
(1) Za vstop v območje za pešce se izda dovoljenje za 

enkratni vstop ali za dnevni dostop z vozilom v območje za 
pešce, za katerega se plača taksa v skladu z odredbo sveta. Na 
podlagi dovoljenja za dnevni dostop je možen večkratni vstop 
z vozilom v območje za pešce v 24 urah od prvega vstopa v 
območje za pešce.

(2) Na območjih za pešce s popolno prepovedjo motorne-
ga prometa je z dovoljenjem za enkratni vstop ali dnevni dostop 
dovoljeno ustavljanje vozil za vstop in izstop potnikov ali za čas, 
ki je nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora oziroma 
blaga, ki se dostavlja, vendar največ za 15 minut. Na območju 
za pešce z omejenim lokalnim prometom se sme voznik z 
dovoljenjem za enkratni vstop ali dnevni dostop v območje za 
pešce z vozilom zadrževati največ dve uri od vstopa, od tega 
lahko vozilo parkira najdlje za prvih 30 minut izven parkirnega 
mesta, nato mora vozilo parkirati na označenem parkirnem 
mestu.

(3) Vstop z vozilom v območje za pešce je zaradi prevoza 
potnikov izjemoma dovoljen z dovoljenjem za brezplačni enkra-
tni vstop ob nedeljah, ter vsako leto 15. avgusta, 1. novembra in 
25. decembra za največ 15 minut med 7.30 in 12. uro.

29. člen
(1) Na območjih za pešce je z dovoljenjem izvajalca ali 

pristojnega organa in skladno z vsebino dovoljenja na podlagi 
odločbe dovoljen promet in parkiranje vozil za nujno potreben 
čas za potrebe izvajanja:

– gradbenih obrtniško servisnih del;
– prireditev;
– dejavnosti državnih organov;
– dejavnosti MOK;
– dejavnosti javnih zavodov, katerih je ustanovitelj MOK;
– tržne dejavnosti.
(2) Zadrževanje vozila zaradi izvajanja del v območju za 

pešce s popolno prepovedjo motornega prometa je dovoljeno 
za največ 15 minut, v območju za pešce z omejenim lokalnim 
prometom pa za največ 30 minut neposredno v bližini kraja 
izvajanja del tako, da se v vozilu označi čas prihoda in namesti 
dovoljenje.

(3) Po preteku dovoljenega časa parkiranja iz drugega od-
stavka tega člena mora upravičenec z vozilom zapustiti obmo-
čje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto.

3.4 Dostava na območju za pešce

30. člen
(1) Dovolilnica za redno in izredno dostavo se izdaja po-

slovnim subjektom v zvezi z opravljanjem dejavnosti v območju 
za pešce.

(2) Za izvajanje dostave se plača letna ali mesečna taksa 
v skladu z odredbo sveta pred izdajo dovolilnice v enkratnem 
znesku. Plačana taksa se v nobenem primeru ne vrača.

(3) Dovolilnica za dostavo se izda za tekoče koledarsko 
leto, velja pa do konca januarja prihodnjega leta.

(4) Če se dovolilnica za dostavo izda med letom, velja do 
konca januarja prihodnjega leta, taksa pa se plača sorazmerno 
po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v 
koledarskem letu.

(5) Veljavnost mesečne dovolilnice za dostavo je skladno 
z izdano odločbo o pravici izvajanje dostave od prvega do 
zadnjega dne na dovolilnici.

(6) Voznik dostavnega vozila mora pri opravljanju dostave 
ustaviti vozilo za izvršitev dostave neposredno v bližini naslova 
dostave ter skladno z vsebino dovolilnice za dostavo tako, da 
ne ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu.

3.4.1 Redna dostava

31. člen
(1) Redna dostava na območjih za pešce se izvaja v do-

stavnem času, in sicer vse dni v tednu med 6.00 in 10.00 uro.
(2) V rednem dostavnem času je dovoljeni čas za par-

kiranje, čas nujno potreben za razložitev ali naložitev tovora 
oziroma blaga, ki se dostavlja ali čas za izvajanje servisnih 
in drugih storitvenih dejavnosti, za katere je potrebno, da se 
opravljajo z vozilom.

3.4.2 Izredna dostava

32. člen
(1) Pristojni organ lahko zaradi posebej utemeljenih oko-

liščin izda odločbo o pravici do izvajanja dostave izven dostav-
nega časa.

(2) Z dovolilnico za izredno dostavo se sme upravičenec 
zadrževati v območju za pešce do dve uri od vstopa v območje 
za pešce.

(3) Izredna dostava je v območju za pešce s popolno 
prepovedjo motornega prometa dovoljena za obdobje največ 
15 minut, v območju za pešce z omejenim lokalnim prometom 
pa za največ 30 minut tako, da voznik označi čas prihoda.

3.4.3 Dostava upravičencev do parkirne dovolilnice  
s prebivališčem v območju za pešce

33. člen
(1) Dostava upravičenca do parkirne dovolilnice s prebi-

vališčem v območju za pešce je ne glede na določbo 31. člena 
dovoljena upravičencu do parkirne dovolilnice v coni 1 v skladu 
s 13. členom tega odloka in upravičencu do druge parkirne ali 
tretje dovolilnice za parkiranje na območju cone 2 iz prvega 
odstavka 11. člena tega odloka.

(2) Na območju za pešce s popolno prepovedjo motor-
nega prometa se lahko upravičenec po prvem odstavku tega 
člena zadržuje največ 15 minut izven parkirnega mesta, na 
območju za pešce z omejenim lokalnim prometom pa največ 30 
minut izven parkirnega mesta tako, da označi čas prihoda. Po 
dostavi mora upravičenec do prve parkirne dovolilnice v coni 1 
vozilo prestaviti na označeno parkirno mesto, upravičenec do 
druge in tretje parkirne dovolilnice v coni 1, za parkiranje na 
območju cone 2, pa zapustiti območje za pešce.
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34. člen
(1) Upravičenec do prve parkirne dovolilnice za parkiranje 

v coni 1 v območju za pešce ima na stanovanjsko enoto pra-
vico do brezplačnega omejenega števila vstopov (dovoljenj) v 
območje za pešce v skladu z odredbo sveta.

(2) Upravičenec po prvem odstavku tega člena lahko 
vozilo parkira za čas, ki je nujno potreben za razložitev ali 
naložitev tovora oziroma blaga, ki se dostavlja, tako, da ne 
ogroža ali ovira ostalih udeležencev v prometu, vendar največ 
15 minut na območju za pešce s popolno prepovedjo motor-
nega prometa, oziroma največ 30 minut na območju za pešce 
z omejenim lokalnim prometom izven parkirnega mesta na 
lokaciji, navedeni v dovoljenju. Nato mora vozilo parkirati na 
označenem parkirnem mestu.

(3) Z dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena se sme 
upravičenec z vozilom v območju za pešce zadrževati do dve 
uri od vstopa v to območje.

3.5 Prevoz do lastne nepremičnine ali do lastnega  
ali najetega parkirnega mesta v območju za pešce

35. člen
(1) Fizična oseba, ki nima prijavljenega prebivališča v 

območju za pešce, ali pravna oseba, ki opravlja dejavnost v ob-
močju za pešce, in je lastnik nepremičnine v območju za pešce, 
brez lastnega parkirnega mesta ali garaže ima na podlagi dovo-
ljenja pristojnega organa pravico do brezplačnega omejenega 
števila prevozov območja za pešce do lastne nepremičnine v 
skladu z odredbo sveta. V primeru, da ima upravičenec po tem 
odstavku v območju za pešce več nepremičnin, mu za vsako 
nepremičnino pripada toliko prevozov območja za pešce, kot 
je določeno v odredbi sveta.

(2) Vozilo upravičenec po prvem odstavku tega člena 
parkira za čas, nujno potreben za razložitev ali naložitev tovo-
ra oziroma blaga, ki se dostavlja, tako, da ne ogroža ali ovira 
ostalih udeležencev v prometu, vendar največ za 15 minut na 
območju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, 
oziroma največ za 30 minut na območju za pešce z omejenim 
lokalnim prometom izven parkirnega mesta na lokaciji, nave-
deni v dovoljenju. Nato mora vozilo parkirati na označenem 
parkirnem mestu, pri čemer se lahko v območju za pešce 
zadržuje največ dve uri od vstopa v to območje.

36. člen
(1) Fizične osebe, ki so lastniki ali najemniki nepremičnin 

na območju za pešce lahko z dovolilnico za prevoz na podlagi 
odločbe pristojnega organa, kadarkoli prevozijo območje za 
pešce do lastnega ali najetega parkirnega mesta ali garaže. 
Število dovolilnic za prevoz je omejeno s številom parkirnih 
mest ali garaž, ki jih imajo lastniki ali najemniki na območju 
za pešce.

(2) Vozila pravnih oseb, njihovih zaposlenih ter gostov 
pravnih oseb, ki opravljajo nastanitveno dejavnost, samostojnih 
podjetnikov posameznikov in njihovih zaposlenih ter posamezni-
kov, ki samostojno opravljajo dejavnost na naslovu v območju za 
pešce, lahko z dovolilnico ali dovoljenjem za prevoz na podlagi 
odločbe pristojnega organa kadarkoli prevozijo območje za pe-
šce do lastnega ali najetega parkirnega mesta ali garaže.

(3) Dovolilnica za prevoz se na podlagi odločbe pristoj-
nega organa izda upravičencu iz prvega in drugega odstavka 
tega člena pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik 
vozila (uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 
pogodbe o poslovnem najemu ali uporabnik službenega vozila, 
ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto), kar izkaže 
v postopku izdaje dovolilnice za prevoz.

(4) Za zaposlene iz drugega odstavka tega člena vloži 
vlogo za izdajo odločbe o pravici do prevoza po pooblastilu 
delodajalec.

(5) Število dovolilnic za prevoz je omejeno s številom 
parkirnih mest ali garaž, ki jih ima na območju za pešce v lasti 
upravičenec iz tega člena.

(6) Dovolilnico za prevoz na podlagi odločbe pristojnega 
organa se izda upravičencu na podlagi vloge za dve leti.

3.6 Varovanje območij za pešce s fizičnimi zaporami

37. člen
(1) Območja za pešce so za preprečevanje vožnje z 

motornimi vozili lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi 
fizičnimi zaporami, s katerimi upravlja izvajalec.

(2) Premične fizične zapore so lahko povezane v sistem, 
ki omogoča upravljanje in preko katerega se lahko posame-
znemu imetniku dovolilnice omogoči ali onemogoči dostop v 
območje za pešce.

38. člen
(1) Imetnik dovolilnice ali dovoljenja, ki omogoča večkra-

tni vstop in izstop v območje za pešce, pridobi pri pristojnem 
organu ali izvajalcu za vsako tako dovolilnico ali dovoljenje eno 
napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor na območju za 
pešce za lastno uporabo oziroma se mu omogoči dostop preko 
drugih sistemov nadzora upravljanja prometa.

(2) Z globo v višini 400 eurov se za prekršek sankcionira 
posameznik, ki uporabi ponarejeno napravo za upravljanje pre-
mičnih fizičnih zapor na območju za pešce ali ki na drug način 
zlorabi sistem nadzora upravljanja prometa tako, da si omogoči 
vstop ali izstop brez ustrezne pravice vstopa ali izstopa v ob-
močje za pešce na podlagi določil tega odloka.

(3) Z globo v višini 400 eurov se za prekršek sankcioni-
ra posameznik, ki uporabi napravo za upravljanje premičnih 
fizičnih zapor na območju za pešce, nima pa ustrezne pravice 
vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil tega 
odloka.

(4) Z globo v višini 400 eurov se kaznuje za prekršek po-
sameznik, ki z napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor 
na območju za pešce omogoči vstop ali izstop na območje za 
pešce tretji osebi, ne glede na to ali ima ta oseba ustrezno pra-
vico vstopa ali izstopa v območje za pešce na podlagi določil 
tega odloka.

39. člen
(1) Prečkanje premičnih fizičnih zapor je dovoljeno samo 

posamično, kar pomeni, da lahko posameznik z vozilom prečka 
premične fizične zapore šele, ko sam izkaže ustrezno pravico 
do vstopa oziroma izstopa v območje za pešce na podlagi 
določil tega odloka.

(2) Z globo v višini 400 eurov se kaznuje za prekršek po-
sameznik, ki ravna v nasprotju z določilom prejšnjega odstavka 
tega člena.

3.6. Kazenska določba

40. člen
(1) Na območju za pešce je dovoljena vožnja z motornimi 

vozili z veljavnimi dovolilnicami in dovoljenji po tem odloku. 
Voznik, ki vozi po območju za pešce, ustavi ali parkira vozilo v 
tem območju, mora označiti vozilo z dovolilnico ali dovoljenjem. 
Dovolilnica ali dovoljenje mora biti nameščeno v vozilu na no-
tranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v 
celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. 
Naknadna predložitev dovolilnice ali dovoljenja ne vpliva na 
ugotovljeni prekršek.

(2) Imetnik dovolilnice ali dovoljenja je dolžan parkirati 
vozilo na lokaciji, navedeni na dovolilnici ali dovoljenju oziro-
ma v neposredni bližini kraja, ki je naveden na dovoljenju ali 
dovolilnici oziroma odločbi tako, da ne ogroža ali ovira ostalih 
udeležencev v prometu.

(3) Imetnik dovolilnice ali dovoljenja lahko vozilo parkira 
najdlje za čas, ki je kot najdaljši čas dovoljenega parkiranja 
izven parkirnega mesta ali najdaljši čas zadrževanja v območju 
za pešce določen s tem odlokom. Na vidnem mestu v vozilu 
mora biti iz označitve vozila z dovolilnico ali dovoljenjem ozi-
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roma iz označitve časa prihoda nedvoumno viden čas vstopa 
vozila v območje za pešce in označen čas prihoda na mesto 
zadrževanja vozila.

(4) Na parkirnih mestih v območju za pešce ni dovoljeno 
parkiranje upravičenca do druge ali tretje dovolilnice za parki-
ranje na območju cone 2 iz prvega odstavka 11. člena.

(5) Ustavljanje ali parkiranje z dovolilnico ali dovoljenjem 
za prevoz iz 36. člena tega odloka v območju za pešce ni 
dovoljeno.

(6) Ponovna označitev časa prihoda pred oziroma po 
poteku časa dovoljenega za parkiranje z namenom, da se 
podaljša čas parkiranja, ni dovoljena.

(7) Označitev časa prihoda z mehansko napravo, ki prire-
ja čas prihoda, ni dovoljena.

(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

(9) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, četrtim ali petim odstav-
kom tega člena.

(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s šestim ali sedmim odstavkom tega člena.

4. Odvzem pravic

41. člen
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odloči o odvzemu 

pravice uporabe parkirnega mesta ali dostavnega mesta ali do 
vstopa ali prevoza območja za pešce, če:

– se izkaže, da podatki, ki jih je upravičenec navedel v 
vlogi niso resnični;

– se izkaže, da upravičenec ni več upravičen do dovolil-
nice, ker ne izpolnjuje več vseh pogojev, ki so predpisani za 
pridobitev;

– se izkaže, da upravičenec zlorabi dovolilnico, dovoljenje 
ali tehnični pripomoček tako, da neupravičeno omogoči vstop 
ali izstop drugemu vozilu, ki za to nima pravice;

– upravičenec ne plača takse v skladu s tem odlokom.
(2) O pritožbi zoper odločbo o odvzemu pravice iz prej-

šnjega odstavka odloča župan.
(3) Upravičenec, ki mu je bila z dokončno odločbo od-

vzeta pravica iz prvega odstavka tega člena, mora v osmih 
dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu pravice izvajalcu 
ali pristojnemu organu MOK vrniti dovolilnico ali dovoljenje in 
napravo za upravljanje premičnih fizičnih zapor za varovanje 
območij za pešce.

(4) Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, pri-
stojni organ ali izvajalec imetniku dovolilnice ali dovoljenja 
preko sistema za upravljanje dostopa onemogoči dostop v 
območje za pešce.

(5) Občinski redar oziroma izvajalec odvzame neupra-
vičeno uporabljeno napravo za upravljanje premičnih fizičnih 
zapor na območju za pešce ali dovolilnico ali dovoljenje vozni-
ku in ju pošlje pristojnemu organu. O odvzemu dovolilnice ali 
dovoljenja se izda pisno potrdilo.

5. Določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev 
udeležencem cestnega prometa

42. člen
(1) Uporaba vprežnih vozil na občinskih cestah je dovo-

ljena le z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Jahači smejo uporabljati občinske ceste le z dovolje-

njem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki ravna v nasprotju z določili tega člena.

43. člen
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, izboljšanja pre-

točnosti prometa in prometne varnosti, so javne ceste in druge 
javne površine na območju občine lahko opremljene z video ali 
drugim nadzornim sistemom.

(2) Z nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOK 
in so ji neomejeno dostopni. Z njimi se razpolaga skladno z 
določili vsakokrat veljavnega zakona o prekrških in zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) Nadzorni sistem iz prvega ostavka tega člena upravlja 
pristojni organ, izvajalec ali s strani MOK pooblaščena oseba.

44. člen
Na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in 

na nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet, lahko občinski redar pri opravljanju svojih z 
zakonom in odlokom določenih nalog uporablja cestne naprave 
za namen zagotavljanja varnosti in nadzora v cestnem prometu.

45. člen
(1) Pristojni organ lahko na krajevno običajni način objavi 

poziv, da je potrebno v roku, določenem v pozivu, z javne par-
kirne površine umakniti parkirana vozila, ki:

– ovirajo vstop na delovišče ali izstop z delovišč zaradi 
gradnje ali vzdrževalnih del;

– ovirajo vstop na prireditveni prostor ali izstop z njega ali 
na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;

– so parkirana na območju, kjer je uporaba ceste, njenega 
dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom za 
potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, čiščenja ipd.

(2) Če lastnik oziroma uporabnik vozila ne umakne do 
roka, določenega s pozivom, se lahko tako vozilo prestavi 
skladno z določili 47. člena tega odloka.

III. ODSTRANITEV IN HRAMBA NEPRAVILNO PARKIRANIH 
TER ZAPUŠČENIH VOZIL

46. člen
Poleg primerov, določenih z zakonom, ki ureja pravila 

v cestnem prometu, občinski redar pisno odredi odstranitev 
nepravilno parkiranega vozila, če onemogoča drugemu ude-
ležencu cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je 
pri izogibanju temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede 
na okoliščine lahko bil ogrožen ali ovira druge udeležence ce-
stnega prometa na javni prometni površini ali cestnem telesu 
(razen na državni cesti zunaj naselja), če ugotovi:

1. da je vozilo parkirano na tržnici, rekreacijski površini 
ali območju;

2. da parkirano vozilo ovira dostop komunalni službi do 
prostora z zabojniki za zbiranje odpadkov ali do zbiralnic loče-
nih frakcij (ekoloških otokov);

3. da je vozilo parkirano na smernem vozišču s sredinsko 
ločilno črto;

4. vozila, parkiranega na posebej označenem delu javne 
površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine;

5. da je vozilo več kot 5 dni parkirano na plačljivem par-
kirnem mestu na in ob občinski cesti brez plačila ali 5 dni po 
poteku plačane parkirnine;

6. da je vozilo parkirano v območju za pešce brez ustre-
zne dovolilnice, dovoljenja oziroma v nasprotju z lokacijo par-
kiranja, določeno na dovoljenju, ali s prekoračitvijo dovoljenega 
časa zadrževanja v območju za pešce;

7. da je vozilo parkirano na kraju, kjer ovira uradno osebo 
pri izvajanju njenih nalog.

47. člen
(1) Občinski redar izvajalcu rednega vzdrževanja cest 

pisno odredi prestavitev vozila na drugo lokacijo v primeru 
oviranja drugih udeležencev v prometu s površine, ki je dana 
v javno uporabo ali iz cestnega telesa (razen na državni cesti 
zunaj naselja), če ugotovi:

1. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu 
pozivu tako, da ovira vstop na delovišče ali izstop z delovišč 
zaradi gradnje ali vzdrževalnih del;

2. da je vozilo parkirano na javni površini kljub javnemu 
pozivu tako, da ovira vstop na prireditveni prostor ali izstop z 
njega ali na prireditvenem prostoru zaradi izvedbe prireditve;
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3. da je vozilo parkirano na območju, kjer je uporaba ce-
ste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim 
pozivom za potrebe izvajanja zimske službe, vzdrževalnih del, 
čiščenja ipd.

(2) Občinski redar mora o vsaki opravljeni prestavitvi 
vozila obvestiti Policijo.

48. člen
Svet s posebnim pravilnikom določi:
– podrobnejše postopke;
– cene;
– stroške in
– druge pogoje,

povezane z odstranitvijo, hrambo, izdajo, prodajo in razgradnjo 
nepravilno parkiranih, pokvarjenih, izločenih, poškodovanih ali 
zapuščenih vozil.

49. člen
(1) Občinski redar lahko pod pogoji, določenimi s pravilni-

kom iz prejšnjega člena tega odloka, pisno odredi tudi:
– odstranitev pokvarjenega, izločenega ali poškodova-

nega vozila in
– zapuščenega vozila.
(2) Če lastnik vozila ne odstrani skladno z odredbo, ga na 

njegove stroške odstrani s strani pristojnega organa izvajalec 
rednega vzdrževanja cest. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi 
vozila ne zadrži njene izvršbe.

50. člen
(1) Odstranitev nepravilno parkiranega vozila oziroma za-

puščenega vozila iz prejšnjega člena opravi izvajalec rednega 
vzdrževanja cest na stroške lastnika vozila oziroma imetnika 
pravice uporabe vozila.

(2) Vozilo se odstrani na varovan prostor.
(3) Medobčinski inšpektorat Kranj vodi evidenco o od-

stranitvi vozil in mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila takoj 
obvestiti Policijo.

(4) Vozilo se preda vozniku, lastniku oziroma imetniku 
pravice uporabe vozila ob predložitvi dokazila o poravnavi 
stroškov odstranitve in varovanja vozila.

IV. ODGOVORNOST ZA PREKRŠKE, STORJENE  
Z VOZILOM

51. člen
V zvezi z ugotavljanjem odgovornosti za prekršek, do-

ločen s tem odlokom in storjen z vozilom, se uporabljajo vsa-
kokratne določbe zakona, ki ureja pravila cestnega prometa o 
odgovornosti za prekršek.

V. NALOGE IZVAJALCA

52. člen
(1) Izvajalec na podlagi tega odloka izdaja dovoljenja po 

tem odloku, če je to z odlokom posebej določeno.
(2) Izvajalec na podlagi izdane odločbe izda tehnični 

pripomoček in o tem vodi evidenco v skladu s splošnimi akti, 
izdanimi na podlagi tega odloka.

(3) Izvajalec izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na 
javni parkirni površini in nad kršitvami določb tega odloka, ki 
se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja v skladu s 54. členom 
tega odloka.

VI. NADZOR

53. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kr-

šitev katerih je predpisana globa, opravljajo občinski redarji 

Medobčinskega inšpektorata Kranj, kot pooblaščene uradne 
osebe.

(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati 
po znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih 
oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega odloka, 
ne glede na prometno signalizacijo ali prometna pravila.

(3) Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere je 
predpisana pisna oblika, se dajejo ustno.

(4) Pooblaščena uradna oseba lahko odreja vozniku ali 
potnikom tudi druge ukrepe za zagotovitev varnosti oziroma 
nemotenega poteka postopka.

(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleže-
nec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma 
odredbi pooblaščene uradne osebe v zvezi s kršitvijo po tem 
odloku.

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, 
ki za vožnjo potrebuje vozniško dovoljenje, ki ne ravna po 
znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe v 
zvezi s kršitvijo po tem odloku.

54. člen
(1) Nadzor nad plačevanjem parkirnine na javni parkirni 

površini in nadzor nad kršitvami določb tega odloka, ki se 
nanašajo na dovolilnice in dovoljenja lahko poleg pooblašče-
ne uradne osebe določene v prejšnjem členu tega odloka, 
opravlja izvajalec.

(2) Če izvajalec ugotovi kršitev določil tega odloka, ki 
se nanašajo na dovolilnice in dovoljenja ali neplačilo par-
kirnine, vloži predlog oškodovanca pooblaščenemu prekr-
škovnemu organu MOK za uvedbo prekrškovnega postopka.

(3) Uporabnik vozila, za katerega je bilo ugotovljeno, da 
ni plačal parkirnine ali ni ustrezno označil vozila z veljavno 
dovolilnico, dovoljenjem ali parkirnim abonmajem in ki je bil s 
strani izvajalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog 
za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine 
iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko v roku osmih dni od 
prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu 
plača dnevno parkirnino. V primeru plačila dnevne parkirnine 
izvajalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku 
zaradi neplačane parkirnine.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen
Postopki za izdajo parkirnih dovolilnic in drugih dovo-

lilnic, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v 
skladu z določbami Odloka o ureditvi in pravilih cestnega 
prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 
23/17).

56. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj 
(Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17).

57. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati na-

slednji predpisi, ki pa se do uveljavitve ustreznih predpisov 
na podlagi tega odloka uporabljajo še naprej, kolikor niso v 
nasprotju s tem odlokom:

– Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen 
parkirnin (Uradni list RS, št. 29/17, 42/17 in 24/19);

– Odredba o določitvi parkirnih con in območij za pešce 
(Uradni list RS, št. 29/17);

– Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroških izde-
lave, dovolilnic, dovoljenj in tehničnih pripomočkov (Uradni 
list RS, št. 40/17);

– Sklep o določitvi parkirnih območij v parkirnih conah 2 
in 3 (Uradni list RS, št. 52/17).
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O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Mežica za leto 2019
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2019 (Urad-
ni list RS, št. 16/19, 26/19 in 62/19) se 2. člen spremeni tako 
da se glasi: 

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V €

Skupina/Podskupina kontov Rebalans II  
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.491.267
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.676.872

70 DAVČNI PRIHODKI 2.232.040
700 Davki na dohodek in dobiček 1.961.758
703 Davki na premoženje 223.045
704 Domači davki na blago in storitve 47.237

71 NEDAVČNI PRIHODKI 444.832
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 340.688
711 Takse in pristojbine 2.007
712 Globe in druge denarne kazni 2.636
714 Drugi nedavčni prihodki 99.501

72 KAPITALSKI PRIHODKI 110.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 80.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 30.000

73 PREJETE DONACIJE 80.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 80.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 624.395
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 612.834
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 11.561

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.551.467
40 TEKOČI ODHODKI 1.249.950

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 210.473
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 33.037
402 Izdatki za blago in storitve 959.940
403 Plačila domačih obresti 17.000
409 Rezerve 29.500

41 TEKOČI TRANSFERI 1.343.511
410 Subvencije 13.600
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 740.441
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 164.119
413 Drugi tekoči domači transferi 425.352

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 883.331
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 883.331

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 74.674
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 42.296
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 32.378

58. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-6/2019-2-(46/27)
Kranj, dne 27. novembra 2019

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

METLIKA

3261. Poročilo Občinske volilne komisije Občine 
Metlika

Na podlagi 90. člena v zvezi s prvim odstavkom 30. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna 
komisija Občine Metlika dne 4. 11. 2019 sestavila sledeče

P O R O Č I L O

Za preostanek mandatne dobe postanejo člani Občinske-
ga sveta Občine Metlika:

I.
Kandidatka z liste SD – Socialni demokrati, Maja Štubljar 

Fendre, rojena 12. 4. 1982, stanujoča Naselje Borisa Kidriča 5, 
8330 Metlika, ki bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen Bojan 
Krajačič, ki mu je prenehal mandat.

II.
Kandidati z Liste Renate Brunskole, ki bi bili izvoljeni, če 

ne bi bili izvoljeni Renata Brunskole, Anton Pezdirc in Martin 
Matekovič, ki jim je prenehal mandat, in sicer:

1. Alexandra Kočevar, rojena 16. 6. 1973, stanujoča Ce-
sta bratstva in enotnosti 1B, 8330 Metlika,

2. Anton Štubler, rojen 17. 7. 1978, stanujoč Rosalnice 67, 
8330 Metlika,

3. Jasmina Schweiger Kočevar, rojena 10. 5. 1985, sta-
nujoča Križevska vas 4C, 8330 Metlika.

Št. 041-26/2018
Metlika, dne 4. novembra 2019

Občinska volilna komisija 
Občine Metlika

Marija Črnugelj
predsednica

MEŽICA

3262. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Mežica za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 
– ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, 
št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 7. seji dne 27. 11. 
2019 sprejel
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III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –60.199
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 103.039
50 ZADOLŽEVANJE 103.039

500 Domače zadolževanje 103.039
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 125.472
55 ODPLAČILA DOLGA 125.472

550 Odplačila domačega dolga 125.472
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –82.632
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.) –22.432
XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+X.-IX.) 60.199
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 82.632

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, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Mežica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0003/2019-4
Mežica, dne 27. novembra 2019

Župan 
Občine Mežica
Dušan Krebel

3263. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 35. 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), 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni 
list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 7. seji dne 
27. 11. 2019 sprejel naslednji

S K L E P

I
Na nepremičnini v lasti Občine Mežica
– katastrska občina 889 Mežica parcela 977/4 

(ID 3885909)
se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške 
knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.

II
Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemlji-

ške knjige ostane pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa 
vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občina Mežica, 
Trg svobode 1, 2392 Mežica, matična št.: 5883610000, do 
celote (1/1).

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0043/2019
Mežica, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

NOVA GORICA

3264. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje »Poslovno ekonomske 
cone Kromberk«

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Go-
rica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Me-
stne občine Nova Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
za območje »Poslovno ekonomske cone 

Kromberk«

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavb-
nih zemljišč za območje Poslovno ekonomske cone Kromberk, 
s št. 158, ki ga je v oktobru 2019 izdelal STRUCTURA, grad-
beno projektiranje, svetovanje in informatika d.o.o., Koroška 
cesta 2, 4000 KRANJ (v nadaljevanju: program opremljanja).

(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infra-

strukturo, ki jo je potrebno zgraditi,
– roke za izvedbo opremljanja in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja ter
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem 
odlokom so:

– obračunsko območje nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka.
(4) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen, 

kot ga določajo predpisi, ki urejajo prostor.

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del program opremljanja vsebuje naslednje 

grafične prikaze:
– Karta 1: Območje opremljanja v merilu 1:2000,
– Karta 2: Prikaz obračunskih območij po posamezni vrsti 

nove komunalne opreme v merilu 1:2000,
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– Karta 3: Prikaz nove komunalne opreme in GJI – pro-
metna ureditev v merilu 1:2000,

– Karta 4: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – 
vodovodno omrežje v merilu 1:2000,

– Karta 5: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – 
kanalizacijsko omrežje v merilu 1:2000,

– Karta 6: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – 
NN, JR in TK omrežje v merilu 1:2000,

– Karta 7: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – 
plinovodno omrežje v merilu 1:2000 in

– Karta 8: Prikaz zemljišč za pridobivanje v merilu 1:2000.
(3) Grafični del programa opremljanja je na vpogled na se-

dežu Mestne občine Nova Gorica in na njenih spletnih straneh.

II. OBMOČJE OPREMLJANJA

3. člen
(območje opremljanja)

(1) Območje opremljanja obsega območje lokacijskega 
načrta za Meblo vzhod, ki ga je izdelal PROARC Nova Gorica 
d.o.o. v septembru 2005 pod številko 6461 in ga je sprejel Me-
stni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 12. 2005.

(2) Območje opremljanja spada v enoto urejanja prostora 
KR-30/01.

(3) Območje opremljanja je prikazano na grafičnem prika-
zu »Karta 1: Območje opremljanja«.

III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA 
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

4. člen
(nova komunalna oprema in druga gospodarska  

javna infrastruktura)
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opre-

mljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno 

razsvetljavo in semaforizacijo,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in
– vodovodno omrežje.
(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opre-

mljanja je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarske 
javne infrastrukture:

– plinovodno omrežje,
– elektroenergetsko omrežje in
– omrežje elektronskih komunikacij.
(3) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska 

javna infrastruktura je prikazana na grafičnih prikazih:
– »Karta 3: Prikaz nove komunalne opreme in GJI – pro-

metna ureditev«,
– »Karta 4: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI 

– vodovodno omrežje«,
– »Karta 5: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI 

– kanalizacijsko omrežje«,
– »Karta 6: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI 

– NN, JR in TK omrežje«
– »Karta 7: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI 

– plinovodno omrežje«.
(4) Zemljišča, ki so bila pridobljena za opremljanje stavb-

nih zemljišč, so prikazana na grafičnem prikazu »Karta 8: 
Prikaz zemljišč za pridobivanje«.

IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA

5. člen
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja)

(1) Opremljanje stavbnih zemljišč je načrtovano v eni 
fazi – etapi.

(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je av-
gust 2020. Rok za predajo komunalne opreme v upravljanje 
oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je 
najkasneje marca 2022.

V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA  
IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja ter skupni  

in obračunski stroški)
Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja in 

določitve skupnih ter obračunskih stroškov, razdeljena po posa-
meznih vrstah nove komunalne opreme in ostale gospodarske 
javne infrastrukture ter virih financiranja, znašajo:

Nova komunalna oprema

Skupni stroški 
nove komunalne 
opreme
[EUR]

ESRR – Evropski 
sklad za regionalni 
razvoj 
[EUR]

RS – proračun 
Republike 
Slovenije 
[EUR]

Obračunski stroški 
nove komunalne 
opreme
[EUR]

ceste s pripadajočimi objekti za 
odvodnjavanje, javno razsvetljavo in 
semaforizacijo z DDV 2.511.510 1.394.041 597.446 520.023
kanalizacijsko omrežje 190.138 105.538 45.231 39.369
vodovodno omrežje 703.384 390.421 167.323 145.640
plinovodno omrežje 82.435 0 0 0
elektroenergetsko omrežje 418.178 0 0 0
omrežje elektronskih komunikacij 63.421 0 0 0
Skupaj 3.969.066 1.890.000 810.000 705.032

7. člen
(obračunska območja nove komunalne opreme)

(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komu-
nalne opreme so:

– ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno 
razsvetljavo,

– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje.
(2) Obračunsko območje je enotno in po obsegu enako 

za vse vrste komunalne opreme.

(3) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so pri-
kazana na grafičnem prikazu »Karta 2: Prikaz obračunskih 
območij po posamezni vrsti nove komunalne opreme«.

8. člen
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme  

na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posame-

znih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih 
območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
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Vrsta stroška Cpi 
[EUR/m2]

Cti 
[EUR/m2]

cestno omrežje 17,57 7,81
kanalizacijsko omrežje 1,33 0,59
vodovodno omrežje 4,92 2,19
SKUPAJ 23,83 10,58

9. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)  

in deležem površine objekta (DtN))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) 

in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu 
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,5:0,5.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Opremljanje območja in odmera komunalnega prispevka 

se izvedeta na način in pod pogoji, določenimi v Programu 
opremljanja, za vse, česar pa ta odlok in Program opremlja-
nja ne urejata, se neposredno uporabljajo določila Zakona o 
urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbe 
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in odloku 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19).

11. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu 
Mestne občine Nova Gorica in na njenih spletnih straneh.

12. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Meblo 
vzhod« (Uradni list RS, št. 40/10).

13. člen
(pričetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

(2) Program opremljanja in Elaborat opremljanja se obja-
vita na spletni strani mestne občine.

Št. 354-18/2019-25
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sofinanciranju programov in projektov 
s področja socialne dejavnosti v Mestni občini 
Nova Gorica

Na podlagi 21. 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, 30/18) ter 
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o sofinanciranju programov in projektov  
s področja socialne dejavnosti  

v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V Odloku o sofinanciranju programov in projektov s 

področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 108/12, 11/15 in 2/16; v nadaljevanju: od-
lok) se v 2. členu zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Na javni razpis lahko prijavitelj prijavi en program ali 
projekt. V primeru, da prijavitelj izvaja več programov, lahko 
prijavi največ dva programa, v kolikor sta programa vsebinsko 
različna ali namenjena različni skupini uporabnikov.«

2. člen
V 3. členu se tretja alineja črta.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta 

alineja.

3. člen
V 4. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»Na razpis za sofinanciranje programov in projektov s 

področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte s 

področja socialne dejavnosti,
– javni zavodi katerih so/ustanoviteljica ni Mestna občina 

Nova Gorica in so registrirani za izvajanje programov in pro-
jektov s področja socialne dejavnosti.

Za prijavitelje se po tem odloku štejejo:
– nevladne organizacije s področja socialne dejavno-

sti, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot neprofitne in 
nepridobitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih 
socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih 
invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo 
socialni položaj invalidov,

– nevladne organizacije, ki so ustanovljene skladu z 
zakonom kot neprofitne organizacije, z namenom reševanja 
socialnih stisk občanov mestne občine,

– nevladne organizacije za samopomoč, ki so v skladu 
z zakonom ustanovljene kot neprofitne in nepridobitne orga-
nizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih 
članov,

– druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte 
na področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja 
mestne občine in so registrirani za delovanje na področju 
socialnega varstva.«.

4. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– imajo sedež v mestni občini ali skladno s statutom 

oziroma temeljnim aktom upravičenca ustanovljeno podru-
žnico (poimenovano enota, odbor, združenje ali drugače), ki 
ni pravna oseba,«.

5. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka 

vsebovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost preje-
mnika sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne 
občine Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati 
k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prire-
ditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika. 
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega 
člena vsebuje tudi druge določbe.«.
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6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 122-66/2012-15
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sofinanciranju programov in ostalih 
aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni 
občini Nova Gorica

Na podlagi 21. 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, 30/18) in 
19. člena Statua Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti 
s področja zasvojenosti  

v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V Odloku o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti 

s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 102/12, 5/14 in 2/16) se v prvem odstavku 8. člena 
odloka prva alineja črta.

Dosedanja druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo 
prva, druga, tretja in četrta alineja.

2. člen
V 11. členu se v drugem odstavku, v četrti alineji, pika 

nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– stroški dela programa.«

3. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vse-

bovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika 
sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila mestne občine 
najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju prire-
ditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi 
državnega ali občinskega praznika. Pogodba lahko poleg določb 
iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 187-8/2012-7
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sofinanciranju programov na področju 
tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 21. 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, 30/18) in 
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o sofinanciranju programov na področju 
tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V Odloku o sofinanciranju programov na področju teh-

nične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15 in 56/17; v nadaljevanju: odlok) 
se v 6. členu črta druga alineja.

Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo druga, 
tretja in četrta alineja.

2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
– »nevladne organizacije,«.

3. člen
V 9.a členu se v prvem odstavku v prvi alineji število »10« 

nadomesti s številom »20«.
Za prvo alinejo se dodata novi druga in tretja alineja, ki 

se glasita:
»– stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni razpis 

in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa (stro-
ški hrane in pijače se upoštevajo največ v višini 20 % vrednosti 
celotnega odobrenega programa),

– stroški dela izvajalcev programa se upoštevajo največ v 
višini 30 % vrednosti celotnega odobrenega programa,«.

Dosedanja druga alineja postane četrta alineja.
Drugi odstavek se črta.

4. člen
Doda se nov drugi odstavek 27. člena, ki se glasi:
»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vse-

bovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika 
sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine 
Nova Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k soo-
blikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki 
služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika. Pogodba 
lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje 
tudi druge določbe.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2013-13
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sofinanciranju otroških in mladinskih 
programov in projektov v Mestni občini Nova 
Gorica

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladin-
skem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg) in 
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
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št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 21. novembra 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o sofinanciranju otroških in mladinskih 
programov in projektov  

v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V Odloku o sofinanciranju otroških in mladinskih progra-

mov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17 in 80/17; v nadaljevanju: odlok) 
se v 5. členu, v prvi alineji besedilo »društvo ali zveza društev« 
in besedilo »društva, zveze društev« nadomesti z besedilom 
»nevladne organizacije«.

2. člen
V 6. členu se druga alineja briše.
Dosedanje tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma 

alineja postanejo druga, tretja, četrta, peta, šesta in sedma 
alineja.

3. člen
V 7. členu se prva alineja iz točke a) in četrta alineja iz toč-

ke b) spremenita tako, da se glasita: »nevladne organizacije,«.

4. člen
V 10. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda 

nova tretja alineja, ki se glasi:
– »stroški dela izvajalcev programa se upoštevajo največ 

v višini 30 % vrednosti celotnega odobrenega programa,«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
Drugi odstavek se črta.

5. člen
Doda se nov drugi odstavek 26. člena, ki se glasi:
»Pogodba mora poleg določb iz prejšnjega odstavka vse-

bovati tudi določilo, s katerim se določi obveznost prejemnika 
sredstev, da se je dolžan na podlagi povabila Mestne občine Nova 
Gorica najmanj enkrat letno prostovoljno odzvati k sooblikovanju 
prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi 
državnega ali občinskega praznika. Pogodba lahko poleg določb 
iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-9/2013-17
Nova Gorica, dne 21. novembra 2019

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

PIRAN

3269. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M   S P R E M E M B E   
 I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A

 Občinskega sveta Občine Piran,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 11. redni 
seji dne 24. oktobra 2019.

Št. 013-2/2011-2019
Piran, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi 36. 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) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 
– uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je občinski svet 
na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel

S P R E M E M B E   
 I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Piran

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list 

RS, št. 36/11, 43/14 in 68/18; v nadaljnjem besedilu: poslovnik) 
se v drugem odstavku 35. člena na koncu stavka namesto pike 
postavi vejica in doda naslednje besedilo: »z javno objavo zapi-
snikov sej ter z izjavami za javnost.«

Za drugim odstavkom se dodajo novi štirje odstavki, ki se 
glasijo:

»Za zagotavljanje transparentnosti delovanja občinskega 
sveta in obveščanja javnosti se izvaja tudi neposredno zvočno 
in slikovno javno predvajanje sej občinskega sveta ter objava 
posnetkov sej na spletni strani občine.

Zvočno in slikovno javno predvajanje sej občinskega sve-
ta se izključi v primeru odločitve o izključitvi javnosti skladno s 
predzadnjim in zadnjim odstavkom tega člena.

Občinski svet lahko sprejme odločitev, da se za posa-
mezno ali več točk seje ne izvaja neposrednega zvočnega in 
slikovnega javnega predvajanja sej tudi, če niso podani razlogi 
za izključitev javnosti, če je ta odločitev sprejeta z dvetretjinsko 
večino glasov navzočih občinskih svetnikov.

Neposredno javno predvajanje javne seje in objavo posnet-
kov zagotavlja občinska uprava ali zunanji pooblaščeni izvajalec. 
Predsedujoči seje mora zagotoviti, da so o neposrednem javnem 
predvajanju seje ter objavi posnetkov na spletnih straneh Občine 
obveščeni vsi udeleženci ter da se izvede ustrezna prekinitev 
javnega predvajanja tistih točk dnevnega reda, ki so zaprte za 
javnost.«

2. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»Zvočno in slikovno neposredno predvajanje javnih sej in 

objava posnetkov na spletni strani občine se izvaja na podlagi 
določil tega poslovnika z namenom, da se zagotavlja transparen-
tnost delovanja organa občine pri izvajanju javnih nalog. Obdela-
va osebnih podatkov (glas in podoba posameznika) je potrebna 
za opravljanje nalog v javnem interesu ter za izvrševanje zakoni-
tih pristojnosti, nalog in obveznosti občine. Obveščanje prisotnih, 
v skladu z določili zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, se 
zagotavlja z javno objavo obvestila o obdelavi osebnih podatkov 
na vidnem mestu v prostoru, kjer poteka seja občinskega sveta.

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Piran. Posnetki 
sej se hranijo v dokumentarni zbirki občine v skladu s predpisi 
o vodenju dokumentarnega in arhivskega gradiva, na spletni 
strani občine pa so javno objavljeni za obdobje trajanja mandata 
občinskega sveta.
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Uporabnik osebnih podatkov je lahko zunanji pogodbeni 
izvajalec snemanja, če ga za to storitev najame občina. S po-
godbenim izvajalcem, obdelovalcem osebnih podatkov, mora 
biti sklenjena ustrezna pogodba o obdelavi osebnih podatkov v 
skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.«

3. člen
V drugem odstavku 58. člena, se v prvem stavku, za bese-

dilom: »občinskega sveta se« doda beseda »zvočno«.

4. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:
»Zvočno snemanje javnih in zaprtih sej občinskega sveta 

se izvaja v skladu z določili tega poslovnika z namenom, da se 
zagotovi zapisnik seje občinskega sveta in transparentnost delo-
vanja pri izvajanju njegovih nalog. Obdelava osebnih podatkov je 
potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ter za izvrševanje 
zakonitih pristojnosti, nalog in obveznosti občine. Zvočno snema-
nje izvaja občinska uprava ali za to pooblaščeni zunanji izvajalec, 
pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov. Obveščanje prisotnih, 
v skladu z določili zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, se 
zagotavlja z javno objavo informacij o obdelavi osebnih podatkov 
na vidnem mestu v prostoru kjer poteka seja občinskega sveta.

Upravljavec osebnih podatkov (glas posameznika na zvoč-
nem posnetku) je Občina Piran. Uporabnik osebnih podatkov 
je lahko zunanji pogodbeni izvajalec snemanja. S pogodbenim 
izvajalcem mora biti sklenjena ustrezna pogodba v skladu z 
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.«

5. člen
V 59. členu poslovnika se prvi odstavek v celoti nadomesti 

z naslednjim besedilom:
»Predsedujoči z vsebino zapisnika seznani občinske sve-

tnike pred potrjevanjem zapisnika. Zapisnik seje občinskega sve-
ta se hrani trajno, prav tako se skladno z veljavnimi predpisi in 
akti občine, ki urejajo področje hrambe dokumentarnega gradiva 
trajno hrani tudi zvočni posnetek oziroma zvočni zapis posnete 
seje občinskega sveta.«

6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-2/2011-2019
Piran, dne 24. oktobra 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Leg-
ge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della 
Corte Costituzionale) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di 
Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 
5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

P R O M U L G A   
 L E   S E G U E N T I   M O D I F I C H E   

 E   I N T E G R A Z I O N I   
 A L   R E G O L A M E N T O

del Consiglio comunale del Comune di Pirano, 

approvate dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nell’11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019.

N. 013-2 /2011-2019
Pirano, 27. novembre 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Visto l'art. 36 della Legge sull'autonomie locali (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Con-
solidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11 / 18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’art. 17 dello Statuto 
del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), 
il Consiglio comunale nell’11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 
2019 approva le seguenti

M O D I F I C H E   E   I N T E G R A Z I O N I   
 A L   R E G O L A M E N T O

del Consiglio comunale del Comune di Pirano

Art. 1
All’art. 35, comma 2, del Regolamento del Consiglio co-

munale del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica di Slovenia n. 36/11, 43/14 e 68/18; di seguito "Regola-
mento"), alla fine della frase è inserita una virgola ed è aggiunto 
il seguente testo: "con la pubblicazione dei verbali delle sedute 
e mediante i comunicati stampa."

Dopo il comma 2, sono aggiunti quattro nuovi commi, 
come segue:

"Al fine di garantire la trasparenza del funzionamento del 
Consiglio comunale e a scopo della pubblica informazione, è 
effettuata anche la diffusione audiovisiva in diretta delle sedute 
del Consiglio comunale, nonché la pubblicazione delle registra-
zioni delle stesse sul sito istituzionale del Comune.

La diffusione audiovisiva delle riunioni del Consiglio co-
munale non viene effettuata in caso si decida di precludere 
le sedute al pubblico, in conformità al penultimo e all’ultimo 
comma del presente articolo.

Il Consiglio comunale può decidere che non sia eseguita 
la trasmissione audiovisiva in diretta riguardante uno o più ar-
gomenti della seduta, ancorché non sussistano le ragioni per 
escludere il pubblico, se tale decisione viene presa a maggio-
ranza dei due terzi dei consiglieri comunali presenti.

La trasmissione in diretta dei lavori della seduta consiglia-
re e la pubblicazione delle registrazioni sono svolte dall'Ammi-
nistrazione comunale o da un appaltatore esterno autorizzato. 
Il presidente deve garantire che tutti i partecipanti siano infor-
mati della trasmissione in diretta della seduta e della pubbli-
cazione delle registrazioni sul sito istituzionale del Comune, e 
che in occasione della discussione degli argomenti all'ordine 
del giorno il cui esame si svolge a porte chiuse, la trasmissione 
in diretta sarà appositamente interrotta."

Art. 2
Dopo l'art. 35, è inserito un nuovo art. 35-a, che recita 

come segue:
"La trasmissione audio e video in diretta delle riunioni pub-

bliche e la pubblicazione delle registrazioni sul sito istituzionale 
del Comune sono effettuate conformemente alle disposizioni del 
presente Regolamento al fine di garantire la trasparenza del 
funzionamento dell'organo comunale nell'esecuzione dei compiti 
pubblici. Il trattamento dei dati personali (voce e immagine dell’in-
dividuo) è necessario per lo svolgimento dei compiti di interesse 
pubblico e per l'esercizio dei poteri, compiti e doveri legittimi del 
Comune. L’informazione dei presenti, in conformità alle disposi-
zioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, è 
assicurata tramite la pubblicazione dell’informativa sul trattamento 
dei dati personali in punto ad alta evidenza, all’interno degli am-
bienti in cui ha luogo la seduta del Consiglio comunale.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune 
di Pirano. Le registrazioni delle sedute sono conservate nella 
raccolta documentale del Comune conformemente alle norme 
sulla gestione dei materiali documentari e archivistici e sono 
divulgate pubblicamente sul sito web del Comune per la durata 
del mandato del Consiglio comunale.

Il destinatario dei dati personali può essere un appaltatore 
esterno, ove a scopo della registrazione individuato ed inca-
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ricato dall’Amministrazione comunale. Con detto appaltatore 
esterno, in qualità di responsabile del trattamento dei dati per-
sonali, deve essere stipulato un apposito contratto concernente 
il trattamento dei dati personali conformemente alla legislazio-
ne sulla protezione dei dati personali."

Art. 3
All'art. 58, secondo comma, nella prima frase, dopo le 

parole: "del Consiglio comunale è" è aggiunta la parola "audio".

Art. 4
Dopo l'art. 58, è aggiunto un nuovo art. 58-a come segue:
"La registrazione audio delle sedute aperte al pubblico e di 

quelle a porte chiuse del Consiglio comunale è effettuata in con-
formità alle disposizioni del presente Regolamento, al fine di poter 
redigere il verbale di seduta ed assicurare la trasparenza delle 
operazioni nell'esercizio delle funzioni dell’assemblea consigliare. 
Il trattamento dei dati personali è necessario per lo svolgimento 
dei compiti di interesse pubblico e per l'esercizio dei legittimi 
poteri, prerogative e obblighi del Comune. La registrazione audio 
è effettuata dall'amministrazione comunale o da un appaltatore 
esterno, responsabile del trattamento dei dati personali autorizza-
to. L’informazione dei presenti, in conformità alle disposizioni della 
normativa in materia di protezione dei dati personali, è assicurata 
tramite la pubblicazione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali in punto ad alta evidenza, all’interno degli ambienti in 
cui ha luogo la seduta del Consiglio comunale.

Il titolare del trattamento dei dati personali (trattandosi 
di voci di individui nelle riprese audio) è il Comune di Pirano. 
Il destinatario dei dati personali può essere un appaltatore 
esterno incaricato della realizzazione della registrazione. Con 
detto appaltatore esterno deve essere stipulato un apposito 
contratto, conformemente alla legislazione sulla protezione 
dei dati personali."

Art. 5
All'art. 59 del Regolamento, il primo comma è sostituito 

dal seguente testo:
"I consiglieri comunali vengono posti a conoscenza del 

verbale da parte del presidente prima che si proceda all’ap-
provazione dello stesso. Il verbale della seduta del Consiglio 
comunale è custodito per un periodo illimitato e, conforme-
mente alle norme e agli atti applicabili del Comune, vigenti 
per il settore di archiviazione del materiale documentario, le 
registrazioni sonore ovvero le riprese audio della seduta regi-
strata del Consiglio comunale sono altresì conservate per un 
periodo illimitato."

Art. 6
Le presenti modifiche e integrazioni al Regolamento en-

trano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della 
loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

N. 013-2/2011-2019
Pirano, 24 ottobre 2019

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

3270. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu 
otroka v Občini Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka  

v Občini Piran,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji 
dne 24. oktobra 2019.

Št. 121-2/2019
Piran, dne 26. novembra 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/18 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJ, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. 
US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 17. člena Statuta Občine 
Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
35/17 in 43/18) je občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 
2019 sprejel 

O D L O K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka  

v Občini Piran

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči 

ob rojstvu otroka staršem novorojencev, določa upravičence, 
višino enkratne denarne pomoči, pogoje in postopek za uve-
ljavljanje pravice do dodelitve enkratne denarne pomoči ob 
rojstvu otroka.

2. člen
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 

se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, 

ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero 
se družini novorojenca zagotovi dodatna finančna sredstva za 
kritje stroškov za nego in varstvo novorojenca.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE

4. člen
(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od 

staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in no-
vorojenec državljana Republike Slovenije ali državljana druge 
države članice EU ali tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje 
v Republiki Sloveniji in imata tako novorojenec kakor starš, ki 
uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči, na dan rojstva 
novorojenca stalno prebivališče v Občini Piran.

(2) Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja 
tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi 
zakona ali odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega 
odstavka tega člena.

5. člen
Upravičenec, ki uveljavlja enkratno denarno pomoč ob 

rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do 
enkratne denarne pomoči po tem odloku.

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA

6. člen
(1) Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja upra-

vičenec z vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega 
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odloka. Vlogo upravni organ objavi na uradnih spletnih straneh 
občine ter je dostopna v sprejemni pisarni občine.

(2) Vlogo se lahko vloži v sprejemni pisarni občine ali pošlje 
po pošti. Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s 
priporočeno poštno pošiljko v roku štirih mesecev od otrokovega 
rojstva. Prepozno vlogo upravni organ zavrže.

7. člen
Upravni organ po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, 

ki so potrebni za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do 
enkratne denarne pomoči, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni 
organi in drugi državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil, če slednjih vlogi ne priloži že vlagatelj, in sicer: izpisek 
centralnega registra prebivalstva, izpisek iz matičnega registra 
o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka ter v 
primeru drugega odstavka 4. člena tega odloka tudi odločbo 
pristojnega organa.

8. člen
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve en-

kratne denarne pomoči ob rojstvu otroka se vodi po predpisih, ki 
urejajo splošni upravni postopek.

(2) O pravici do enkratne denarne pomoči odloči upravni 
organ z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba v roku 15 dni 
od vročitve. O pritožbi odloča župan.

9. člen
Enkratna denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun 

vlagatelja najkasneje v roku trideset dni po izdaji odločbe. Vložitev 
pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe.

IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI

10. člen
(1) Sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči so 

zagotovljena v proračunu občine.
(2) Višino enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka enkrat 

letno določi župan občine s sklepom, ki ga izda najkasneje tride-
seti dan po uveljavitvi proračuna.

11. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno 

pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z 
določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti 
skupaj z zakonitimi določenimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila dalje.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik 

o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Piran (Uradne 
objave Primorskih novic Koper, št. 23/06).

(2) Vloge, prejete pred uveljavitvijo odloka, se obravnavajo 
po določilih Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence 
v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 23/06).

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 121-2/2019
Piran, dne 24. oktobra 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge 
sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slo-
venia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte 

Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo 
Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

P R O M U L G A   
 I L   S E G U E N T E   D E C R E T O

concernente il contributo economico una tantum 
erogato in occasione della nascita di un figlio 

nel Comune di Pirano, 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nell'11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019.

N. 121-2/2019
Pirano, 26. novembre 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Visto l’art. 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07-Testo Conso-
lidato Ufficiale 2, 27/18 – Sentenza della Corte Costituzionale, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzio-
nale, 40/12 – ZUJ, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della 
Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), e l’art. 17 
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 
35/17 e 43/18) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nel-
l'11ª seduta ordinaria del 24 ottobre 2019 approva il seguente

D E C R E T O
concernente il contributo economico  

una tantum erogato in occasione della nascita  
di un figlio nel Comune di Pirano

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Il presente Decreto disciplina l’erogazione del contributo 

economico una tantum ai genitori in occasione della nascita di 
un figlio, individuando gli aventi diritto e stabilendo le condizio-
ni, la procedura e le modalità di erogazione dello stesso.

Art. 2
Tutte le designazioni delle funzioni espresse al maschile, 

si riferiscono alle persone di entrambi i generi.

Art. 3
Il contributo economico una tantum a favore degli aventi 

diritto, è tratto dal bilancio comunale allo scopo di concedere 
alla famiglia del neonato mezzi finanziari aggiuntivi necessari a 
sopperire alle spese connesse alla nascita del figlio.

II GLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO E I REQUISITI 
PER L’EROGAZIONE DELLO STESSO

Art. 4
(1) L’avente diritto al contributo economico una tantum è 

uno dei genitori del neonato a condizione che entrambi, ovvero 
l’avente diritto e il neonato, siano cittadini della Repubblica di 
Slovenia, ovvero cittadini di un altro Stato membro dell’UE op-
pure stranieri con il permesso di soggiorno permanente nella 
Repubblica di Slovenia e che tanto il/i genitore/i richiedente/i 
quanto il figlio per il quale è richiesto il beneficio economico, 
alla data di nascita del figlio siano iscritti negli elenchi della 
popolazione residente del Comune di Pirano.

(2) Il diritto al contributo economico una tantum può esse-
re esercitato anche da un’altra persona – legale rappresentante 
del minore, ai sensi di legge o del provvedimento adottato da 
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un organo competente, in presenza dei requisiti di cui il primo 
comma del presente articolo.

Art. 5
Il contributo economico oggetto del presente Decreto non 

è erogabile in presenza di altra medesima forma di supporto già 
garantita da altro Comune, per la medesima circostanza.

III PROCEDIMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO  
AL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM

Art. 6
(1) La richiesta di erogazione del contributo economico una 

tantum va presentata per iscritto, compilando l’apposito modulo 
che è in allegato al presente Decreto. Il Modulo di domanda è 
reperibile presso l’ufficio di protocollo oppure sul sito istituzionale 
del Comune.

(2) Il suddetto modulo, debitamente compilato, va spedito 
a mezzo posta o consegnato all’ufficio protocollo entro e non 
oltre quattro mesi dalla nascita del figlio. Decorso tale termine 
eventuali richieste si danno per rigettate, per decadimento dalla 
posizione soggettiva dell’avente diritto.

Art. 7
All’organo amministrativo vengono comunicati d’ufficio i 

dati necessari per istruire la domanda e per decidere in merito 
al diritto al contributo economico una tantum trattandosi di dati 
la cui registrazione nei registri ufficiali è curata dagli organi 
amministrativi e da altri organi statali, dagli enti locali o da un 
mandatario pubblico degli stessi, nella misura in cui i documenti 
stessi non siano stati già presentati dal richiedente, e cioè: 
l’estratto dall’Anagrafe della Popolazione Residente, l’estratto 
dal Registro dello Stato civile, che allo stesso tempo serve anche 
da certificato di cittadinanza del minore, nonché nel caso di cui 
all’art. 4, comma 2 del presente Decreto, anche il provvedimento 
dell’organo competente.

Art. 8
(1) L’istruttoria della domanda di riconoscimento del diritto 

all’erogazione del contributo economico una tantum è svolta in 
conformità alla normativa disciplinante il procedimento ammini-
strativo generale.

(2) Del diritto al contributo economico una tantum decide 
l’organo amministrativo, tramite rispettivo provvedimento. Avver-
so tale provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni dall’av-
venuta notifica dello stesso. Il merito al ricorso decide il Sindaco.

Art. 9
Il contributo economico una tantum è accreditato sul conto 

bancario del richiedente entro 30 giorni dalla data di esecuti-
vità del provvedimento favorevole di cui il precedente articolo. 
L’eventuale ricorso non sospende l’esecuzione del provvedi-
mento.

IV AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO  
UNA TANTUM

Art. 10
(1) I fondi per l’erogazione del contributo economico una 

tantum sono garantiti dal bilancio del Comune.
(2) L'importo del contributo economico una tantum in occa-

sione della nascita di un figlio è determinato una volta all'anno 
dal Sindaco del Comune con deliberazione adottata entro e non 
oltre il trentesimo giorno dall’entrata in vigore dell’esercizio di 
Bilancio.

Art. 11
Se si accerta che l’assegnazione del contributo economi-

co sia avvenuta in base a dati non veritieri oppure in difformità 
delle disposizioni del presente Decreto, il beneficiario è tenuto 
a restituire l’ammontare percepito, maggiorato degli interessi 

legali di mora, maturati dalla data di versamento fino alla data 
di restituzione.

V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
(1) Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto, 

cessa di avere effetto il Regolamento sul sussidio una tantum, 
devoluto in occasione della nascita di un figlio nel Comune di 
Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodi-
stria, n. 23/06).

(2) Le domande pervenute prima dell’entrata in vigore del 
presente Decreto sono evase ai sensi del Regolamento sul 
sussidio una tantum, devoluto in occasione della nascita di un 
figlio nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske 
novice di Capodistria, n. 23/06).

Art. 13
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 121-2/2019
Pirano, 24 ottobre 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

3271. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list 
RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je 
občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 sprejel 
naslednji

S K L E P

1.
Občinski svet Občine Piran imenuje Občinsko volilno ko-

misijo v naslednji sestavi:
1. Samanta Kravanja, univ. dipl. prav., Šolska ulica 13, 

Portorož – predsednica,
2. Franc Bergant, univ. dipl. prav., Ulica XXX. divizije 8, 

Portorož – namestnik predsednice,
3. Marijan Grižon, Sv. Peter 98, Sečovlje – član,
4. Barbara Tuljak, Šentjane 37 a, Portorož – namestnica 

člana,
5. Matjaž Uršič, Matteottijeva ulica 4, Piran – član,
6. Daria Gladović, Liminjanska cesta 8, Portorož – na-

mestnica člana,
7. Simon Macinić, Seča 102, Portorož – član in
8. Terezija Janković, Seča 74 d, Portorož – namestnica 

člana.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 011-15/2019
Piran, dne 24. oktobra 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković
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Visti gli artt. 35 e 38 della Legge sulle elezioni ammini-
strative locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17) 
e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano, il Consiglio co-
munale del Comune di Pirano nell'11ª seduta ordinaria, il giorno 
24 ottobre 2019 approva la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

1.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano nomina la 

Commissione elettorale comunale composta da:
1. Samanta Kravanja, univ. dipl. prav., Via delle Scuo-

le 13, Portorose, – presidente,
2. Franc Bergant, univ. dipl. prav., Via XXX Divisione 8, 

Portorose – presidente supplente,
3. Marijan Grižon, Sv. Peter 98, Sicciole – membro ef-

fettivo,
4. Barbara Tuljak, Sentiane 37 a, Portorose – membro 

supplente,
5. Matjaž Uršič, Via Giacomo Matteotti 4, Pirano – mem-

bro effettivo,
6. Daria Gladović, Strada di Limignano 8, Portorose – 

membro supplente,
7. Simon Macinić, Sezza 102, Portorose – membro ef-

fettivo,
8. Terezija Janković, Sezza 74d, Portorose – membro 

supplente.

2.
La presente Deliberazione entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

N. 011-15/2019
Pirano, 24 ottobre 2019

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

3272. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne 
komisije

Na podlagi 33, 35., 36. in 38. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 17. člena Statuta Občine Piran 
(Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 
43/18) je občinski svet na 11. redni seji dne 24. oktobra 2019 
sprejel naslednji

S K L E P

1.
Občinski svet Občine Piran imenuje Posebno občinsko 

volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. Peter Butinar, univ. dipl. prav., Seča 102, Portorož – 

predsednik,
2. Ester Debernardi Pavliha, univ. dipl. prav., Nova vas 

nad Dragonjo 12 a, Sečovlje – namestnica predsednika,
3. Julijan Klabot, Obala 127, Portorož – član,
4. Daniela Paliaga Janković, Prvomajski trg 11, Piran – 

namestnica člana,
5. Dora Kovač, Obala 47, Portorož – članica,
6. Silva Červar, Engelsova ulica 2, Piran – namestnica 

članice,

7. Tanja Grubač, Obala 119, Portorož – članica,
8. Andrej Rojec, Obala 47, Portorož – namestnik članice.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 011-15/2019
Piran, dne 24. oktobra 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Visti gli artt. 33, 35, 36 e 38 della Legge sulle elezioni 
amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 45/08, 83/12 
e 68/17) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano, il Con-
siglio comunale del Comune di Pirano nell'11ª seduta ordinaria, 
il giorno 24 ottobre 2019 approva la seguente

D E L I B E R A Z I O N E 

1.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano nomina la 

Commissione elettorale comunale particolare composta da:
1. Peter Butinar, univ. dipl. prav., Sezza 102, Portorose 

– presidente,
2. Ester Debernardi Pavliha, univ. dipl. prav., Nova vas 

nad Dragonjo 12 a, Sicciole – presidente supplente,
3. Julijan Klabot, Lungomare 127, Portorose – membro 

effettivo,
4. Daniela Paliaga Janković, Piazza I Maggio 11, Pirano 

– membro supplente,
5. Dora Kovač, Lungomare 47, Portorose – membro ef-

fettivo,
6. Silva Červar, Via Friedrich Engels 2, Pirano – membro 

supplente,,
7. Tanja Grubač, Lungomare 119, Portorose – membro 

effettivo,
8. Andrej Rojec, Lungomare 47, Portorose – membro 

supplente,

2.
La presente Deliberazione entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

N. 011-15/2019
Pirano, 24 ottobre 2019

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

PODČETRTEK

3273. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Podčetrtek 
za leto 2020

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 43/18 – UPB) in 14. člena Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list 
RS, št. 61/18) je župan Občine Podčetrtek sprejel
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U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o valorizaciji točke za odmero nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Podčetrtek za leto 2020

I.
Ta sklep določa vrednost točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek 
v letu 2019.

Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča znaša 0,0629 centa.

II.
Vrednost točke iz tega sklepa velja in se uporablja od 

1. januarja 2020 dalje.

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-0014/2019
Podčetrtek, dne 26. novembra 2019

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja

SEŽANA

3274. Odlok o spremembi Odloka o mladinskem delu 
v Občini Sežana

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 
28. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o mladinskem delu  

v Občini Sežana

1. člen
V Odloku o mladinskem delu v Občini Sežana (Uradni 

list RS, št. 15/09) se spremeni peti odstavek 7. člena tako, da 
se glasi:

»Mandat članov komisije traja štiri leta z možnostjo po-
novnega imenovanja.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Mandat članov Komisije za mladinska vprašanja v Občini 

Sežana, imenovanih s sklepom župana št. 013-1/2019-10 z 
dne 19. 4. 2019, se podaljša do konca mandatnega obdobja 
župana 2018–2022.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-5
Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3275. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 88/15) in 245. člena v zvezi z 247. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet 
Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Nepremičnini katastrska občina 2420 Štjak parcela 

6719/33 (ID 6941838) se odvzame status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena.

2.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne 
odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris zaznam be gra-
jenega javnega dobra v zemljiški knjigi.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-7
Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3276. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP- 2) in 17. člena Statuta 
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Ob-
čine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Nepremičnini:
– katastrska občina 2453 Povir parcela 2424/4 

(ID 6965733) in
– katastrska občina 2453 Povir parcela 2418/4 

(ID 6965481)

pridobita status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.
Navedeni nepremičnini pridobita status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne 
odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznam be gra-
jenega javnega dobra v zemljiški knjigi.
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3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-8
Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3277. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 17. člena Statuta 
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet 
Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Nepremičnine:
– katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 1604/2 

(ID 2647849)
– katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 1605/3 

(ID 6932619)
– katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 1606/5 

(ID 938507)
– katastrska občina 2429 Pliskovica parcela 1607/7 

(ID 2242866)

pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne 
odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznambe gra-
jenega javnega dobra v zemljiški knjigi.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-9
Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3278. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 17. člena Statuta 
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet 
Občine Sežana na seji dne 28. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Nepremičnina katastrska občina 2438 Kazlje parcela 

897/8 (ID 6925952) pridobi status grajenega javnega dobra 
lo kalnega pomena.

2.
Navedena nepremičnina pridobi status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne 
odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za vpis zaznam be gra-
jenega javnega dobra v zemljiški knjigi.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-7/2019-10
Sežana, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Sežana
David Škabar

SLOVENJ GRADEC

3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec 
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – od-
ločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – 
odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB) je Svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec  
za leto 2019

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 

leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in Odloku o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec 
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 45/19) se prvi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določi v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR

KONTO NAZIV KONTA PREDLOG  
2. REBALANSA 

2019
1 2 3

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 19.420.955,03
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.889.116,28
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70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704) 12.734.718,23

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 9.860.155,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.586.663,23
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 287.900,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 3.154.398,05
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.812.389,60
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 22.800,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 8.177,75
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.306.030,70

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 1.077.263,70
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 89.423,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. 
SRED. 987.840,70

73 PREJETE DONACIJE (730) 1.500,00
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 1.500,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 2.453.075,05

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. 
INSTITUC. 2.345.413,41

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE 107.661,64
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 21.371.960,90

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 6.419.076,82

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.632.428,92

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOC. VARNOST 259.551,26

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 4.413.196,14

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 51.678,00
409 REZERVE 62.222,50

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 7.188.310,93

410 SUBVENCIJE 112.100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM, 

GOSPODINJSTVOM 3.220.273,00
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 

ORGANIZ. IN USTANOVAM 765.038,64
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 3.075.899,29
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 15.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 7.417.310,67
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 7.417.310,67
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 347.262,48

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM,  
KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI 148.124,28

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 199.138,20
III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK  
(I.–II.) –1.951.005,87

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 50.000,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 50.000,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440) 100.000,00

440 DANA POSOJILA 50.000,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FIN. NALOŽB 50.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.) -50.000,00

C RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.749.346,55

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.749.346,55
55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 827.535,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 827.535,00
IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.079.194,32
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) 921.811,55
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 1.951.005,87
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA 1.079.194,32

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0048/2019
Slovenj Gradec, november 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3280. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot 
urejanja prostora SG-91, SG-36 in SG-63, 
za novi most Homšnica – Galus

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 
16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Urad-
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ni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut 
MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 10. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja 

prostora SG-91, SG-36 in SG-63,  
za novi most Homšnica – Galus

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nana-

ša na zemljišče, ki obsega parcele v katastrski občini Slovenj 
Gradec; 1009/4, 1009/10 in 858/11 in se po določilih Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gra-
dec – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 65/17, 9/18 in 45/19 
– obvezna razlaga) nahaja v delu enot urejanja prostora (v 
nadaljnem besedilu: EUP) SG-91, SG-36 in SG-63 s podrob-
nejšimi namenskimi rabami prostora (v nadaljnem besedilu: 
PNRP) VC (območje celinskih voda), CU (območje centralnih 
dejavnosti) in SSe (območje prostostoječe individualne stano-
vanjske gradnje).

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena, se 

dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenh po-
gojev, določenih v urbanističnih pogojih za EUP SG-91, SG-36 
in SG-63 – v OPN MOSG – Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) 
in sicer tako, da se za te EUP-je, ki ležijo v območju PNRP VC, 
CU in SSe, v tabele območij PNRP poleg spremljajočih dopu-
stnih objektov, za posamezno PNRP VC, CU in SSe, vključi tudi 
objekte, ki jih je v skladu z izjemami, ki jih določa 37. člen ZV-1 
dopustno graditi. To so:

– 21120 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste, od tega samo kolesarske steze, trgi, 
pešpoti, cone za pešce, pristopi do objektov in zemljišč, funk-
cionalne prometne površine ob objektih in podobno;

– 21520 – Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti;
– 21410 – Mostovi in viadukti;
– 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvr-

ščeni drugje.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1352

Št. 350-0011/2019
Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 11.1)

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – u.p.b., 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), 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – u.p.b.) in 245. ter 
247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list 
RS, št. 61/17), v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim 
premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski 
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 27. 11. 
2019 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.1)

(1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na ze-
mljišču s parc. št. 1005/1 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 275559).

(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0073/2019
 zveza spis št. 478-208/2019
Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2019

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

3282. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 11.2)

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – u.p.b., 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), 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – u.p.b.) in 245. ter 
247. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list 
RS, št. 61/17), v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim 
premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski 
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 27. 11. 
2019 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2)

(1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na ze-
mljišču s parc. št. 1041/3 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 107549).

(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0073/2019
 zveza spis št. 478-214/2019
Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2019

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

ŠTORE

3283. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore 
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 
– ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
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ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) 
in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 
38/14, 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 6. redni seji dne 
26. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Štore  

za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2019 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Proračun za 
leto 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.577.115
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.096.938

70 DAVČNI PRIHODKI 2.783.219
700 Davki na dohodek in dobiček 2.429.388
703 Davki na premoženje 274.964
704 Domači davki na blago in storitve 78.067
706 Drugi davki 800

71 NEDAVČNI PRIHODKI 313.719
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 249.048
711 Takse in pristojbine 2.492
712 Globe in druge denarne kazni 9.856
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.100
714 Drugi nedavčni prihodki 44.223

72 KAPITALSKI PRIHODKI 292.621
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 124.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 168.621

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 187.556
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 124.104
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 63.452

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.546.180
40 TEKOČI ODHODKI 1.528.244

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 302.472
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 49.313
402 Izdatki za blago in storitve 1.118.080
403 Plačila domačih obresti 13.101
409 Rezerve 45.278

41 TEKOČI TRANSFERI 1.315.876
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 926.923
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 90.248
413 Drugi tekoči domači transferi 298.705
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 647.678
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 647.678

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 54.382
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 54.382
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 30.935

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 26.682

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 26.682
440 Dana posojila 26.682
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –26.682
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 49.070
50 ZADOLŽEVANJE 49.070

500 Domače zadolževanje 49.070
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 68.661
55 ODPLAČILA DOLGA 68.661

550 Odplačila domačega dolga 68.661
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –15.338

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –19.591
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –30.935
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 15.800

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 podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in podlagi tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih 
sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,

2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
3. požarna taksa,
4. lastna sredstva krajevne skupnosti, ki se uporabljajo 

za namene, določene v finančnem načrtu krajevne skupnosti,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarne-

ga premoženja,
6. donacija,
7. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-

janja odpadnih voda,
8. koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z div-

jadjo,
9. komunalni prispevek,
10. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski pre-

jemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu 
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za 
višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov 
finančnega načrta in proračuna.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru 
področja proračunske porabe, odloča župan. Župan ni pri-
stojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in 
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom 
financiranja.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poro-
ča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in 
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pra-
vice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

– v letu 2020 60 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih 
pomoči in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti od-
loča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v 
primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako 
določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov 
v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti 
projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
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neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 
30 dneh po uveljavitvi proračuna.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

35.278 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 35.278 EUR župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 400 EUR.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o spre-
membah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) se občinam 
v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 zagotavljajo 
sredstva v višini 3 % v obliki nepovratnih sredstev iz državnega 
proračuna, 3 % pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno za-
dolževanje občin v proračunu države.

Občina Štore lahko na podlagi zgoraj navedenega za 
izvrševanje proračuna Občine Štore za leto 2019 (investicije 
predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz dr-
žavnega proračuna v višini 49.070 EUR. Na podlagi četrtega 
odstavka 10. člena ZFO-1C se ta zadolžitev ne všteva v naj-
večji možen obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 
10.b člena zakona.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadol-
žitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna 
Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži 
največ do višine odobrenih sredstev.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se 
lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 
0 EUR in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 EUR.

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolže-
vanja.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2019 zadolži do višine 1.093.563 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega 
sveta.

Št. 410-0034/2019-1
Štore, dne 26. novembra 2019

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek

3284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list 
RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 
6. redni seji dne 26. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena naslednjima nepremičninama:
– parc. št. 1142/18 k. o. 1087 Svetina,
– parc. št. 1162/3 k. o. 1086 Prožinska vas.

2. člen
Navedenima nepremičninama se status grajenega javne-

ga dobra lokalnega pomena odvzame z ugotovitveno odločbo, 
ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti 
izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta 
pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0001/2018-35
Štore, dne 26. novembra 2019

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek

VIPAVA

3285. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Vipava

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), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, 
št. 42/11, 73/14 in 20/17), določb 55. člena Zakona o izvrševa-
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nju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni 
list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) in Zakona o 
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 
33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 
– ZDavNepr in 22/14 – odl. US) je Občinski svet Občine Vipava 
na 10. redni seji dne 21. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  

v Občini Vipava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja plačevanje nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Vipava (v nadaljnjem be-
sedilu: nadomestilo).

2. člen
Nadomestilo se plačuje za nezazidana in za zazidana 

stavbna zemljišča.
Nezazidana stavbna zemljišča so:
– zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim ak-

tom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih 
in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja grad-
benih 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;

– zemljiške parcele, na katerih še ni zgrajena nobena 
stavba in so s prostorskim aktom namenjene za graditev objek-
tov oziroma zemljiške parcele, za katere je izdano dokončno 
gradbeno dovoljenje in se še ni začelo z gradnjo objektov;

– stavbna zemljišča, katerih velikost gradbene parcele za 
eno- in dvostanovanjske objekte presega 800 m2.

Zazidana stavbna zemljišča so:
– zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi 

stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti go-
spodarske javne infrastrukture;

– zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega grad-
benega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženir-
skih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.

Javna infrastruktura so objekti in omrežja, ki so neposre-
dno namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb na področju 
komunalnega in vodnega gospodarstva, varstva okolja, ener-
getike, prometa in zvez z drugimi objekti, če je tako določeno 
z zakonom.

Javna infrastruktura so tudi komunalni objekti, katerih 
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulice, 
tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekre-
acijske površine ter ostale javne površine.

Objekt gospodarske infrastrukture je tisti gradbeni inženir-
ski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske 
javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, 
ki je v javno korist.

II. ZAVEZANCI

3. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je dejanski oziroma ne-

posredni uporabnik stavbnega zemljišča (npr. lastnik, najemnik, 
zakupnik, imetnik pravice uporabe …). Plačilna obveznost pla-
čila nadomestila nastane takrat, ko je sklenjena pogodba o 
prodaji, najemu, zakupu, služnosti …

Če dejanski oziroma neposredni uporabnik stavbnega 
zemljišča ni znan, je zavezanec za plačilo nadomestila lastnik 
zemljišča.

Za stanovanja, poslovne prostore in zemljišča v lasti Ob-
čine Vipava oziroma krajevnih skupnosti plačujejo nadomestilo 
najemniki.

V primeru solastništva so zavezanci za plačilo nadome-
stila vsi solastniki sorazmerno z njihovimi solastniškimi deleži 
oziroma tisti od solastnikov, ki nepremičnino uporablja, oziroma 
tisti, ki ga solastniki sporazumno določijo.

III. OSNOVA ZA ODMERO NADOMESTILA

4. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje 

za:
1. NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemlji-

šča se plačuje od površine zemljišča, ki je s prostorskim aktom 
namenjeno gradnji stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso 
namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega var-
stva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je 
na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso 
objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni 
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, 
kulture, znanosti, športa in javne uprave;

Za nezazidano stavbno zemljišče se šteje zemljišče, ka-
terega površina je enaka ali večja od 250 m2.

Za nezazidano stavbno zemljišče za stanovanjsko gra-
dnjo se šteje tudi površina pozidanega stavbnega zemljišča, 
ki je večja od 800 m2, pri čemer se za obračun nadomestila za 
nepozidano stavbno zemljišče v tem primeru smiselno upora-
bijo določbe prejšnjega odstavka tega člena.

V primeru dveh ali več nezazidanih stavbnih zemljišč 
istega lastnika oziroma lastnikov, ki neposredno mejijo ena 
na drugo, tako da jih je mogoče šteti kot zaključeno celoto, se 
kot nezazidano stavbno zemljišče šteje skupna površina teh 
zemljišč.

V osnovo za odmero nadomestila za nezazidano stavbno 
zemljišče se ne vštevajo tista zemljišča, na katerih gradnja ni 
mogoča zaradi njegove oblike oziroma reliefnih značilnosti 
zemljišča, omejitev zaradi poteka infrastrukture, zemljišča, ki 
nimajo urejenega dostopa do javne ceste ter drugih določil 
vsakokratnega veljavnega prostorskega akta.

2. ZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE:
STANOVANJSKE POVRŠINE
Stanovanjske površine so čista (neto) tlorisna površina 

stavbe oziroma deli stavbe, v katere med drugim spada povr-
šina sob, predsob, hodnikov, kuhinje, kopalnice, shramb, čista 
tlorisna površina garaže za osebne avtomobile in drugih zaprtih 
prostorov v stavbi oziroma delu stavbe.

Neto tlorisna površina je površina med navpičnimi ele-
menti, ki omejujejo prostor in se določi za vsako etažo stavbe 
posebej. V neto tlorisno površino so vključeni tudi elementi, ki 
jih je mogoče demontirati (npr. montažne predelne stene, cevi 
in kanali za napeljave).

Neto tlorisno površino stavbe oziroma dela stavbe se 
izračuna tako, da se seštejejo površine vseh prostorov, ki pri-
padajo stavbi oziroma delu stavbe, ki je v lasti posameznega 
zavezanca za plačilo nadomestila. Neto tlorisna površina stav-
be oziroma dela stavbe, ki leži v več etažah, je vsota površin 
prostorov v vseh etažah, ne glede na to ali so prostori med 
seboj povezani ali ne.

V neto tlorisno površino niso vključene površine konstruk-
cijskih elementov (npr. zunanji in notranji nosilni zidovi, stebri, 
dimniki, vmesne podpore, predelne stene), okenskih in vratnih 
odprtin in niš v elementih, ki omejujejo prostor.

POSLOVNE POVRŠINE
Poslovne površine so vse površine, ki jih pravne ali fizične 

osebe uporabljajo v gospodarske in negospodarske namene, tj. 
površine, v katere spada čista (neto) tlorisna površina poslov-
nega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s 
poslovnim prostorom.
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Kot poslovne površine se določijo tudi površine zemljišč 
– zunanje poslovne površine, ki se uporabljajo kot samostojne 
oziroma spremljevalne površine namenjene poslovni dejavno-
sti, kot so:

– odprta skladišča, interna parkirišča, delovna dvorišča, 
delavnice na prostem;

– javne površine, namenjene trajni ali začasni pridobitni 
dejavnosti: gostinski vrtovi, kioski ipd. za katere se ne plačujejo 
druga nadomestila za uporabo javnih površin;

– urejene športno-rekreativne površine namenjene pri-
dobitni dejavnosti (vse površine, namenjene tej dejavnosti, 
vključno s površinami spremljajočih objektov);

– začasna odlagališča materiala in odpadkov na prostem;
– funkcionalne površine za obratovanje bencinskih ser-

visov;
– površine zemljišč, na katerih so postavljeni nepremični 

objekti in naprave oglaševanja (upošteva se tlorisna velikost 
temelja v stiku z zemljiščem);

– površine, na katerih so grajeni objekti za proizvodnjo 
in distribucijo električne energije, ki po predpisih niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture;

– druge podobne zunanje površine, na katerih so zgrajeni 
gradbeno inženirskimi objekti, in služijo za opravljanje poslovne 
dejavnosti.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obraču-
nava ne glede na to ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne. 
V kolikor se površine dejansko ne uporabljajo, se upošteva 
tista uporaba oziroma dejavnost, ki so jo imele površine pred 
opustitvijo dejavnosti oziroma uporabe.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri 
glede na dejansko uporabo zemljišča ali njegovo namembnost 
v skladu s prostorsko izvedbenimi akti. Če dejanska uporaba 
zemljišča ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti, se pri obra-
čunu nadomestila upošteva namembnost določena v skladu s 
prostorsko izvedbenimi akti.

Pri odmeri nadomestila se v primeru gradnje in spremem-
be namembnosti uporabijo podatki iz dokončnega gradbenega 
dovoljenja ali spremembe gradbenega dovoljenja, in predsta-
vljajo bodoče stanje (gradbena dela, ki predstavljajo spremem-
bo neto tlorisne površine objekta), do tedaj, ko se stavba (ali 
njeni stavbni deli) evidentira v uradnih evidencah, katere vodi 
Geodetska uprava RS. Zavezanci so dolžni sami ali na poziv 
občinske uprave Občine Vipava javiti pričetek gradnje.

Če določena stavba nima določene gradbene parcele, 
se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje 
tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna 
stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 2,5, preostali del 
površine zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno 
zemljišče.

Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena za 
stavbo, ki predstavlja eno- ali dvostanovanjski objekt, šteje za 
gradbeno parcelo površina zemljišča do največ 800 m2, preo-
stali del površine zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano 
stavbno zemljišče.

IV. MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja 

merila:
– namembnost stavbnega zemljišča
– cona – območje v katerem se nahaja stavbno zemljišče
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infra-

strukturo in dejanske možnosti priključitve na komunalno in-
frastrukturo.

6. člen
Glede na kriterije iz prejšnjega odstavka tega člena, se 

stavbno zemljišče glede na namen uporabe oziroma vrsto 
dejavnosti ovrednoti z naslednjim številom točk:

Namen uporabe oziroma vrsta dejavnosti Cona
I II III

STANOVANJSKE POVRŠINE
Stanovanja, stanovanjske hiše
in počitniški objekti 40 20 8

POSLOVNE POVRŠINE
Zavodi, društva, družbene dejavnosti 
in druge negospodarske dejavnosti 250 200 180
Ostale gospodarske dejavnosti 450 350 250
Finančno poslovanje, zavarovalnice, 
pošta 1000 800 600

NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
Za stanovanjsko gradnjo 20 18 16
Za poslovno gradnjo 300 250 200

Cone – območja v katerem se nahaja stavbno zemljišče:
– I. cona: ureditveno območje Vipava
– II. cona: ureditveno območje naselij Podnanos, Vrhpolje, 

Duplje, Zemono, Slap, Gradišče pri Vipavi, Lože, Manče, Goče, 
Erzelj, Podraga, Poreče, Podbreg, Orehovica, Hrašče, Podgrič, 
Lozice in Sanabor;

– III. cona: ureditveno območje naselja Nanos.
Kjer obstoječa namembnost stavbnega zemljišča ni skladna 

s predvideno namembnostjo v prostorskem izvedbenem aktu, se 
pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa 
(dejanska) namembnost, pri nezazidanih stavbnih zemljiščih pa 
namembnost, določena s prostorskim izvedbenim aktom.

7. člen
Opremljenost zazidanega in nezazidanega stavbnega ze-

mljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individu-
alne in kolektivne rabe se točkuje glede na prisotno število teh 
objektov in naprav v območju oziroma glede na obstoj možnosti 
priključitve na te objekte.

Šteje se, da ima območje popolno komunalno opremlje-
nost, če je v območju:

– omrežje javnih cest,
– kanalizacijsko omrežje,
– javno vodovodno omrežje,
– električno omrežje,
– telefonsko omrežje,
– plinovodno omrežje.
Za stopnje komunalne opremljenosti se točkuje dejansko 

število prisotnih komunalnih objektov in naprav iz četrtega od-
stavka tega člena, in sicer po 25 točk za vsako vrsto komunalne 
opremljenosti, pri čemer se popolna komunalna opremljenost 
točkuje s 150 točkami, minimalna pa s 50 točkami.

Pri opremljenosti s kanalizacijskim omrežjem se upošte-
vajo kriteriji iz vsakokrat veljavnega akta, ki ureja odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda.

Za območja, ki niso opremljena z vodovodnim in električ-
nim omrežjem, se šteje, da niso komunalno opremljena, zaradi 
česar se ne točkujejo in taka zemljišča niso predmet odmere 
nadomestila.

Za obstoj možnosti priključitve na komunalne objekte 
in naprave, oddaljene več kot 100 m od stavbnega zemljišča 
– parcele ali skupine parcel, ki sestavljajo eno celoto, se nado-
mestilo ne plačuje.

V. VIŠINA NADOMESTILA

8. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za leto 

2019 znaša 0,0001929 €.
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Ob-

čine Vipava se s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z 
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indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Stati-
stični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za 
katerega se nadomestilo odmerja. Valorizirano vrednost točke 
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določi 
vsako leto župan s sklepom.

Za nepokrite poslovne površine znaša vrednost točke 
50 % vrednosti točke iz prvega odstavka tega člena.

Za nezazidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanj-
ski in poslovni gradnji, znaša vrednost točke 40 % vrednosti 
točke iz prvega odstavka tega člena.

9. člen
Mesečna višina nadomestila se izračuna tako, da se šte-

vilo točk po merilih 5., 6. in 7. člena tega odloka sešteje in nato 
pomnoži s površino stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za 
izračun nadomestila.

Površino nezazidanega stavbnega zemljišča na katerem 
ni objekta ter je skladno s prostorskimi izvedbenimi akti na njem 
možna gradnja, se določa v skladu s sprejetimi izvedbenimi akti.

Za objekte, ki so realizirani v skladu s prostorsko izved-
benim aktom, določena višina točke za nezazidano stavbno 
zemljišče preneha veljati s pridobitvijo pravnomočnega gradbe-
nega dovoljenja, ter prične veljati vrednost točke za zazidano 
stavbno zemljišče v Občini Vipava.

Višina nadomestila za odmerno leto se izračuna tako, da 
se mesečna višina nadomestila pomnoži s številom mesecev.

VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

10. člen
Nadomestilo se ne plačuje v primerih, določenih z zako-

nom.
Plačila nadomestila so zavezanci lahko oproščeni tudi v 

naslednjih primerih:
– če prejemajo denarno socialno pomoč
– zaradi elementarnih nezgod
– zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca ali 

njegovih družinskih članov.
Pravico do oprostitve plačila nadomestila uveljavlja zave-

zanec z zahtevkom, kateremu morajo biti priložena ustrezna 
dokazila, s katerimi se izkazuje utemeljenost zahtevka.

Zavezanec je lahko oproščen plačila nadomestila deloma 
ali v celoti dokler traja vzrok, zaradi katerega zavezanec uve-
ljavlja oprostitev plačila nadomestila.

O zahtevku zavezanca za oprostitev plačila nadomestila 
iz razlogov, navedenih v tem členu odloča občinska uprava 
Občine Vipava oziroma po pooblastilu pristojni organ.

11. člen
Pravico do oprostitve plačila nadomestila imajo tudi zave-

zanci, ki so kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali 
zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če 
so neposredno ali v ceni stanovanja oziroma družinske stano-
vanjske hiše plačali stroške za urejanje stavbnega zemljišča.

Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega ze-
mljišča po tem členu se uvede na zahtevo zavezanca in traja 
pet let, teči pa začne od dneva vselitve v stanovanje oziroma 
stanovanjsko hišo. Zavezanec mora svoji vlogi priložiti ustre-
zna dokazila, s katerimi izkazuje plačilo stroškov za urejanje 
stavbnega zemljišča.

12. člen
Občina Vipava in krajevne skupnosti ne plačujejo nado-

mestila za zemljišča in objekte, ki jih same uporabljajo.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne pla-

čuje za:
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska 

in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje;
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki 

jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, 
če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno;

– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo 
dejavnost;

– za objekte in omrežja javne infrastrukture in za zemlji-
ške parcele, na katerih so le-ti zgrajeni (grajeno javno dobro) 
ter objekte za potrebe zaščite in reševanja.

VII. IZVAJANJE ODLOKA

13. člen
Za določitev osnove in stopnje nadomestila ter njegovega 

izračuna se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Površino 
objekta oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča se določi 
skladno s podatki iz uradnih nepremičninskih evidenc, ki jih 
vodi Geodetska uprava RS.

Občinska uprava Občine Vipava lahko podatke za odme-
ro nadomestila ter njegovega izračuna spreminja in dopolnjuje 
na podlagi podatkov, pridobljenih s strani zavezancev in po-
datkov iz uradnih ter drugih javno dostopnih evidenc, iz katerih 
črpa podatke za potrebe odmere nadomestila.

Skrbnik podatkovnih zbirk, ki so osnova za odmero nado-
mestila po tem odloku je Občina Vipava.

14. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni sporočiti Ob-

čini Vipava vsako spremembo, ki vpliva na določitev višine 
nadomestila in spremembo statusa zavezanca (npr. spremem-
bo površine stavb, njihove namembnosti, uporabniškega ali 
lastniškega stanja nepremičnine …), najpozneje v roku 30 dni 
od nastanka spremembe.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila ali spre-
memba med letom, se takšna sprememba upošteva od prvega 
dne v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bila 
sprememba evidentirana.

V primeru, da zavezanec občinski upravi ne sporoči po-
datkov iz prvega odstavka tega člena, potrebnih za izračun vi-
šine nadomestila, se pri odmeri nadomestila upoštevajo podatki 
iz razpoložljivih uradnih evidenc.

15. člen
Finančni urad Republike Slovenije odmeri zavezancu na-

domestilo za odmerno leto na podlagi tega odloga in podatkov 
za izračun nadomestila Občine Vipava.

Davčni organ izda zavezancem odločbe o odmeri nado-
mestila in določi zneske za fizične in pravne osebe na podlagi 
vrednosti točke in meril za izračun nadomestila po tem odloku.

Sredstva, zbrana z nadomestili za uporabo stavbnih ze-
mljišč, so namenjena gospodarjenju z zemljišči, in sicer za 
izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in opremljanje zemljišč 
(rekonstrukcijo in novogradnjo objektov in omrežij lokalne ko-
munalne infrastrukture).

16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja medobčinska 

inšpekcija oziroma drug pristojni inšpekcijski organ v sodelo-
vanju z Občino Vipava.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
Z denarno kaznijo 1.700,00 € se kaznuje za prekršek 

pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

– če Občini Vipava v določenem roku ne sporoči nastale 
spremembe (14. člen) ali če sporoči netočne podatke.

– Z denarno kaznijo 170,00 € se kaznuje tudi odgovorno 
osebo pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo 170,00 € se kaznuje za prekršek po-
sameznika, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega 
člena.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, 
št. 87/16).

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 
2020 dalje.

Št. 007-8/2019-1
Vipava, dne 21. novembra 2019

Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja

BREŽICE

3286. Razpis nadomestnih volitev članov sveta 
krajevne skupnosti Krška vas

Na podlagi 29., drugega odstavka 31., 32. in drugega 
odstavka 110. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 
41. 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 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 75. člena Statuta Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in Odloka o volitvah v svete kra-
jevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/96, 80/02 
in 56/10) Občinska volilna komisija Občine Brežice razpisuje

N A D O M E S T N E   V O L I T V E
članov sveta krajevne skupnosti Krška vas

1.
Občinska volilna komisija razpisuje nadomestne volitve 

treh (3) članov sveta krajevne skupnosti Krška vas. Nado-
mestne volitve članov sveta krajevne skupnosti se izvedejo v 
nedeljo, 9. februarja 2020.

2.
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo 

teči roki za volilna opravila, se šteje 6. december 2019.

3.
Na nadomestnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Krška 

vas se voli tri (3) člane v eni volilni enoti, ki obsega območje 
cele krajevne skupnosti.

4.
Za izvedbo volitev v Svet krajevne skupnosti Krška vas 

skrbi Občinska volilna komisija.

5.
Kandidature se vložijo pri Občinski volilni komisiji najka-

sneje v četrtek, 9. januarja 2020 do 19. ure.

6.
Mandatna doba članov Sveta krajevne skupnosti Krška 

vas, izvoljenih na nadomestnih volitvah, dne 9. februarja 2020, 
bo trajala do prve seje novoizvoljenega sveta krajevne skupno-
sti Krška vas na rednih lokalnih volitvah v letu 2022.

Št. 041-2/2019
Brežice, dne 3. decembra 2019

Aleksander Zupančič
predsednik komisije

KRANJ

3287. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – 
Zgornje Bitnje

Na podlagi 55. in 61. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (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, 61/17 – ZUreP-2) 
v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 30/17) je Mestni svet Mestne občine 
Kranj na 11. seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za južni del območja EUP BI 42/1 –  
Zgornje Bitnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o izvedbe-

nem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – 
popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr., 41/18 
– popr.) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za južni 
del območja BI 42/1 – Zgornje Bitnje (v nadaljevanju: OPPN).

(2) OPPN je izdelala RRD, REGIJSKA RAZVOJNA 
DRUŽBA d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Dom-
žale, pod številko projekta 11/2018.

(3) Za OPPN, skladno odločbi Ministrstva za okolje in 
prostor, Direktorata za okolje št. 35409-10/2019/8 z dne 1. 3. 
2019, celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.

2. člen
(vsebina in namen OPPN)

(1) OPPN določa:
– območje obravnave,
– program dejavnosti,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN.
(2) Z OPPN se določajo merila in pogoji za posege v 

prostor v obravnavanem območju in predstavljajo podlago za 
pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih 
o graditvi objektov ter podlago za gradnjo nezahtevnih in eno-
stavnih objektov.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje odlok, povzetek glavnih tehnič-

nih značilnosti oziroma podatke o prostorski ureditvi in priloge 
po seznamu.
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(3) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela izved-

benega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege 
prostorske ureditve na širšem območju,

– območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem,

– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– zazidalna situacija,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno jav-
no dobro,

– prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, narav-
nih virov in ohranjanje narave,

– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom,

– načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličenje.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(ureditveno območje)

(1) Obravnavano območje OPPN je izdelano za južni del 
območja EUP BI 42/1, določeno z OPN MOK.

(2) Ureditveno območje obsega zemljišče parc. št. 529 
k.o. Bitnje. Površina območja znaša 2724 m².

(3) Naselje Bitnje predstavlja del predmestnega naselja 
mesta Kranj, ki predstavlja središče Gorenjske statistične 
regije. Obravnavano območje se nahaja na zahodnem rav-
ninskem delu Zgornjih Bitenj, ob vzhodnem obrobju Škofje-
loškega hribovja in zahodno od potoka Žabnica. Območje na 
zahodu meji na gozdne površine, na severu na predvideno 
stanovanjsko gradnjo, na jugu in vzhodu obstoječo poselitev.

(4) Izven ureditvenega območja tega OPPN se s tem 
odlokom urejajo tudi robna območja zemljišč, ki so potrebna 
za priključevanje gospodarske javne infrastrukture in priklju-
čevanje na obstoječe prometno omrežje.

5. člen
(program dejavnosti)

(1) Območje OPPN za južni del območja EUP BI 42/1 
je namenjeno individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe 
hiše).

(2) Stanovanjske stavbe so lahko eno ali dvostano-
vanjske. Stanovanjske stavbe so namenjene bivanju brez 
spremljajočih dejavnosti.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(oblikovanje območja)

(1) Območje obravnave OPPN je razdeljeno na tri funk-
cionalne celote, in sicer na funkcionalno celoto načrtovanih 
novih stanovanjskih stavb (stavbne strukture) FCS in dve 
funkcionalni celoti prometne infrastrukture FC I1 in FC I2.

(2) Funkcionalna celota FC S obsega štiri funkcionalne 
enote (gradbene parcele) Fe S1, Fe S2, Fe S3 in Fe S4. Na 
funkcionalnih enotah se načrtuje gradnja štirih individualnih 
prostostoječih stanovanjskih stavb (tipa A in B) s pritličnimi 
aneksi / pomožnimi objekti.

(3) Funkcionalna celota FC I1 je namenjena rekonstruk-
ciji obstoječih javnih poti (JP 684 641, JP 684 671).

(4) Funkcionalna celota FC I2 predstavlja rezervat za 
novo načrtovano prometnico (Žabnica–Bitnje–Stražišče).

(5) Lega, velikost in oblika funkcionalnih celot in enot 
ter lega objektov na zemljišču so razvidni iz grafičnega dela 
OPPN.

(6) Za zagotovitev komunalne opremljenosti bo potreb-
no območje urejanja priključiti na obstoječo komunalno in-
frastrukturo, ki se nahaja znotraj območja urejanja in izven 
meje območja urejanja. Poteki teh priključkov so razvidni iz 
grafičnega dela OPPN. Poleg navedenih zemljišč v 4. členu 
je v območje posegov izven ureditvenega območja OPPN 
možno dodati tudi druge parcelne številke, ki se izkažejo kot 
potrebne za priključevanje na obstoječo gospodarsko javno 
infrastrukturo.

7. člen
(velikost in oblikovanje stavb)

(1) Tlorisne dimenzije načrtovanih prostostoječih indivi-
dualnih stanovanjskih stavb so:

– stavbe tipa A so dimenzij 9,0 m × 14,0 m z mo-
žnostjo pritličnega aneksa / pomožnega objekta dimenzij 
6,0 m × 6,0 m (oziroma 5,0 m × 6,0 m);

– stavbe tipa B so dimenzij 8,0 m × 14,0 m z mo-
žnostjo pritličnega aneksa / pomožnega objekta dimenzij 
6,0 m × 6,0 m oziroma samostojnega pritličnega pomožnega 
objekta dimenzij 5,5 m × 6,0 m.

Izven tlorisnih dimenzij stavb se lahko načrtujejo zunanja 
stopnišča, zunanje klančine, nadstreški in balkoni, pod pogo-
jem, da ne presegajo določene gradbene meje.

(2) Za stavbe tipa A in B je etažnost v primeru izvedbe 
ravne strehe (K) + P + 1, v primeru izvedbe dvokapnice pa 
(K) + P + M s kolenčnim zidom do 2,00 m, pod pogojem, da 
je kota pritličja maksimalno 50 cm nad koto terena. Pri vseh 
tipih objektov višina slemena ne sme presegati višine 9,50 m 
nad urejenim terenom. V primeru izvedbe kletne etaže mora 
le-ta biti izvedena v kesonski, nepropustni izvedbi.

(3) Oblikovanje streh:
– strehe stavb so lahko dvokapne s smerjo slemena v 

smeri daljše stranice naklona 30° do 40°. Stanovanjske stav-
be imajo lahko tudi ravno streho;

Pomožni objekti imajo praviloma ravne strehe minimal-
nega naklona tako, da je omogočeno odvodnjavanje, enokap-
ni nadstreški pa so dovoljeni v naklonu do 8°;

– za osvetlitev mansarde (oziroma prostorov, ki se na-
hajajo pod streho) je dovoljena izvedba klasičnih oken ali 
strešnih oken ali svetlobnikov in frčad enakega tipa (dvoka-
pne frčade ali frčade na plašč z minimalnim naklonom), ki ne 
smejo biti višji od slemena osnovne strehe;

– strešna kritina mora dajati videz drobne strukture sive 
barve, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brez-
barvno steklo ali steklu podobni brezbarvni materiali;

– dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic 
in sončnih sprejemnikov na ali v streho – postavljeni morajo 
biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme prese-
gati višine slemena osnovne strehe.

(4) Oblikovanje fasad:
– fasade stavb morajo biti zasnovane skladno, ob upo-

števanju sodobnih trendov v arhitekturi, izdelane v klasičnem 
zaglajenem ometu (barve iz spektra svetlih naravnih tonov 
do temnejših peščenih in zemeljskih tonov), lesu, lokalnemu 
kamnu, steklu ali iz fasadnih plošč v imitaciji lesa;

– razmestitev in oblikovanje fasadnih odprtih ter drugih 
fasadnih elementov morajo biti enostavni, fasadne odprtine 
morajo praviloma biti pokončne in pravokotne;

– večje steklene površine je potrebno opremiti z zave-
sami, roloji ali žaluzijami, da se prepreči trk zavarovanih ptic 
v steklo;

– okrogli elipsasti balkoni niso dovoljeni, balkonske ogra-
je morajo biti preproste lesene, kovinske ali steklene;

– napušči brez masivnih elementov;
– fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno 

uporabljati tudi kot elemente oblikovanja fasad (nadstreški, 
balkonske ograje ipd.).

(5) Pri oblikovanju stavb je potrebno upoštevati še na-
slednje:
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– lega osnovnih stavb je določena z gradbeno mejo 
in/ali z gradbeno oziroma regulacijsko linijo, ki jo je potrebno 
upoštevati;

– medposestne ograje in podporni zidovi so ob soglasju 
lastnikov zemljišč praviloma postavljene na parcelne meje 
oziroma do meje;

– stavbe so lahko grajene klasično ali montažno;
– zasnova stavb mora upoštevati veljavne standarde 

za toplotno zaščito, priporoča se gradnja nizkoenergetskih 
lesenih stavb;

– oblikovanje stavb mora zagotavljati način in razpored 
prostorov, ki omogoča 45 stopinjski kot osončenja namenje-
nega za bivanje in delo.

8. člen
(pomožni objekti)

(1) Na območju tega OPPN je dovoljena gradnja ali ure-
ditev ograj in opornih zidov, rezervoarjev za vodo, priključkov 
na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih zajetij 
in objektov za akumulacijo vode in namakanje ter pomožnih 
komunalnih objektov.

(2) Poleg pomožnih objektov iz prvega odstavka tega 
člena in pomožnih objektov iz 7. člena tega odloka, je na 
funkcionalnih enotah Fe S1, Fe S2 in Fe S3 in Fe S4 dovo-
ljena tudi gradnja drugih pomožnih objektov ob upoštevanju 
skupnih določb prostorskih izvedbenih pogojev OPN MOK 
glede odmika, ki veljajo za nezahtevne in enostavne objekte.

(3) Pri gradnjah pomožnih objektov iz drugega odstav-
ka tega člena je treba upoštevati še naslednje:

– dopustna je le enoetažna izvedba;
– lahko so samostojni ali prislonjeni k osnovi stavbi;
– oblikovani morajo biti skladno z osnovno stavbo, 

strehe so lahko tudi ravne, ute in senčnice je dovoljeno obli-
kovati tudi kot oblikovne posebnosti;

– površina vseh pomožnih objektov je dovoljena pod 
pogojem, da skupna pozidanost (zahtevnih, enostavnih in 
nezahtevnih objektov) na funkcionalnih enotah stanovanjske 
stavbe strukture ne presega razmerja 30% pozidanega proti 
70% nepozidanega zemljišča.

9. člen
(zunanja ureditev)

(1) Dostopne poti, manipulativne in parkirne površine 
je potrebno primerno utrditi in tlakovati ter ustrezno odvo-
dnjavati.

(2) Pri ureditvi okolice objektov je potrebno upoštevati 
konfiguracijo terena. Višina zemljišča na parcelni meji mora 
biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Pri oblikovanju zuna-
nje ureditve na ravnem terenu nasipavanje in odkopavanje 
zemeljskih mas ne sme presegati + ali – 0,4 m.

(3) Na posameznih funkcionalnih enotah stavbne struk-
ture je potrebno zagotoviti minimalno 30% zelenih površin, ki 
se uredijo kot zelenice, zelenjavni ali sadni vrt.

(4) Medposestne ograje in podporni zidovi so ob so-
glasju lastnikov praviloma postavljene na parcelne meje, 
brez soglasja pa do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, 
da se z gradnjo ne posega v sosednja zemljišča. Ograje in 
podporni zidovi ob javni poti, v primeru ko ni možno drugač-
no zavarovanje brežin, morajo biti v odmiku min. 0,5 m od 
cestišča. Za postavitev ograj ob cesti je potrebno pridobiti 
soglasje upravljavcev, s katerim ti preverijo ustrezne odmike 
in višine, tako, da se ne ovira preglednosti in vzdrževanja 
cest.

(5) Ograje so lahko visoke največ 1,5 m. Ograje so 
praviloma lesene, žične ali kot žive meje.

(6) Višinske razlike in nasipne in odkopane brežine je 
potrebno zatraviti. Podporni zidovi so dopustni le na mestih, 
kjer brežin ni mogoče drugače zavarovati.

(7) Vstopna in uvozna vrata se morajo odpirati proti 
parceli in ne proti cesti, oziroma so lahko drsna.

(8) Na vsaki funkcionalni enoti stavb je potrebno za-
gotoviti potrebne manipulativne površine in za vsako sta-
novanjsko enoto minimalno dve parkirni mesti (v stavbi ali 
zunaj).

(9) Za hortikulturno ureditev je potrebno uporabljati 
značilne domorodne rastline ali vrste, za katere je znano, 
da niso invazivne.

(10) Nova drevesna vegetacija ob cestah s krošnjo 
ne sme posegati v prosti profil ceste in pločnika, koreninski 
sistem pa ne sme poškodovati ceste in pločnika.

(11) Po končani gradnji je potrebno odstraniti provizorje 
in odvečni material ter hortikulturno urediti okolico, tako da 
se doseže enoten izgled območja.

(12) Oblikovanje zunanje ureditve okolice objektov 
mora biti vključno z ograjami in podpornimi zidovi obdelano 
v DGD projektu.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV 
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

10. člen
(splošno)

(1) Za stanovanjske stavbe je treba zagotoviti oskrbo s 
pitno vodo, oskrbo z električno energijo, odvajanje odpadnih 
in meteornih voda, odvoz smeti ter dostop do javne ceste.

(2) Pri zagotavljanju komunalne oskrbe je treba upo-
števati predpise, tehnične standarde in pogoje upravljavcev.

11. člen
(prometno urejanje)

(1) Obravnavano območje se prometno navezuje na 
obstoječi javni poti JP 684 641 in JP 684 671. Hitrost na 
omenjenih cestah je omejena na 30 km/h.

(2) Načrtovane nove stanovanjske stavbe se na ob-
stoječe cestno omrežje v naselju priključujejo direktno s 
priključki max. širine 5,0 m.

(3) Predvidena je rekonstrukcija obstoječih cest (funk-
cionalna celota FC I1). Ob cesti JP 684 641 je, na zahodni 
strani, predviden hodnik za pešce s poglobljenim robnikom, 
širine 1,2 m, na vzhodni strani pa bankina 0,5 m. Ob cesti 
JP 684 671 je, na južni strani, previdena bankina 0,5 m, na 
severni strani pa se z veljavnim OPPN za del območja BI 42 
– Zgornje Bitnje načrtuje izgradnja pločnika. Funkcionalna 
celota FC I2 predstavlja rezervat za načrtovano cesto Žab-
nica–Bitnje–Stražišče.

(4) Pri prometni infrastrukturi je potrebno upoštevati, 
da:

– se hišni priključki izvedejo pregledno in uredijo tako, 
da ne ovirajo prometa;

– se manipulacijske površine (dvorišča) posameznih 
stavb uredijo tako, da se prepreči vzvratno priključevanje 
na cesto;

– je širina priključka max. 5,0 m;
– je priključek ustrezno utrjen (asfaltiran ali tlakovan) v 

dolžini min. 5,0 m od vozišča ceste oziroma pločnika;
– se prometno omrežje izvede v asfaltni izvedbi;
– se zagotovi ustrezen prečni nagib vozišča, ki bo omo-

gočal odvodnjavanje meteorne vode;
– ima prometno omrežje zakonsko predpisano vertikal-

no in horizontalno prometno signalizacijo ter
– so površine ob prometnicah ustrezno zazelenjene.

12. člen
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)
(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, 

ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in obrambno-zaščitne 
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zahteve ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri 
izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove 
upravljavcev posameznih gospodarskih infrastruktur.

(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosil-
cev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med 
infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za priključitev 
na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se 
dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje 
za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.

(3) Potek infrastrukturnih omrežij mora biti medsebojno 
usklajen. Pod asfaltiranimi površinami je treba vse električ-
ne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko 
kanalizacijo.

13. člen
(zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) V naselju Zgornje Bitnje je kanalizacijsko omrežje 
zgrajeno v ločenem sistemu.

(2) Vse načrtovane stanovanjske hiše morajo biti pri-
ključene na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za odpa-
dne vode. Načrtovane stanovanjske stavbe se preko sekun-
darnega kanalizacijskega omrežja priključujejo na obstoječe 
javno kanalizacijsko omrežje za odpadne vode. Kanal za 
odpadno vodo bo omogočal gravitacijski odvod iz pritličja 
vseh stavb do globine 1,5 m pod urejenim terenom.

(3) Padavinske vode s streh stavb in utrjenih površin 
zaradi neustrezne geologije ni mogoče ponikati, zato se 
padavinske vode preko novega meteornega kanala kontro-
lirano odvajajo v glavni odvodnik Žabnico. Pred izpustom 
padavinskih voda v novo meteorno kanalizacijo je potrebno 
te vode z zadrževalniki zadržati na funkcionalnih enotah (na 
mestu nastanka) in jih nato kontrolirano prazniti preko dušilk. 
Predvidena sta dva nova zbirna kraka meteorne kanalizacije, 
ki se na severovzhodnem robu območja združita v en krak, 
ki je speljan proti vzhodu, nato poteka po severnem robu 
obstoječe ceste, prečka cesto in nadaljuje po južnem robu 
ceste do iztoka v Žabnico. Za zadrževanje meteorne vode je 
na vsaki funkcionalni enoti predviden lokalni zadrževalnik s 
kapaciteto 4 m3. Meteorne vode, ki nastanejo na funkcional-
nih enotah, je potrebno uporabiti tudi kot dodatni vir vode za 
namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti pitne vode 
(splakovanje stranišč, pranje perila, zalivanje ipd.).

(4) Padavinske vode iz funkcionalnih enot ne smejo 
pritekati na javno pot.

14. člen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je zgrajeno obstoječe 
javno vodovodno omrežje.

(2) Omrežje se mora razširiti z dograditvijo omrežja v 
smeri proti jugu in zahodu, na katerega je potrebno priključiti 
načrtovane stanovanjske hiše. Oskrba s pitno vodo bo za-
gotovljena z izgradnjo novega sekundarnega vodovodnega 
omrežja, ki se priključuje na obstoječe vodovodno omrežje, 
ki poteka v križišču ceste JP 684 641 in JP 684 671.

(3) Ob izgradnji sekundarnega vodovodnega omrežja 
se izvedejo tudi odcepi hišnih priključkov za načrtovane 
stavbe, ki morajo biti uvlečeni v zaščitne cevi in locirani 1,0 
m v funkcionalnih enotah ter na koncu blindirani. Hišni pri-
ključki niso predmet sekundarne komunalne infrastrukture. 
Posamezen objekt se mora priključiti na javno vodovodno 
omrežje s samostojnim priključkom vode.

(4) Na obstoječem vodovodnem omrežju je izvedeno 
hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostno količino požarne 
vode. Hidrantno omrežje se razširi na načrtovano omrežje. 
Razmak med posameznimi hidranti mora biti na ustrezni 
medsebojni razdalji med 80 in 100 m.

15. člen
(oskrba z električno energijo)

(1) Zgrajena elektroenergetska infrastruktura v sose-
dnjih območjih ima zadostne proste kapacitete za napajanje 
novih stanovanjskih stavb. Za oskrbo z električno energijo 
bo potrebno nadgraditi obstoječe nizkonapetostno omrežje.

(2) Območje se bo napajalo iz obstoječe TP 1193 
Zgornje Bitnje – Kabelska preko obstoječega NN kabla, ki 
poteka po zemljišču parc. št. 2725/1 in 2722/2 k.o. Bitnje. Za 
izvedbo NN omrežja se uporabi obstoječa elektro-kabelska 
kanalizacija.

(3) Novo NN omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji, 
pod prometnimi površinami, do razdelilnih omaric ob posa-
meznih funkcionalnih enotah. Priključno merilne omarice 
morajo biti locirane na stalno dostopnih mestih.

16. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)

(1) Stavbe se lahko preko sekundarnega omrež-
ja priključujejo na obstoječe telekomunikacijsko omrež-
je. Priključna točka je v kabelski kanalizaciji na zemljišču 
parc. št. 2722/2 k.o. Bitnje.

(2) Sekundarno omrežje se izvede s kabelsko kanaliza-
cijo za TK omrežje, kjer se predvidi tudi možnost kasnejše 
vgradnje optičnih kablov za izboljšanje TK omrežja.

(3) Priključne omarice za TK omrežje se izvede na 
stalno dostopnih mestih ob obstoječi notranji zbirni cesti.

(4) Pred pričetkom del je potrebno označiti in ustrezno 
zaščititi obstoječe telekomunikacijsko omrežje.

(5) Za priključitev na TK omrežje je potrebno pridobiti 
soglasje upravljavca.

17. člen
(ogrevanje)

(1) Na območju urejanja je zgrajen sistem daljinskega 
ogrevanja (plinovodno omrežje), ki poteka pod javno potjo 
JP 684 641. Iz obstoječega omrežja so izvedeni trije odcepi 
(na funkcionalne enote Fe S2, Fe S3 in Fe S4), ki so na 
koncu blindirani.

(2) Načrtovane nove stanovanjske stavbe je možno 
priključiti na obstoječe plinovodno omrežje 1,0 bar. Za pri-
ključitev objektov na sistem zemeljskega plina je potrebno 
pridobiti soglasje sistemskega operaterja.

(3) Dovoljena je uporaba ogrevanja stanovanjskih stavb 
z obnovljivimi viri energije oziroma delna uporaba električne 
energije – IR paneli.

(4) Zasnova in izvedba stavb mora upoštevati toplotno 
zaščito, ki bo zagotovila čim manjše izgube toplotne ener-
gije.

18. člen
(grajeno javno dobro)

Del območja, ki se ureja z OPPN, predstavlja grajeno 
javno dobro (FC I1), z izgradnjo nove ceste Žabnica–Bi-
tnje–Stražišče pa tudi FC I2. V grajeno javno dobro bo 
vključena celotna prometna infrastruktura in gospodarska 
javna infrastruktura.

19. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje)

Investitorji so v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil 
za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb dolžni, 
da zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo infra-
strukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja 
(ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno 
z izgradnjo posamezne zaključene celote.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

20. člen
(varovanje kulturne dediščine)

Na območju, ki ga obravnava OPPN, se ne nahaja 
nobena registrirana enota kulturne dediščine, zato rešitve 
in ukrepi za varovanje in celostno ohranjanje kulturne dedi-
ščine niso potrebni.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

21. člen
(varstvo tal, voda in zraka)

(1) Pri posegih v prostor je treba zavarovati plodno 
zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal 
med izvajanjem gradbenih del.

(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in 
deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev.

(3) Zaradi preprečitve nevarnosti širjenja tujerodnih 
invazivnih rastlinskih vrst dovažanje zemljin od drugod ni 
zaželeno.

(4) Obravnavano območje se ne nahaja na vodovar-
stvenem območju zajetij pitne vode in ni poplavno ogroženo, 
saj se nahaja izven dosega tako stoletnih kot petstoletnih 
voda (gladina Q100 je na koti 382,16 m).

(5) Geologija tal na obravnavanem območju ne omo-
goča ponikanja meteornih voda, zato se te vode odvaja v 
meteorno kanalizacijo, ki ima izpust v vodotok Žabnica. Da 
se poplavne razmere dolvodno zaradi teh voda ne bodo 
poslabšale so predvideni omilitveni ukrepi, ki pri vsaki hiši 
določajo izvedbo zadrževalnika meteornih voda.

(6) Na transportnih in gradbenih površinah ter deponi-
jah gradbenih materialov se ob sušnem in vetrovnem vreme-
nu preprečijo emisije prahu z vlaženjem.

(7) V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse 
potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, 
da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih 
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod, zagotoviti takoj-
šnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna 
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevar-
nih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in 
vodotok.

(8) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je 
treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno pobrati 
in predati pooblaščenim organizacijam.

(9) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za po-
trebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostan-
ke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je 
potrebno biotehnično, ekološko, krajinsko ustrezno urediti.

(10) V stavbah je treba zagotoviti racionalno (učinko-
vito) rabo energije na področjih toplotne zaščite, ogrevanja, 
hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode in razsvetljave.

22. člen
(varstvo gozdov)

Odlaganje viškov odkopane zemlje, gradbenih odpad-
kov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno.

23. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN bo po izgradnji stavb sodilo v ob-
močje III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) V času gradenj na območju je potrebno predvideti 
vse ukrepe, da bo obremenitev okolja s hrupom čim manjša. 
Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in gradbe-

nimi stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za 
hrup gradbenih strojev. Hrupna gradbena dela naj potekajo 
v delovnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.

24. člen
(odpadki)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za 
odpadke (zabojnik za mešane odpadke, odpadno embalažo 
in biološke odpadke) na zbirnem mestu. Zbirno mesto je po-
trebno urediti na posamezni funkcionalni enoti v ali ob stano-
vanjski stavbi. Velikost zbirnega mesta mora ustrezati številu 
zabojnikov za odpadke. Zbirno mesto mora biti utrjeno, da je 
možno čiščenje in mora ustrezati funkcionalnim, estetskim, 
higiensko tehničnim ter požarnovarstvenim pogojem in ne 
sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah. V času 
odvažanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na 
mesta, dostopna vozilom za odvoz.

(2) Posamezne stanovanjske hiše lahko organske od-
padke zbirajo v kompostnikih za predelavo v kompost. V 
takšnih primerih zabojnika za biološke odpadke ni potrebno 
zagotavljati.

(3) Gradbene odpadke mora investitor ločevati in jih 
deponirati neposredno na za to urejenem odlagališču, ki se 
ga določi v fazi priprave projektne dokumentacije.

(4) Odvečni izkopani material, ki ga ni možno uporabiti 
za ureditev okolice, mora investitor deponirati na za to ure-
jenem odlagališču, ki se ga določi v fazi priprave projektne 
dokumentacije.

25. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju, ki ga obravnava OPPN, ni zavarovanih 
območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnega območja 
ali posebnega varstvenega območja Natura 2000.

(2) Zaradi ohranjanja habitata zahodno od obravnava-
nega območja (gozdne površine Škofjeloškega hribovja) je 
potrebno na zahodnem robu območja urejanja ohranjati 20 
m pas nepozidan.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen
(splošno)

(1) Za zaščito v primeru naravnih in drugih nesreč so 
zagotovljene ustrezne evakuacijske in intervencijske poti ter 
površine za evakuacijo.

(2) Ob posegih v prostor je potrebno zagotoviti neoviran 
in varen dostop za gašenje in reševanje. Ureditev dovozov, 
dostopov, postavitvenih in delovnih površin za gasilce ob 
stavbi se uredi v skladu s predpisi s področja varnosti pred 
požari in veljavnim standardom.

27. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje urejanja se po podatkih Atlasa voda (DRSV 
– januar 2019) ne nahaja na vodovarstvenem območju.

(2) Območje urejanja se ne nahaja na območju erozije.
(3) Ob izkopih gradbenih jam za posamezne stavbe 

je obvezna prisotnost geologa ali geomehanika, ki mora 
določiti nosilnost tal.

(4) V objektih ni predvideno skladiščenje nevarnih sno-
vi, zato ne obstaja nevarnost za razlitje le-teh.

(5) Po podatkih Agencije RS za okolje je na območju 
OPPN vrednost projektnega pospeška tal 0,225 (g) (potre-
sna nevarnost). Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v 
skladu s cono potresne ogroženosti.
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28. člen
(varstvo pred požarom)

(1) V območju OPPN in okolici ni dejavnosti, objektov in 
ureditev, ki bi predstavljali požarno ogroženost okolja.

(2) V območju OPPN ni predvidena uporaba požarno 
nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, ki predstavljajo 
požarna tveganja za nastanek požara. Odmiki od sosednjih 
zemljišč, sosednjih objektov in gozda preprečujejo možnost 
širjenja požara ter požarna tveganja zaradi požarne ogrože-
nosti naravnega okolja.

(3) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je, 
z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele, omejeno 
širjenje požara na sosednje objekte.

(4) Zadostne količine požarne vode so zagotovljene z 
obstoječim hidrantnim omrežjem.

29. člen
(zunanje osvetljevanje)

(1) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati 
ukrepe za zmanjšanje emisije svetlobe v okolje, ki jih dolo-
čajo veljavni predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja 
okolja.

(2) Ob cestah ni predvidena nova javna razsvetljava. 
Ob obstoječi javni poti JP 684 671 (Stražišče–Bitnje–Žab-
nica) je v primeru gradnje javne razsvetljave potrebno sve-
tilke postavljati in oblikovati tako, da ne osvetljujejo gozda 
v območju Natura 2000 (svetilke morajo usmerjati svetlobo 
navzdol z žarnicami, ki svetijo rumeno in oranžno barvo).

(3) Fasad se ne osvetljuje z namenom dekoracije. 
Zunanja osvetlitev okolice objektov je namenjena izključno 
zagotavljanju varnosti. Priporoča se uporaba zunanjih svetil 
na senzor gibanja.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

30. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Območje se bo urejalo etapno, vsaka etapa mora 
biti načrtovana na način, da ne bo povzročala škodljivih 
vplivov na vodni režim in stanje voda.

(2) Območje se izvaja v dveh etapah. Prvo etapo 
predstavlja izgradnja prometne infrastrukture (rekonstruk-
cija javne poti JP 684 641 in rekonstrukcija dela javne poti 
JP 684 671, v skladu z grafičnim prikazom na karti 4.5.2.) in 
izgradnja sekundarnega infrastrukturnega omrežja. V drugo 
etapo sodi gradnja stavb. Prva in druga etapa se lahko iz-
vajata sočasno, ob pogoju, da se pri gradnji prvega objekta 
zagotovi celotna minimalna komunalna infrastruktura. Vsaka 
stavba se lahko gradi ločeno od ostalih stavb, oziroma je 
faznost odvisna od izkazanega interesa lastnikov zemljišč. 
Vsaka stavba pa mora izvesti interno infrastrukturno omrežje 
ter ustrezno zunanjo ureditev.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

31. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji komunalne infrastrukture so dopustna 
odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, 
če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, 
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, 
ki so primernejše s prometnotehničnega ali okoljevarstvene-
ga vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in 
okoljski pogoji. Odstopanje ne sme biti v nasprotju z javnimi 
interesi.

(2) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov prosto-
stoječih stanovanjskih stavb do + 2.0 m, omejitve navzdol ni 
(objekti so lahko poljubno manjši) ob upoštevanju določene 
gradbene meje, regulacijske in gradbene linije.

(3) Dopustne so spremembe višinskih kot urejenega 
terena, zunanjih ureditev in umestitev zadrževalnikov.

(4) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov pri-
tličnih aneksov / pomožnih objektov do ± 2.0 m ter njihova 
umestitev in lega pod pogojem, upoštevanja skupnih določb 
prostorskih izvedbenih pogojev OPN MOK glede odmikov, ki 
veljajo za nezahtevne in enostavne objekte ter ob upošteva-
nju regulacijskih in gradbenih linij.

(5) Dovoljena so odstopanja od načrtovanih infra-
strukturnih vodov na območju OPPN do ± 5.0 m, za pri-
ključna omrežja izven OPPN do oskrbovanih sistemov pa 
do ± 10.0 m.

(6) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja se dovoljena odstopanja, ki jih dopušča ta odlok, 
prikaže.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

32. člen
(usmeritve)

(1) Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih 
ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogo-
jev potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki 
zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja 
prostora.

(2) V območju je s prostorskimi izvedbenimi pogoji po-
trebno upoštevati regulacijsko linijo za izgradnjo načrtovane 
ceste Žabnica–Bitnje–Stražišče.

(3) Po zaključeni gradnji se dovoljuje:
– vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov,
– rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov,
– odstranitev objektov,
– gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega 

objekta v skladu z določili tega odloka,
– gradnja pomožnih objektov v skladu z določili tega 

odloka.

XI. KONČNE DOLOČBE

33. člen
(vpogled)

OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku 
za okolje in prostor Mestne občine Kranj in na Upravni enoti 
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

34. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

35. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po se objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 350-38/2018
Kranj, dne 27. novembra 2019

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec
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SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

3288. Sklep o razpisu nadomestnih volitev 
za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij 
v Slovenskih goricah v 2. volilni enoti

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo 
45/08, 83/12 in 68/17) in Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata člana občinskega sveta z dne 21. 11. 2019 je Občin-
ska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 7. redni 
seji dne 4. 12. 2019 sprejela

S K L E P
o razpisu nadomestnih volitev za člana 

Občinskega sveta Občine Sveti Jurij  
v Slovenskih goricah v 2. volilni enoti

1.
Občinska volilna komisije Občine Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah razpisuje nadomestne volitve v 2. (drugi) volilni enoti 
(Zgornje Partinje, Varda) za 1 (enega) člana Občinskega sveta 
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

2.
Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine 

Sveti Jurij v Slovenskih goricah bodo v nedeljo, 15. marca 
2020.

3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za vo-

lilna opravila, se šteje 16. 12. 2019.

4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine 

Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Zadeva: 041-11/2019-2
Jurovski Dol, dne 4. decembra 2019

OVK Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Simona Bauman

predsednica

VLADA
3289. Uredba o posebnih denarnih nagradah 

ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe 
o zaposlitvi v Slovenski vojski

Za izvrševanje štirinajstega odstavka 49. člena in četrtega 
odstavka 61. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni 
list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

U R E D B O
o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi  

in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi  
v Slovenski vojski

1. člen
(vsebina uredbe)

S to uredbo se določajo višina, pogoji in način izplačila 
posebne denarne nagrade vojakom, podčastnikom, častnikom 
in vojaškim uslužbencem (v nadaljnjem besedilu: vojaške ose-

be) ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski za 
najmanj pet let, za popolnitev začasne enote oziroma druge 
sestave, zlasti za opravljanje vojaške službe izven države, in 
ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski.

2. člen
(nagrada ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi)

(1) Ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski voj-
ski za najmanj pet let se vojaški osebi izplača posebna denarna 
nagrada v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji, in sicer naslednji mesec po uspešno kon-
čanem temeljnem vojaškostrokovnem usposabljanju, če nima 
odsluženega vojaškega roka, ali ob nastopu vojaške službe, če 
ima odslužen vojaški rok.

(2) V času sklenjene pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet 
let se poleg posebne denarne nagrade iz prejšnjega odstavka 
izplačuje še posebna denarna nagrada v višini ene povprečne 
bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji enkrat letno, 
in sicer naslednji mesec po vsakem končanem letu opravljanja 
vojaške službe. Če vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi 
v Slovenski vojski za deset let, se ji naslednji mesec po konča-
nem desetem letu opravljanja vojaške službe izplača posebna 
denarna nagrada v višini dveh povprečnih bruto plač na zapo-
slenega v Republiki Sloveniji.

(3) Posebna denarna nagrada v višini ene povprečne 
bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji se izplača tudi 
vojaškim osebam v začasni enoti ali drugi operativni sestavi, 
ko sklenejo pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski, in sicer 
naslednji mesec po nastopu vojaške službe. Začasno enoto 
ali drugo sestavo, v kateri pripada vojaškim osebam posebna 
denarna nagrada, določi Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra za obrambo praviloma tedaj, ko odloča o napotitvi 
pripadnikov Slovenske vojske na opravljanje vojaške službe 
izven države.

(4) Osebam iz prejšnjega odstavka se v času sklenje-
ne pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski posebna denarna 
nagrada v višini štirih povprečnih bruto plač na zaposlenega 
v Republiki Sloveniji izplača naslednji mesec po prenehanju 
pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski.

3. člen
(nagrada ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi)

Vojaškim osebam se izplača posebna denarna nagrada 
v višini ene povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
za vsako leto opravljanja vojaške službe. Posebna denarna 
nagrada se izplača enkrat letno, naslednji mesec po vsakem 
končanem letu opravljanja vojaške službe. Če vojaška oseba 
podaljša pogodbo o zaposlitvi za deset let, se ji po končanem 
desetem letu zaposlitve izplačata dve povprečni bruto plači na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji.

4. člen
(sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi)

Če vojaška oseba zaradi spremembe okoliščin z Mini-
strstvom za obrambo sklene novo pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas, preden poteče pogodba o zaposlitvi, na podlagi 
katere je bila vojaška oseba upravičena do posebne denarne 
nagrade, se za namen pripadanja in izplačila posebne denarne 
nagrade sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi šteje kot podalj-
šanje pogodbe o zaposlitvi.

5. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi)

Če vojaški osebi, ki je upravičena do posebne denarne 
nagrade po tej uredbi, preneha pogodba o zaposlitvi pred 
iztekom pogodbeno dogovorjenega roka, vojaška oseba ni 
upravičena do izplačila sorazmernega dela posebne denarne 
nagrade.
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6. člen
(povprečna bruto plača)

Za izračun višine posebne denarne nagrade po tej uredbi se 
upoštevajo zadnji uradno objavljeni podatki o mesečni povprečni 
bruto plači v Republiki Sloveniji, ki jih objavlja Statistični urad 
Republike Slovenije.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
(izplačilo posebne denarne nagrade že zaposlenim)

(1) Vojaškim osebam, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe skle-
njeno pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za določen čas in za 
sklenitev ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi niso prejele denarne 
nagrade, se v treh mesecih od uveljavitve te uredbe izplača po-
sebna denarna nagrada v višini ene bruto plače na zaposlenega 
v Republiki Sloveniji, nato pa naslednji mesec po vsakem konča-
nem letu posebna denarna nagrada v višini ene bruto plače na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji do izteka pogodbe o zaposlitvi.

(2) Vojaškim osebam, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe skle-
njeno pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za določen čas in so 
za sklenitev ali podaljšanje pogodbe o zaposlitvi prejele posebne 
denarne nagrade v skladu z Uredbo o nagradah za sklenitev in po-
daljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, 
št. 67/08), se izplača razlika med posebno denarno nagrado, ki bi 
jim pripadala v skladu s to uredbo, in posebno denarno nagrado, 
ki jim je pripadala po Uredbi o nagradah za sklenitev in podaljšanje 
pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 67/08). 
Posebna denarna nagrada po tem odstavku se začne izplačevati 
po preteku števila let, ki se ujema s številom že izplačanih bruto 
plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

(3) Način izplačila posebne denarne nagrade iz prvega od-
stavka tega člena se uredi v dodatku k pogodbi o zaposlitvi.

8. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slo-
venski vojski (Uradni list RS, št. 67/08), 4. in 6. člen pa se še 
uporabljata do izteka veljavnih pogodb o zaposlitvi, za katere so 
vojaške osebe prejele posebno denarno nagrado.

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.

Št. 00718-7/2019
Ljubljana, dne 5. decembra 2019
EVA 2019-1911-0008

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik

3290. Uredba o spremembah Uredbe o činih 
in poviševanju v Slovenski vojski

Na podlagi osmega odstavka 63. člena Zakona o obrambi 
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 
95/15) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o činih in poviševanju  

v Slovenski vojski
1. člen

V Uredbi o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni 
list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07 in 39/15) se v 6. členu 
v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:

»– če je uspešno končal šolo za častnike vojnih enot, 
bil razporejen na častniško dolžnost v rezervni sestavi in je 
to dolžnost opravljal najmanj eno leto ter je uspešno opravil 
predpisano usposabljanje,«.

2. člen
11.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»11.a člen
»Častniku Slovenske vojske, ki je opravil vojaško stro-

kovno usposabljanje za častnika pomorstva in je razporejen 
ali predviden za razporeditev na dolžnost častnika pomorstva, 
se častniški čin prevede v ekvivalentni mornariški častniški čin. 
Prevedba se izvede po postopku, kot je predpisan za podelitev 
čina poročnika.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00718-8/2019
Ljubljana, dne 5. decembra 2019
EVA 2019-1911-0014

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik

3291. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu 
dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
v letu 2019

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

U R E D B O
o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit 

živali iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019

1. člen
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 
2019 (Uradni list RS, št. 81/18) se v 8. členu v prvem odstavku 
besedilo »15. decembra 2019« nadomesti z besedilom »25. fe-
bruarja 2020«.

V drugem odstavku se besedilo »15. januarja« nadomesti 
z besedilom »17. marca«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-29/2019
Ljubljana, dne 5. decembra 2019
EVA 2019-2330-0106

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik
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3292. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih 
odpadkov na območju občin Savinjske regije 
za obdobje 2020 do 2022

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 14. člena Uredbe 
o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne 
gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov 
na območju občin Savinjske regije (Uradni list RS, št. 109/05, 
62/08 in 6/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi cene za sežig komunalnih  

odpadkov na območju občin Savinjske regije  
za obdobje 2020 do 2022

I
Cena za sežig komunalnih odpadkov, ki se opravlja v 

obvezni državni gospodarski javni službi sežiganja komunalnih 
odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2020 
do 2022, znaša 84,78 eura na tono odpadkov brez davka na 
dodano vrednost in drugih dajatev.

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju 
občin Savinjske regije za obdobje 2017 do 2019 (Uradni list 
RS, št. 81/16).

III
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2020.

Št. 00719-38/2019
Ljubljana, dne 5. decembra 2019
EVA 2019-2550-0054

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik

3293. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote 
za 1 MJ toplote (C) za leto 2020

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča 
Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, 
V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz 
vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje 
in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 103/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Ra-
denci iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za 
ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05 
(Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški 
Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč 
(Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o 
koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme 
Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz 
vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15 in 14/18), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode 
iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – 
Terme Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15 in 39/19), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za 

ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 
in V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15 in 14/18), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje 
in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, 
V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode 
za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in V-17/96 
(Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 
in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci 
(Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 61/19 – popr.), prvega od-
stavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za 
ogrevanje in potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič 
Marjan s. p. iz vrtine VC-1/09 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za 
ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdra-
viliški dom in iz vrtine V-8/76 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za 
ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, 
MB-2/91 in MB-4/92 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe 
kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni 
list RS, št. 84/15 in 26/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o 
koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass 
Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 
74/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo ter-
malne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje 
in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15, 
14/18 in 46/19), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopa-
lišča Terme Zreče (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, 
VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov 
na Bledu (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogreva-
nja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list 
RS, št. 97/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean 
Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz iz-
vira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 
in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. 
iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18), prvega 
odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz 
vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici 
(Uradni list RS, št. 26/18) in prvega odstavka 17. člena Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje 
in potrebe kopališča Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 19/18) 
je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ 

toplote (C) za leto 2020

I
Povprečna letna cena toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 

2020 znaša 0,026 eura.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-35/2019
Ljubljana, dne 5. decembra 2019
EVA 2019-2550-0070

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik
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POPRAVKI

3294. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Moravske Toplice

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) objavljam

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Moravske Toplice  
(Uradni list RS, št. 70/17)

Točka b) 7. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 
70/17) se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Za nezazidana stavbna zemljišča se uporablja točkov-
anje iz točke a) tega člena, pri čemer se na skupno vsoto točk 
obstoječe komunalne opreme na območju I. in II. upošteva 
korekcijski faktor 0,5.«

Št. 422-00006/2017-11
Moravske Toplice, dne 4. decembra 2019

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač
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VSEBINA

IVANČNA GORICA
3242. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu Prenova jedra Zagradca 8813
3243. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Ivančna Gorica za leto 2019 8824
3244. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Ivančna Gorica za leto 2020 8825
3245. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prosto-

ra GAS-3a in OPR-2 8825
3246. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prosto-

ra ZAF-2 8827
3247. Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor jav-

nega glasila Občine Ivančna Gorica 8829

KAMNIK
3248. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu OŠ-01 Oševek 8829
3249. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu VK-10 8836

KANAL
3250. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini 

Kanal ob Soči 8845

KOBARID
3251. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra 8847

KOMEN
3252. Odlok o javnem redu in miru v Občini Komen 8848
3253. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-

spevka za obstoječo komunalno opremo na ob-
močju Občine Komen 8850

3254. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji 
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
»urejanje in vzdrževanje pokopališč« 8854

3255. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ime-
novanju, organizaciji in nalogah vaških skupnosti 
Občine Komen 8855

3256. Sklep o vrednosti točke za obračun občinskih taks 
za leto 2020 8855

3257. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Komen za leto 2020 8855

3258. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 8855

3259. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Komen 8856

KRANJ
3260. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini 

Kranj 8857
3287. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje 
Bitnje 8886

METLIKA
3261. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Metlika 8865

MEŽICA
3262. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Mežica za leto 2019 8865
3263. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 8866

NOVA GORICA
3264. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk« 8866
3265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

sofinanciranju programov in projektov s področja 
socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 8868

DRŽAVNI ZBOR
3226. Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne 

programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDN-
PK) 8795

3227. Zakon o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti 
(ZLD-1B) 8799

3228. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L) 8799

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3229. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 8800
3230. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 8800

VLADA
3289. Uredba o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi 

in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski 
vojski 8892

3290. Uredba o spremembah Uredbe o činih in poviše-
vanju v Slovenski vojski 8893

3291. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit 
živali iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 8893

3292. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpad-
kov na območju občin Savinjske regije za obdobje 
2020 do 2022 8894

3293. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 
1 MJ toplote (C) za leto 2020 8894

MINISTRSTVA
3231. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o po-

oblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike 
Slovenije 8800

3232. Odredba o prenehanju veljavnosti Odločbe 
o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Ma-
ribor 8801

USTAVNO SODIŠČE
3233. Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona 

o prekrških 8801

BANKA SLOVENIJE
3234. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 

o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hra-
nilnic 8805

SODNI SVET
3235. Odločba o prenehanju sodniške službe 8809
3236. Odločba o prenehanju sodniške službe 8809
3237. Odločba o prenehanju sodniške službe 8809
3238. Odločba o prenehanju sodniške funkcije 8809

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3239. Sklep o razrešitvi in imenovanju OVK 311 8809

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3240. Pravilnik o vsebini in obliki diplome na IAM Visoka 

šola za multimedije, Ljubljana 8809

OBČINE
BREŽICE

3286. Razpis nadomestnih volitev članov sveta krajevne 
skupnosti Krška vas 8886

CERKNO
3241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Cerkno za leto 2019 8812
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3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofi-
nanciranju programov in ostalih aktivnosti s podro-
čja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica 8869

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofi-
nanciranju programov na področju tehnične kulture 
v Mestni občini Nova Gorica 8869

3268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o so-
financiranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v Mestni občini Nova Gorica 8869

PIRAN
3269. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Piran 8870
3270. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka 

v Občini Piran 8872
3271. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 8874
3272. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne ko-

misije 8875

PODČETRTEK
3273. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Podčetrtek za leto 2020 8875

SEŽANA
3274. Odlok o spremembi Odloka o mladinskem delu v 

Občini Sežana 8876
3275. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 8876
3276. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 8876
3277. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 8877
3278. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 8877

SLOVENJ GRADEC
3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 
2019 8877

3280. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja 
prostora SG-91, SG-36 in SG-63, za novi most 
Homšnica – Galus 8878

3281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.1) 8879
3282. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 11.2) 8879

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
3288. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Ob-

činskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah v 2. volilni enoti 8892

ŠTORE
3283. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za 

leto 2019 8879
3284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 8882

VIPAVA
3285. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča v Občini Vipava 8882

POPRAVKI
3294. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za upora-

bo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice 8895
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/19

VSEBINA
47. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o film-

ski koprodukciji (revidirane) (MKSEFK) 379

Obvestila o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

48. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske 
republike o opravljanju pridobitne dejavnosti dru-
žinskih članov člana diplomatskih predstavništev 
in konzulatov 397

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 73/19 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi 2493
Razpisi delovnih mest 2529
Druge objave 2533
Objave po Zakonu o političnih strankah 2549
Evidence sindikatov 2550
Objave sodišč 2551
Izvršbe 2551
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 2551
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2551
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2553
Oklici pogrešanih 2555
Preklici 2557
Drugo preklicujejo 2557

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2019 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 9,5% 
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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