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VLADA
3317. Uredba o povračilu stroškov za službena 

potovanja v tujino

Na podlagi četrtega odstavka 171. člena Zakona za 
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 
– ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 
– ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 
– ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 
95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 
– ZMVN-1 in 33/19 – ZMVN-1A) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

U R E D B O
o povračilu stroškov za službena  

potovanja v tujino

1. člen
(1) Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena poto-

vanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih 
organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, 
javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter 
drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki držav-
nega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti 
(v nadaljnjem besedilu: zaposleni).

(2) Če je zaposleni napoten na službeno potovanje v 
okviru sodelovanja v programu evropske ali druge mednarodne 
organizacije, ki financira takšno sodelovanje, se upravičenost 
in višina povračil ugotavljata tako, kot je določeno s pravili te 
organizacije.

2. člen
(1) Zaposleni je upravičen do povračila stroškov za služ-

beno potovanje v tujino, če potuje na podlagi naloga za služ-
beno potovanje.

(2) Pri načrtovanju službenega potovanja v tujino in pri 
povračilu stroškov je treba upoštevati načelo dobrega gospo-
darjenja z javnimi sredstvi.

3. člen
Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema:
– dnevnico kot povračilo stroškov prehrane,
– povračilo stroškov za prenočišče,
– povračilo stroškov prevoza,
– povračilo parkirnine, cestnine, predornine in stroškov 

za vinjeto,
– povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem 

službenih nalog na službenem potovanju, na podlagi dokazil 
o stroških.

4. člen
(1) Zneski dnevnic za službena potovanja v posamezne 

države oziroma mesta so določeni v Prilogi, ki je sestavni del 
te uredbe. Če je znesek dnevnice določen za konkretno mesto 
iz Priloge te uredbe, se ne glede na znesek dnevnice, ki je do-
ločen za državo, v kateri se to mesto nahaja, upošteva znesek 
dnevnice, določen za to mesto. Obračunski enoti za določitev 
zneskov dnevnic za posamezne države oziroma mesta iz Pri-
loge te uredbe sta ameriški dolar in euro.

(2) Stroški za službena potovanja se povrnejo v valuti 
obračuna naloga za službeno potovanje ali v domači valuti, 
preračunano po referenčnih tečajih Evropske centralne banke 
(v nadaljnjem besedilu: ECB), ki jih objavlja Banka Slovenije, 
veljavnih na zadnji dan potovanja.

(3) Valuta obračuna je valuta države oziroma ene od 
držav, v katero oziroma v katere je posamezno službeno poto-
vanje opravljeno, če gre za države, katerih valute so na dnevni 
tečajni listi za komitente Banke Slovenije oziroma valuta iz pr-
vega odstavka tega člena. Za preračun stroškov iz valut držav, 
ki niso na dnevni tečajni listi za komitente Banke Slovenije, 
se uporabi tečaj s tečajnice referenčnih tečajev ECB oziroma 
tečajnice Banke Slovenije za valute, za katere ECB ne objavlja 
dnevnih referenčnih tečajev. Če zaposleni za potrebe obračuna 
stroškov predloži dokazilo o zamenjavi v valute iz prejšnjega 
stavka, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti menjalno raz-
merje (menjalni listek), se izkazani tečaj zamenjave upošteva 
pri obračunu.

(4) Vsi stroški posameznega službenega potovanja se 
preračunajo v valuto obračuna po referenčnem tečaju, in sicer 
dnevnice po referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, pre-
ostali stroški, nastali v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan 
nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje 
nastali strošek.

(5) Valuta obračuna za posamezno službeno potovanje v 
tujino je lahko samo ena, v tej valuti se izplača tudi akontacija.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški, 
izkazani oziroma nastali v Republiki Sloveniji, in kilometrina iz 
15. člena te uredbe obračunajo in izplačajo v eurih.

(7) Izplačila povračil stroškov oziroma akontacij za službe-
na potovanja, kjer je valuta izplačila euro, se praviloma opravijo 
z nakazilom na osebni račun zaposlenega.

5. člen
(1) Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno 

potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega poto-
vanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja 
do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej 
podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur 
potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica ugotovi v skladu s 
6. členom te uredbe.

(2) Če se službeno potuje v več držav, se dnevnice ob-
računajo po določbah 4., 6. in 7. člena te uredbe, pri čemer 
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število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic 
glede na skupno trajanje službenega potovanja.

6. člen
(1) Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 14 do 

24 ur, se obračuna cela dnevnica.
(2) Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 8 ur do 

14 ur, se obračuna 75 % dnevnice.
(3) Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 6 do 8 ur, 

se obračuna 25 % dnevnice.

7. člen
(1) Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena 

brezplačna prehrana, ki jo zagotovi organizator ali gostitelj, se 
zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 
20 % pripadajoče dnevnice iz 6. člena te uredbe. Šteje se, da 
za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, 
za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in za odsotnost nad 
6 do 8 ur en obrok.

(2) Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za zagotovljeni brez-
plačni zajtrk odšteje 10 %, za brezplačno kosilo oziroma večerjo 
pa po 35 % dnevnice iz prvega odstavka 6. člena te uredbe.

(3) Pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za zagotovljen brez-
plačni zajtrk odšteje 15 %, za brezplačno kosilo oziroma ve-
čerjo pa po 40 % od pripadajoče dnevnice iz drugega odstavka 
6. člena te uredbe.

8. člen
Stroški za prenočišče na službenem potovanju v tujino 

se povrnejo v višini plačanega hotelskega računa, upoštevaje 
načelo dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi.

9. člen
Stroški za dnevni počitek članov letalske posadke na 

službenem potovanju v tujino se obračunajo v višini plačanega 
hotelskega računa, če se posadka mudi na letališču več kot štiri 
ure med dvema poletoma v 24 urah.

10. člen
Ne glede na določbo 8. člena te uredbe se stroški preno-

čitve povrnejo v višini plačanega hotelskega računa, če:
– nastanitvene pogoje določi gostitelj oziroma organizator,
– gre za člane iste uradne delegacije.

11. člen
(1) Stroški za prevoz na službenem potovanju v tujino se 

obračunavajo v višini stroškov za prevoz s prevoznim sred-
stvom, določenim v potnem nalogu, na podlagi vozovnice ali 
računa.

(2) Državni organ, samoupravna lokalna skupnost, javna 
agencija, javni sklad, javni zavod, javni gospodarski zavod in 
druga oseba javnega prava, ki je posredni uporabnik državne-
ga proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, 
morajo z letalskimi družbami, ki nudijo program skupnega zbi-
ranja točk (milj, kilometrov) za pravne osebe, skleniti dogovor 
o vodenju evidence točk (milj, kilometrov) na ime državnega 
organa, samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, jav-
nega sklada, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda 
ali druge osebe javnega prava ter o načinu njihove porabe.

(3) Zaposleni ne sme za zasebne namene izkoristiti ugo-
dnosti, ki jih pridobi v okviru službenih potovanj v tujino.

12. člen
(1) Stroški službenega potovanja z letalom se povrnejo 

za letalski prevoz:
– predsedniku republike, predsedniku vlade in predsedni-

ku državnega zbora prvi oziroma poslovni razred,
– drugim funkcionarjem poslovni razred,
– ravnateljem, direktorjem in tajnikom (v nadaljnjem bese-

dilu: direktor) ter vršilcem dolžnosti direktorjev, namestnikom in 
pomočnikom direktorjev, kot jih določa predpis, ki ureja plače 

direktorjev v javnem sektorju, se povrnejo stroški službenega 
potovanja z letalom za poslovni razred, če potovanje traja štiri 
ure ali več, sicer pa ekonomski razred,

– drugim javnim uslužbencem ekonomski razred.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko v isti 

uradni delegaciji predsednik republike, predsednik vlade, pred-
sednik državnega zbora oziroma drug funkcionar določi osebe, 
ki bodo z njim potovale v prvem oziroma poslovnem razredu.

(3) V primerih, ko ta uredba določa pravico do povrnitve 
stroškov službenega potovanja z letalom za ekonomski razred, 
se zaposlenim izjemoma lahko povrnejo stroški letalskega pre-
voza v višjem razredu od ekonomskega, kadar gre za nujno 
potovanje, ki ga ni bilo mogoče vnaprej natančno načrtovati in 
zato potovanje v ekonomskem razredu iz objektivnih razlogov 
ni možno.

(4) Stroški letalskega prevoza se povrnejo v višini cene 
letalskega prevoza redne linije letalskega prevoznika. Stroški 
v primeru najema posebnega letala (izredna linija) se povrnejo 
zgolj pod pogojem, da vozni red letalskih prevozov redne linije 
ne omogoča pravočasnega prihoda v kraj opravljanja službene 
obveznosti oziroma je najem posebnega letala nujen glede na 
vnaprej opredeljene obveznosti ali če so stroški takšnega naje-
ma nižji od stroškov letalskega prevoza redne linije.

(5) Veleposlanikom se ob nastopu in prenehanju opravlja-
nja nalog na diplomatskem delovnem mestu v zunanji službi 
povrnejo stroški letalskega prevoza v poslovnem razredu, če 
traja potovanje več kot tri ure, sicer pa ekonomski razred.

(6) Če se službeno potuje z vlakom ali ladjo, se povrnejo 
stroški železniškega oziroma ladijskega prevoza v prvem ra-
zredu po potrebi s spalnikom oziroma kabino, kadar potovanje 
traja več kot 12 ur.

13. člen
Na podlagi predloženih dokazil o stroških se obračunajo 

tudi drugi prevozni in preostali stroški, ki nastanejo na službe-
nem potovanju v tujino, zlasti:

– stroški prevoza s sredstvi javnega prevoza ali avtotaksi-
jem v kraju službenega potovanja,

– stroški za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage,
– stroški za najem osebnega vozila, če je to ekonomsko 

ugodneje,
– takse (letališke takse, peronske karte in podobno).

14. člen
(1) Zaposlenemu se na podlagi predloženega računa 

povrnejo stroški za plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike:
– med dejanskimi stroški in stroški, ki se obračunajo 

pristojnemu nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji, če gre za koriščenje potrebnih zdravstve-
nih storitev v državah članicah Evropske unije in Evropskega 
gospodarskega prostora;

– med dejanskimi stroški in stroški, ki se obračunajo 
pristojnemu nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji, če gre za koriščenje nujnih zdravstvenih 
storitev v državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno 
meddržavno pogodbo;

– med dejanskimi stroški in priznanimi stroški, ki jih največ 
do višine (ustreznega deleža) povprečne cene takšnih zdra-
vstvenih storitev v Sloveniji obračuna pristojni nosilec obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, kadar gre 
za koriščenje zdravstvenih storitev v državah, ki niso zajete v 
prejšnjih dveh alinejah.

(2) Zaposlenemu se lahko po predhodnem dogovoru z 
osebo, ki izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, povrne 
plačilo premije za individualno zdravstveno zavarovanje z me-
dicinsko asistenco v tujini v obsegu kritja v višini osnovne 
zavarovalne vsote, razen v primerih, ko je zaradi pridobitve 
poslovnega vizuma potrebna določena vrednost minimalnega 
zavarovalnega kritja. Če je zaposleni vključen v skupinsko 
(kolektivno) zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco 
v tujini, se stroški premije za individualno zdravstveno zavaro-
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vanje z medicinsko asistenco v tujini ne povrnejo. Pri tem se 
smiselno upošteva zavarovanje za tisto območje, kamor spada 
država potovanja.

(3) Če zaposleni pogosto potujejo, se zanje sklene sku-
pinsko (kolektivno) zdravstveno zavarovanje z medicinsko asi-
stenco v tujini.

15. člen
Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se 

uporabi za službeno potovanje v tujino lastno motorno vozilo, 
se povrnejo stroški v višini 18 % cene litra neosvinčenega mo-
tornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

16. člen
Zaposlenemu se ne povrnejo tisti stroški službenega po-

tovanja v tujino, ki jih je poravnal gostitelj oziroma organizator.

17. člen
Po predhodni odobritvi osebe, ki izvršuje pravice in dol-

žnosti delodajalca, se zaposlenim na podlagi predloženih ra-
čunov obračunajo tudi stroški za reprezentanco, ki so nastali v 
zvezi z opravljanjem službenih nalog na službenem potovanju.

18. člen
(1) Za službeno potovanje v tujino se lahko izplača zapo-

slenemu akontacija v višini predvidenih stroškov, ki morajo biti 
v nalogu za službeno potovanje natančno razčlenjeni.

(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka se zaposlenemu 
izplača v skladu s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna.

19. člen
(1) Nalog za službeno potovanje podpisuje oseba, ki 

izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, oziroma druga poo-
blaščena oseba.

(2) Nalog za službeno potovanje se izda v pisni obliki.
(3) Izjemoma se lahko v nujnih primerih odredi službeno 

potovanje tudi ustno, telefonično ali v elektronski obliki. V ta-
kem primeru se pisni nalog izda najpozneje v dveh dneh, ko je 
zaposleni odšel na službeno potovanje.

20. člen
(1) Obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju 

v tujino, se predloži pristojnemu zaposlenemu naslednji dan 
po končanem službenem potovanju, najpozneje pa v sedmih 
dneh po končanem potovanju. Pristojni zaposleni mora celotno 
dokumentacijo in morebitni ostanek sredstev predložiti finančni 
službi v sedmih dneh po prejemu obračunov.

(2) Obračun se opravi na podlagi dokazil o stroških, iz 
katerih je mogoče ugotoviti namen in višino stroškov. Dokazila 
o stroških je treba priložiti nalogu za službeno potovanje, na 
katerem so obračunani stroški za službeno potovanje v tujino.

(3) V rokih iz prvega odstavka tega člena je treba pripraviti 
in oddati tudi poročilo o opravljenem službenem potovanju.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
(1) Ne glede na Prilogo te uredbe se do 31. decembra 

2020 za službena potovanja v tujino za posamezne države 
oziroma mesta uporabljajo naslednji zneski dnevnic:
DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE

v ameriških dolarjih ($)
ali eurih (€)

Albanija 36 €
Andora 36 €
Armenija 36 €
Avstralija 53 $
Avstrija 49 €

Azerbajdžan 36 €
Belgija 63 €
Belorusija 36 €
Bolgarija 36 €
Bosna in Hercegovina 36 €
Ciper 36 €
Češka 36 €
Črna gora 36 €
Danska 49 €
Estonija 36 €
Finska 49 €
Francija 49 €
Grčija 36 €
Gruzija 36 €
Hrvaška 36 €
Irska 49 €
Islandija 49 €
Italija 49 €
Japonska 88 $
Kanada 53 $
Kitajska 40 $
Kosovo 36 €
Latvija 36 €
Lihtenštajn 49 €
Litva 36 €
Luksemburg 49 €
Madžarska 36 €
Malta 36 €
Moldavija 36 €
Monako 49 €
Nemčija 49 €
Nizozemska 49 €
Norveška 49 €
Nova Zelandija 53 $
Poljska 36 €
Portugalska 49 €
Romunija 36 €
Rusija 36 €
San Marino 36 €
Severna Makedonija 36 €
Slovaška 36 €
Srbija 36 €
Španija 49 €
Švedska 49 €
Švica 49 €
Turčija 36 €
Ukrajina 36 €
Vatikan 49 €
Združene države Amerike 53 $
Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske

49 €

Druge države 44 $
Hongkong 62 $
Moskva 71 €
Peking 81 $
Sankt Petersburg 71 €
Šanghaj 81 $

(2) Od 1. januarja 2021 dalje se za službena potovanja v 
tujino uporabljajo zneski dnevnic za posamezne države oziro-
ma mesta, ki so določeni v Prilogi te uredbe.
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22. člen
Stroški, ki so nastali na službenem potovanju v tujino pred 

uveljavitvijo te uredbe, se obračunajo in povrnejo v skladu z 
Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 
(Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 
66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12).

23. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 

povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list 
RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 
16/07, 30/09 in 51/12), ki pa se uporablja v primerih iz 22. člena 
te uredbe.

24. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.

Št. 00714-30/2019
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
EVA 2019-3130-0035

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar

podpredsednik
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PRILOGA  

DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE  
v ameriških dolarjih ($) ali eurih (€) 

Albanija 40 € 
Andora 40 € 
Armenija 40 € 
Avstralija 60 $ 
Avstrija 55 € 
Azerbajdžan 40 € 
Belgija 63 € 
Belorusija 40 € 
Bolgarija 40 € 
Bosna in Hercegovina 40 € 
Ciper 40 € 
Češka 40 € 
Črna gora 40 € 
Danska 55 € 
Estonija 40 € 
Finska  55 € 
Francija 55 € 
Grčija 40 € 
Gruzija 40 € 
Hrvaška 40 € 
Irska 55 € 
Islandija 55 € 
Italija 55 € 
Japonska 100 $ 
Kanada 60 $ 
Kitajska 44 $ 
Kosovo 40 € 
Latvija  40 € 
Lihtenštajn 55 € 
Litva 40 € 
Luksemburg 55 € 
Madžarska  40 € 
Malta 40 € 
Moldavija 40 € 
Monako 55 € 
Nemčija 55 € 
Nizozemska 55 € 
Norveška 55 € 
Nova Zelandija 60 $ 
Poljska  40 € 
Portugalska 55 € 
Romunija  40 € 
Rusija  40 € 
San Marino 40 € 
Severna Makedonija 40 € 
Slovaška 40 € 
Srbija 40 € 
Španija 55 € 
Švedska 55 € 
Švica 55 € 
Turčija 40 € 
Ukrajina  40 € 
Vatikan  55 € 
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Združene države Amerike 60 $ 
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske 

55 € 

Druge države 50 $ 
Hongkong 70 $ 
Moskva 80 € 
Peking  90 $ 
Sankt Petersburg 80 € 
Šanghaj 90 $ 
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3318. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 v letu 2020

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

U R E D B O
o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije za obdobje  
2014–2020 v letu 2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa izvajanje ukrepa dobrobit živali v 
letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ) iz Programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, 
potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 
2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, št. CCI 2014SI06RDNP0012020, zadnjič spreme-
njenega z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 18. septembra 
2019 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za 
Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 
849 z dne 13. februarja 2015 št. CCI 2014SI06RDNP001 
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je 
dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano ter na spletni strani Programa razvoja podeželja 
(http://www.program-podezelja.si).

(2) S to uredbo se za ukrep DŽ določajo pristojni organi, 
namen podpore, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev, 
pogoji za izplačilo sredstev in finančne določbe za izvajanje:

1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evrop-
skem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/711 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za 
pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, 
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj po-
deželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 
in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih 
plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 
(UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1305/2013/EU);

3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o 

podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na 
podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih 
proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje 
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo 
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnože-
valnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

4. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna 
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kme-
tijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 
in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o 
spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 gle-
de nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj 
podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, 
str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna 
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost 
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. fe-
bruarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega 
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil 
in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, 
podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 
št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 640/2014/EU);

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane 
uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 
z dne 22. 1. 2019, str. 5);

7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), za-
dnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 
z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 
št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov 
za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU) in

8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim admini-
strativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja 
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb 
(EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za 
razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58).
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2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. plemenska svinja je samica prašiča, ki je najmanj 

enkrat prasila;
2. plemenska svinja v laktaciji je svinja od prasitve do 

odstavitve;
3. plemenska mladica je samica prašiča, ki je težja od 

50 kg in še ni prasila;
4. sesni pujski so prašiči od rojstva do odstavitve;
5. tekači so prašiči od odstavitve do vključno desetega 

tedna starosti oziroma do telesne mase 30 kg;
6. pitanci (vključno s prašiči, namenjenimi razmnoževa-

nju) so prašiči od desetega tedna starosti do zakola oziroma 
spolne zrelosti;

7. gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v pred-
pisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo rejnih živali; na 
kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več gospodarstev;

8. G-MID je identifikacijska številka gospodarstva iz prej-
šnje točke; če je na kmetijskem gospodarstvu več gospodar-
stev, ima vsako od njih svojo številko G-MID;

9. izraz dobro počutje živali, uporabljen v predpisih, ki 
se uporabljajo za izvajanje te uredbe, za namene te uredbe 
pomeni dobrobit živali;

10. neovirana talna površina je površina tal, ki jo živali 
neovirano uporabljajo za hojo in ležanje;

11. izpust je ograjena površina ob hlevu, namenjena gi-
banju živali na prostem; izpust mora biti urejen tako, da je pre-
prečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske 
ali podzemne vode ali okolje;

12. zaprto gnezdo je prostor za sesne pujske v prasitve-
nem boksu z dodatnim virom ogrevanja in pokrovom, ki ima rob 
ali zavesice, da se v gnezdu zadrži toplota;

13. največje dovoljeno število živali je število prašičev 
posamezne kategorije, pri katerem je na gospodarstvu izpol-
njena zahteva iz druge alineje 1. točke, 3. točke ali prve alineje 
4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe;

14. koprološka analiza je parazitološka preiskava iztreb-
kov (blata) živali, s katero se ugotavlja prisotnost jajčec notra-
njih zajedavcev oziroma njihovih invazijskih ličink;

15. krave molznice so krave, ki se v obdobju paše iz prve 
alineje drugega odstavka 21. člena te uredbe molzejo;

16. drobnica so ovce in koze v skladu s pravilnikom, ki 
ureja identifikacijo in registracijo drobnice;

17. planina je planina v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo 
ukrepov kmetijske politike za leto 2020;

18. skupni pašnik je skupni pašnik v skladu z uredbo, ki 
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2020;

19. enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega od-
stavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1);

20. aktivni kmet je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki 
izvaja kmetijsko dejavnost v skladu s prvo alinejo prvega od-
stavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni 
list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18 
in 10/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih 
plačil), pri čemer se za določitev upravičenca uporabljajo tudi 
tretji do šesti odstavek 6. člena Uredbe o shemah neposrednih 
plačil;

21. pooblaščena organizacija je organizacija v skladu s 
pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev;

22. seznam koproloških analiz je seznam, v katerega 
pooblaščene organizacije, določene s predpisi, ki urejajo iden-
tifikacijo in registracijo goveda in drobnice, v skladu s 160. čle-
nom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), z uporabo 
identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) 
iz registra kmetijskih gospodarstev prevzamejo ime in priimek 

ter naslov nosilca kmetijskega gospodarstva, vnesejo datum 
koprološke analize, število vzorcev blata in potrebnost tretiranja 
živali.

3. člen
(pristojni organi in Odbor za spremljanje)

(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz točke (a) dru-
gega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

(2) Akreditirana plačilna agencija iz točke (b) drugega od-
stavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

(3) Certifikacijski organ iz točke (c) drugega odstavka 
65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije 
za nadzor proračuna.

(4) Odbor za spremljanje iz 47. člena Uredbe 
1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja po-
deželja Republike Slovenije.

4. člen
(operacije)

Ukrep DŽ se izvaja v okviru treh operacij, in sicer za:
1. prašiče (v nadaljnjem besedilu: operacija DŽ – prašiči),
2. govedo (v nadaljnjem besedilu: operacija DŽ – govedo) 

in
3. drobnico (v nadaljnjem besedilu: operacija DŽ – drob-

nica).

II. VSEBINA UKREPA

1. Splošno

5. člen
(namen ukrepa)

Namen ukrepa DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodar-
stev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo 
zahteve ravnanja, navedene v uredbi, ki ureja navzkrižno skla-
dnost, in običajno rejsko prakso, opredeljeno za te zahteve v 
točki 8.2.12.3.1.10. PRP 2014–2020.

6. člen
(upravičenec)

Upravičenec do plačil iz ukrepa DŽ (v nadaljnjem besedi-
lu: upravičenec) je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:

– je aktivni kmet,
– se vključi v eno ali več operacij ukrepa DŽ in
– izpolnjuje pogoje iz te uredbe.

7. člen
(vlaganje zahtevka)

(1) Ukrep DŽ je enoletni ukrep. Za ukrep DŽ se zahtevki 
vložijo ločeno za posamezno operacijo v skladu z uredbo, ki 
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2020. Zahtevki 
so sestavni del zbirne vloge iz uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov 
kmetijske politike za leto 2020.

(2) Zahtevek za operacijo DŽ – govedo in zahtevek za 
operacijo DŽ – drobnica se vlagata za kmetijsko gospodarstvo. 
Zahtevek za operacijo DŽ – prašiči pa se, kjer je na kmetijskem 
gospodarstvu več gospodarstev, vloži za vsako posamezno 
gospodarstvo, za katero se uveljavlja operacija DŽ – prašiči.

8. člen
(usposabljanje)

(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva iz 6. člena te ured-
be, njegov namestnik ali član kmetije oziroma oseba, zaposle-
na na kmetijskem gospodarstvu, mora najpozneje do 15. de-
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cembra 2020 opraviti usposabljanje s področja ukrepa DŽ, 
ki obsega najmanj štiri pedagoške ure in ga izvede izvajalec 
usposabljanja v skladu z uredbo, ki ureja ukrepe prenosa zna-
nja in svetovanja iz PRP 2014–2020.

(2) Agencija za namen upravnega pregleda izpolnjevanja 
zahteve glede usposabljanja iz tega člena, ki se izvaja v skladu 
s postopkom, določenim z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov 
kmetijske politike za leto 2020, 15. januarja 2021 iz evidence o 
izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja 
podeželja iz zakona, ki ureja kmetijstvo, za to kmetijsko gospo-
darstvo prevzame številko KMG-MID in število opravljenih ur 
usposabljanja.

9. člen
(obveznosti upravičenca)

(1) Upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za pridobitev sredstev iz te uredbe, hraniti še najmanj pet 
let od dneva pridobitve sredstev.

(2) Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 
808/2014/EU in pravilnikom, ki ureja označevanje vira sofinan-
ciranja iz PRP 2014–2020, izpolniti zahteve glede informiranja 
in obveščanja javnosti o viru sofinanciranja iz ukrepa, podukre-
pa ali operacije iz PRP 2014–2020.

2. Operacija DŽ – prašiči

10. člen
(vstopni pogoji)

(1) Upravičenec mora imeti za gospodarstvo, na katerem 
uveljavlja operacijo DŽ – prašiči, izdelan program dobrobiti 
živali v skladu z uredbo, ki ureja ukrepe prenosa znanja in 
svetovanja iz PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: program 
DŽ), ki ga mora najpozneje do 31. decembra 2019 vnesti v 
Centralni register prašičev iz četrte alineje 2. člena Pravilnika 
o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/13, 
87/14, 15/16, 81/18 in 36/19; v nadaljnjem besedilu: CRPš).

(2) Na dan izdelave programa DŽ mora upravičenec na 
posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja operacijo DŽ 
– prašiči, rediti:

– 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, 
če uveljavlja zahteve iz 12. člena te uredbe, ki se nanašajo na 
plemenske mladice, plemenske svinje ali tekače;

– 50 ali več tekačev, če uveljavlja zahteve iz 12. člena te 
uredbe, ki se nanašajo na tekače, in vstopni pogoj iz prejšnje 
alineje ni izpolnjen;

– 50 ali več pitancev, če uveljavlja zahteve iz 12. člena te 
uredbe, ki se nanašajo na prašiče pitance.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za 
gospodarstvo ne izdela novega programa DŽ, če ima upraviče-
nec že izdelan program DŽ ali opravljen pregled gospodarstva 
ali posodobljen program DŽ na podlagi uredbe, ki ureja ukrep 
DŽ iz PRP 2014–2020 za leto 2019. V tem primeru mora imeti 
upravičenec opravljen pregled gospodarstva ali izdelano poso-
dobitev programa DŽ, in sicer:

– če v letu 2020 v primerjavi s programom DŽ iz leta 2019 
na gospodarstvu ni sprememb glede izpolnjevanja zahtev iz 
12. člena te uredbe, je vstopni pogoj iz prvega odstavka tega 
člena izpolnjen, če je v skladu z uredbo, ki ureja ukrepe preno-
sa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, opravljen pregled 
gospodarstva in so v CRPš za leto 2020 vneseni enaki podatki 
kot za leto 2019;

– če so v letu 2020 v primerjavi s programom DŽ iz leta 
2019 na gospodarstvu nastale spremembe glede izpolnjevanja 
zahtev iz 12. člena te uredbe, je vstopni pogoj iz prvega odstav-
ka tega člena izpolnjen, če je v skladu z uredbo, ki ureja ukrepe 
prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, opravljena 
posodobitev programa DŽ in so podatki iz posodobljenega 
programa DŽ vneseni v CRPš.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti 
pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš iz prve alineje 

prejšnjega odstavka ter posodobitev programa DŽ in vnos po-
datkov v CRPš iz druge alineje prejšnjega odstavka opravljeni 
najpozneje do 24. februarja 2020.

11. člen
(trajanje obveznosti)

Upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz operacije DŽ 
– prašiči od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020.

12. člen
(nabor mogočih zahtev)

(1) Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – prašiči mora 
upravičenec na posameznem gospodarstvu, za katero uve-
ljavlja operacijo DŽ – prašiči, izpolnjevati najmanj eno izmed 
naslednjih zahtev:

1. za plemenske svinje in plemenske mladice:
– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom,
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival 

v skupinskih boksih glede na površino, določeno s pravilnikom, 
ki ureja zaščito rejnih živali,

– zahtevo za dodatno ponudbo strukturne voluminozne 
krme;

2. za plemenske svinje:
– zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih 

pujskov,
– zahtevo za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega 

spola z uporabo anestezije oziroma analgezije;
3. za tekače: zahtevo za 10 % večjo neovirano talno povr-

šino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno 
s pravilnikom, ki ureja zaščito rejnih živali;

4. za pitance:
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival 

v skupinskih boksih glede na površino, določeno s pravilnikom, 
ki ureja zaščito rejnih živali,

– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom.
(2) Upravičenec mora na celotnem gospodarstvu izpol-

njevati izbrano zahtevo iz prejšnjega odstavka pri vseh prašičih 
posamezne kategorije, na katero se izbrana zahteva nanaša.

13. člen
(pogoji za izpolnjevanje posamezne zahteve)

(1) Za izpolnjevanje posamezne zahteve iz prvega od-
stavka prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni pogoji iz tega 
člena.

(2) Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti 
plemenskim svinjam in plemenskim mladicam zagotovljena 
možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina 
izpusta mora biti najmanj 1,3 m2 na žival, za štiri živali ali manj 
pa najmanj 6 m2 in z minimalno dolžino krajše stranice izpusta 
2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se njegova površina 
računa glede na število živali, ki so v njem istočasno. Pri iz-
meničnem izpustu mora upravičenec voditi dnevnik ali urnik 
izpustov iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, za vse skupi-
ne živali, pri čemer skupina živali pomeni živali, ki so v izpustu 
istočasno. Vsaka skupina mora biti v izpustu najmanj dvakrat 
tedensko, vsakič najmanj po dve uri. Boksi, iz katerih se živali 
izpustijo, morajo biti označeni tako, da je mogoče spremljati, 
katere živali so v izpustu istočasno.

(3) Pri zahtevi za 10 % večjo neovirano talno površino 
na žival v skupinskih boksih glede na predpisano mora biti za 
plemenske svinje in plemenske mladice v skupinskih boksih 
zagotovljena 10 % večja talna površina na žival glede na povr-
šino, določeno s pravilnikom, ki ureja zaščito rejnih živali, kar 
pomeni:

– površina skupinskega boksa za pet živali ali manj mora 
biti najmanj 1,98 m2 na plemensko mladico in 2,73 m2 na ple-
mensko svinjo;

– površina skupinskega boksa za 6–39 živali mora biti 
najmanj 1,80 m2 na plemensko mladico in 2,48 m2 na plemen-
sko svinjo;
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– površina skupinskega boksa za 40 živali ali več mora 
biti najmanj 1,62 m2 na plemensko mladico in 2,23 m2 na ple-
mensko svinjo;

– najmanjša površina polnih tal v skupinskem boksu mora 
biti 1,05 m2 na plemensko mladico in 1,43 m2 na plemensko 
svinjo, največ 15 odstotkov te površine je lahko drenažnih 
odprtin.

(4) Pri zahtevi za dodatno ponudbo strukturne volumino-
zne krme je treba pri krmljenju plemenskih svinj in plemenskih 
mladic v skupinski reji v čakališču zaradi izboljšanja občutka 
sitosti, preprečevanja stereotipij, boljše prebave in konsistence 
blata ter omogočanja dodatne zaposlitve in s tem ugodnega 
učinka na zmanjšanje agresivnega vedenja med svinjami v 
skupini osnovnemu obroku, ki pokriva potrebe po energiji in 
hranilih, dodajati strukturno voluminozno krmo.

(5) Kot strukturna voluminozna krma iz prejšnjega odstav-
ka se štejejo slama žit in sveže, silirane ali posušene poljščine, 
sestavljene iz trave, metuljnic ali zelišč, ki se običajno opisujejo 
kot silaža, senaža, seno (mrva) ali zelena krma in koruzna 
silaža (silirane cele rastline koruze ali njihovi deli). Strukturna 
voluminozna krma se lahko poklada v korito, na tla v boksu ali 
v jasli različnih izvedb.

(6) Upravičenec, ki izpolnjuje zahtevo iz četrtega odstavka 
tega člena, mora imeti izdelano recepturo za krmni obrok, ki je 
del programa DŽ.

(7) Pri zahtevi za zagotavljanje toplotnega ugodja ple-
menskih svinj in sesnih pujskov mora biti v prasitvenem boksu 
za sesne pujske nameščeno zaprto gnezdo. Površina gnezda 
mora biti najmanj 0,60 m2, višina pa najmanj 45 cm. Vir toplote 
je lahko infrardeča žarnica, druge vrste sevalo ali različne 
oblike talnega ogrevanja. Zagotovljeno mora biti uravnavanje 
temperature.

(8) Pri zahtevi za kirurško kastracijo sesnih pujskov mo-
škega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije morajo 
biti na gospodarstvu vsi sesni pujski moškega spola do vključno 
sedmega dne starosti kirurško kastrirani z uporabo anestezije 
oziroma analgezije. Kirurško kastracijo z uporabo anestezije 
oziroma analgezije opravi veterinar. Posegi morajo biti vpisani 
v dnevnik veterinarskih posegov.

(9) Pri zahtevi za 10 % večjo neovirano talno površino 
na žival v skupinskih boksih glede na predpisano za tekače in 
pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja 
talna površina na žival glede na površino, določeno s pravilni-
kom, ki ureja zaščito rejnih živali, in sicer za vsakega tekača 
oziroma pitanca:

– do vključno 10 kg: 0,17 m2;
– nad 10 do vključno 20 kg: 0,22 m2;
– nad 20 do vključno 30 kg: 0,33 m2;
– nad 30 do vključno 50 kg: 0,44 m2;
– nad 50 do vključno 85 kg: 0,61 m2;
– nad 85 do vključno 110 kg: 0,72 m2;
– nad 110 kg: 1,10 m2.
(10) Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti 

pitancem zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega do-
stopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj 0,55 m2 
na pitanca, dolžina krajše stranice izpusta pa mora biti najmanj 
2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se njegova površina 
računa glede na število živali, ki so v njem istočasno. Pri iz-
meničnem izpustu mora upravičenec voditi dnevnik ali urnik 
izpustov iz Priloge 1 te uredbe za vse skupine živali, pri čemer 
skupina živali pomeni živali, ki so v izpustu istočasno. Vsaka 
skupina mora biti v izpustu najmanj dvakrat tedensko, vsakič 
najmanj po dve uri. Boksi, iz katerih se živali izpustijo, morajo 
biti označeni tako, da je mogoče spremljati, katere živali so v 
izpustu istočasno.

14. člen
(sporočanje staleža)

(1) Upravičenec mora med trajanjem obveznosti iz 
11. člena te uredbe v CRPš sporočati podatke o staležu praši-
čev na svojem kmetijskem gospodarstvu za vsako posamezno 

gospodarstvo, ne glede na to, ali za to gospodarstvo uveljavlja 
operacijo DŽ – prašiči ali ne. Podatke o staležu prašičev na prvi 
dan v mesecu mora upravičenec sporočiti najpozneje do sed-
mega dne v mesecu za tekoči mesec. Če je sedmi dan sobota, 
nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi 
naslednji delovni dan.

(2) Upravičenec sporoča podatke o staležu prašičev ne-
posredno v CRPš v elektronski obliki ali prek pooblaščenih 
organizacij. Pooblaščena organizacija mora podatke iz tega 
člena sporočiti v rokih, določenih v prejšnjem odstavku.

(3) Upravičenec mora sporočati podatke o staležu praši-
čev v CRPš po naslednjih kategorijah:

– število sesnih pujskov,
– število tekačev,
– število pitancev,
– število plemenskih svinj,
– število plemenskih mladic.

15. člen
(plačilo)

(1) Plačilo se dodeli za povprečno število prašičev med 
trajanjem obveznosti iz 11. člena te uredbe, izraženo v glavah 
velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ), za tiste kategorije 
prašičev, za katere upravičenec uveljavlja zahteve na posame-
znem gospodarstvu. Povprečno število prašičev se izračuna iz 
prijavljenih podatkov o številu prašičev posamezne kategorije 
v CRPš za posamezno gospodarstvo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri razliki med šte-
vilom prašičev, prijavljenim v CRPš na posamezen presečni 
datum, in številom prašičev, ugotovljenim s pregledom na kraju 
samem, izračuna povprečno število prašičev na podlagi ugo-
tovljenega števila prašičev, pri čemer se upošteva 18. člen te 
uredbe glede ugotovitev kontrolorja ter 19. člen te uredbe glede 
zmanjšanja plačil in izključitev.

(3) Upravičenec je upravičen do plačila, če povprečno 
število prašičev iz prvega ali drugega odstavka tega člena na 
posameznem gospodarstvu ni nižje od vstopnega pogoja, do-
ločenega v drugem odstavku 10. člena te uredbe.

(4) Če upravičenec uveljavlja zahteve iz druge alineje 
1. točke, 3. točke ali prve alineje 4. točke prvega odstavka 
12. člena te uredbe, je do plačila za te zahteve upravičen le, če 
število prašičev posamezne kategorije na nobenega od datu-
mov, na katere prijavlja stalež iz prejšnjega člena, ne preseže 
največjega dovoljenega števila živali, ki je bilo za posamezno 
zahtevo opredeljeno v programu DŽ in vneseno v CRPš. Tudi 
število prašičev, ugotovljeno s pregledom na kraju samem, ne 
sme preseči največjega dovoljenega števila živali.

(5) Če se med trajanjem obveznosti iz 11. člena te ured-
be na gospodarstvu število prašičev zaradi razširitve oziroma 
dograditve hlevskih zmogljivosti poveča in se s tem prese-
že največje dovoljeno število živali na gospodarstvu, mora 
upravičenec agenciji poslati pisno izjavo izvajalca svetovanja 
iz uredbe, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz 
PRP 2014–2020, ki potrjuje, da je z razširitvijo zmogljivosti 
zagotovljeno izpolnjevanje zahteve iz druge alineje 1. točke, 
3. točke ali prve alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena te 
uredbe tudi za povečano število prašičev na gospodarstvu. 
Upravičenec mora agenciji izjavo poslati po povečanju staleža 
in pred naslednjim presečnim datumom za sporočanje staleža 
iz prejšnjega člena.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri povečanju 
števila prašičev iz prejšnjega odstavka za izračun povprečnega 
števila prašičev upoštevajo podatki o staležu iz CRPš in najve-
čje dovoljeno število živali, določeno v programu DŽ. Iz CRPš 
se upoštevajo vsi podatki o staležu prašičev do datuma, ko 
je bila agencija v skladu s prejšnjim odstavkom obveščena o 
povečanju števila prašičev. Po tem datumu se za vsak presečni 
datum iz prejšnjega člena, ko je prijavljeno število prašičev 
večje od največjega dovoljenega števila živali, določenega 
v programu DŽ, upošteva največje dovoljeno število živali iz 
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programa DŽ. Če pa je prijavljeno število prašičev manjše od 
največjega dovoljenega števila živali iz programa DŽ, se upo-
števa prijavljeno število prašičev.

(7) Za preračun števila prašičev v GVŽ se v skladu s 
Prilogo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:

– plemenske svinje in plemenske mladice, težje od 50 kg: 
0,5;

– drugi prašiči (tekači in pitanci): 0,3.
(8) Skupna višina plačila za DŽ – prašiči je vsota zneskov 

za posamezne zahteve iz 16. člena te uredbe, za katere je 
upravičenec vložil zahtevek in za katere izpolnjuje pogoje iz 
13. člena te uredbe.

(9) Upravičenec mora sporočati stalež prašičev v skladu 
s prejšnjim členom tudi po nastanku višje sile ali izjemnih oko-
liščin iz 33. člena te uredbe.

(10) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ki zmanjšajo 
stalež prašičev, se za obračun plačila upošteva povprečno 
število prašičev, izračunano iz podatkov o sporočenem staležu 
prašičev iz prejšnjega člena za celotno trajanje obveznosti, če-
prav je povprečno število prašičev nižje od vstopnega pogoja, 
določenega v drugem odstavku 10. člena te uredbe.

(11) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ki vplivajo 
na izpolnitev posamezne zahteve za operacijo DŽ – prašiči, ne 
vplivajo pa na stalež prašičev, se plačilo obračuna le za obdo-
bje, v katerem je bila posamezna zahteva ustrezno izpolnjena 
v skladu z 12. in 13. členom te uredbe. Za izračun plačila se 
uporabi naslednja formula:

4. za pitance:
– zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival 

v skupinskih boksih glede na površino, določeno s pravilnikom, 
ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 eura/GVŽ,

– zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 33,83 eura/GVŽ.

17. člen
(pregled na kraju samem)

(1) Pri pregledu na kraju samem, ki se opravi v skladu 
s postopkom, določenim z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov 
kmetijske politike za leto 2020, kontrolor preverja izpolnjevanje 
zahtev za operacijo DŽ – prašiči in stalež prašičev. Za ta namen 
mu mora upravičenec na preverjanem gospodarstvu zagotoviti 
vso dokumentacijo za to gospodarstvo.

(2) Kontrolor na kraju samem na dan pregleda preveri 
število prašičev po posameznih kategorijah iz tretjega odstavka 
14. člena te uredbe. Na gospodarstvu, za katero upravičenec 
uveljavlja operacijo DŽ – prašiči, kontrolor preveri, ali je zadnji 
podatek o staležu prašičev, ki ga je upravičenec prijavil v CRPš, 
ustrezen, pri tem pa upošteva dokumentacijo (dobavnica, ra-
čun, spremni list ipd.) in register prašičev na gospodarstvu.

(3) Pri pregledu izpolnjevanja posameznih zahtev iz prve 
in druge alineje 1. točke, 3. točke ter prve in druge alineje 
4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe kontrolor upošte-
va število živali, ki glede na normative iz 13. člena te uredbe 
ustreza ugotovljeni površini boksa oziroma izpusta.

18. člen
(preveritev sporočanja staleža)

(1) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega 
člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je število praši-
čev posamezne kategorije na gospodarstvu manjše od števila 
prašičev, prijavljenega v CRPš na presečni datum, ter prija-
vljeno in ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije ne 
presega največjega dovoljenega števila živali za izpolnjevanje 
posameznih zahtev iz druge alineje 1. točke, 3. točke in prve 
alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe, ki jih je 
upravičenec prijavil na zahtevku, se pri izračunu povprečnega 
števila prašičev upošteva ugotovljeno število prašičev.

(2) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prej-
šnjega člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je 
število prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu večje 
od števila, prijavljenega v CRPš na presečni datum, ter prija-
vljeno in ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije ne 
presega največjega dovoljenega števila živali za izpolnjevanje 
posameznih zahtev iz druge alineje 1. točke, 3. točke in prve 
alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe, ki jih je 
upravičenec prijavil na zahtevku, se pri izračunu povprečnega 
števila prašičev upošteva prijavljeno število prašičev v CRPš.

(3) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega 
člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je število pra-
šičev posamezne kategorije na gospodarstvu večje od števila 
prašičev, prijavljenega v CRPš na presečni datum, ter da ugoto-
vljeno število prašičev posamezne kategorije presega največje 
dovoljeno število živali za izpolnjevanje posameznih zahtev iz 
druge alineje 1. točke, 3. točke in prve alineje 4. točke prvega 
odstavka 12. člena te uredbe, ki jih je upravičenec prijavil na 
zahtevku, se zahtevek za to zahtevo zavrne.

(4) Če kontrolor iz razpoložljive dokumentacije in registra 
prašičev na gospodarstvu pri ugotavljanju števila prašičev iz 
prvega, drugega in prejšnjega odstavka tega člena ugotovi 
obstoj prašičev na posamezen presečni datum, vendar jim ne 
more določiti kategorije, se ti prašiči ne upoštevajo pri izračunu 
povprečnega števila prašičev iz 15. člena te uredbe.

(5) Ugotovitve kontrolorja glede staleža, ki niso opredeljene 
v tem členu, se obravnavajo v skladu z 19. členom te uredbe.

19. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)

(1) Zmanjšanja plačil in izključitve za operacijo DŽ – pra-
šiči se izvedejo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov 

(12) Okrajšavi iz prejšnjega odstavka pomenita:
– GVŽP: povprečno število prašičev, izraženo v GVŽ,
– VS: višja sila ali izjemne okoliščine.
(13) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ki vplivajo 

na stalež in izpolnitev posamezne zahteve za operacijo DŽ – 
prašiči, se za obračun plačila upošteva povprečno število pra-
šičev, izračunano iz podatkov o sporočenem staležu prašičev iz 
prejšnjega člena za obdobje do nastanka dogodka višje sile ali 
izjemnih okoliščin in za obdobje po prenehanju višje sile ali izje-
mnih okoliščin. Za izračun plačila se uporabi naslednja formula:

(14) Okrajšave iz prejšnjega odstavka pomenijo:
– GVŽP1: povprečno število prašičev do nastanka višje 

sile ali izjemnih okoliščin, izraženo v GVŽ,
– GVŽP2: povprečno število prašičev po prenehanju višje 

sile ali izjemnih okoliščin, izraženo v GVŽ,
– VS: višja sila ali izjemne okoliščine.

16. člen
(višina plačila za posamezno zahtevo)

Višina plačila za izvajanje posamezne zahteve za opera-
cijo DŽ – prašiči letno znaša:

1. za plemenske svinje in mladice:
– zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 61,77 eura/GVŽ,
– zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival 

v skupinskih boksih glede na površino, določeno s pravilnikom, 
ki ureja zaščito rejnih živali: 129,62 eura/GVŽ,

– zahteva za dodatno ponudbo strukturne voluminozne 
krme: 48,30 eura/GVŽ;

2. za plemenske svinje:
– zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih 

pujskov: 25,64 eura/GVŽ,
– zahteva za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega 

spola z uporabo anestezije oziroma analgezije: 17,10 eura/
GVŽ;

3. za tekače: zahteva za 10 % večjo neovirano talno povr-
šino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno 
s pravilnikom, ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 eura/GVŽ;
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kmetijske politike za leto 2020, uredbo, ki ureja navzkrižno 
skladnost, in v skladu z določbami tega člena.

(2) Če je prijavljeno število prašičev v CRPš večje od 
števila prašičev na gospodarstvu, ugotovljenega s pregledom 
iz 17. člena te uredbe, in če ni preseženo največje dovoljeno 
število živali iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se za zmanj-
šanje plačil in izključitve smiselno uporablja 31. člen Uredbe 
640/2014/EU. Če pa je z upravnim pregledom ali pregledom na 
kraju samem ugotovljeno, da je največje dovoljeno število živali 
iz tretjega odstavka prejšnjega člena na kateri koli presečni 
datum iz prvega odstavka 14. člena te uredbe preseženo, se 
zahtevek za to zahtevo zavrne.

(3) Če upravičenec na enega ali več presečnih datumov 
ne prijavi staleža prašičev v CRPš v skladu s 14. členom te 
uredbe, se mu za izračun povprečnega števila prašičev iz 
prvega odstavka 15. člena te uredbe upoštevajo le prijavljeni 
podatki o številu prašičev. Če upravičenec na en presečni 
datum ne prijavi staleža, se mu plačilo za celotno operacijo 
zniža za 15 odstotkov. Če staleža ne prijavi na dva presečna 
datuma, se mu plačilo za celotno operacijo zniža za 30 odstot-
kov. Če staleža ne prijavi več kot dvakrat, se plačilo za celotno 
operacijo zavrne.

(4) Če upravičenec za zahteve iz tretjega, četrtega, sed-
mega, osmega in devetega odstavka 13. člena te uredbe na 
enem od gospodarstev ne izpolnjuje predpisanih zahtev rav-
nanja iz uredbe, ki ureja navzkrižno skladnost, za zahtevo iz 
tretjega, četrtega, sedmega, osmega in devetega odstavka 
13. člena te uredbe, se mu zahtevek za to zahtevo zavrne na 
vseh gospodarstvih, na katerih jo uveljavlja, pri vseh drugih 
zahtevah, ki jih uveljavlja, pa se uporabita zmanjšanje in izklju-
čitev plačil zaradi neizpolnjevanja zahtev iz uredbe, ki ureja 
navzkrižno skladnost.

(5) Zmanjšanja plačil in izključitve zaradi kršitev pogojev 
za posamezne zahteve iz 13. člena te uredbe ter zmanjšanja 
plačil in izključitve zaradi kršitev obveznosti iz 8. in 9. člena te 
uredbe so opredeljeni v Katalogu zmanjšanj plačil in izključitev 
iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

3. Operacija DŽ – govedo

20. člen
(vstopni pogoj)

(1) Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za operaci-
jo DŽ – govedo rediti najmanj tako število goveda, kot ustreza 
2 GVŽ goveda, za katero bo izvajal pašo iz prvega odstavka 
21. člena te uredbe.

(2) Za preračun števila goveda v GVŽ se v skladu s Pri-
logo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:

– govedo, mlajše od šestih mesecev: 0,4;
– govedo od šestega meseca do dveh let: 0,6;
– govedo, starejše od dveh let: 1,0.

21. člen
(zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve)

(1) Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – govedo mora 
upravičenec izvajati pašo goveda. Paša goveda se lahko izvaja 
na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva upravičenca 
in na planini oziroma skupnem pašniku drugega nosilca kme-
tijskega gospodarstva.

(2) Pri izvajanju zahteve iz prejšnjega odstavka morajo 
biti za govedo, za katero upravičenec uveljavlja operacijo DŽ – 
govedo, izpolnjeni naslednji pogoji:

– govedo se mora pasti neprekinjeno najmanj 120 dni 
(v nadaljnjem besedilu: obdobje paše za govedo) v času od 
1. aprila 2020 do 15. novembra 2020;

– govedo lahko prenočuje v hlevu;
– krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času med 

obema molžama;
– zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na 

podlagi predhodne koprološke analize;

– voditi je treba dnevnik paše na obrazcu iz Priloge 3, ki 
je sestavni del te uredbe.

(3) Začetka obdobja paše za govedo ni mogoče uvelja-
vljati pred datumom vnosa zahtevka iz 7. člena te uredbe.

(4) Koprološka analiza iz četrte alineje drugega odstavka 
tega člena in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprolo-
ške analize morata biti opravljena pred začetkom paše v letu 
2020, hkrati mora biti koprološka analiza izdelana in podatki 
iz 22. točke 2. člena te uredbe vneseni v seznam koproloških 
analiz pred datumom vnosa zahtevka iz 7. člena te uredbe. Za 
koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata za 
vsakih 20 govedi. Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem 
se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in 
strokovne presoje veterinarja, kar mora biti razvidno iz dnevni-
ka veterinarskih posegov. Krave, katerih mleko se uporablja za 
prehrano ljudi, se lahko tretira v času presušitve. Upravičenec 
mora hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se za datum 
začetka paše, ki se pri pregledu na kraju samem upošteva 
za preverjanje pravočasnosti izvedbe koprološke analize in 
tretiranja živali, šteje datum začetka paše iz dnevnika paše iz 
Priloge 3 te uredbe.

(6) Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka tega člena 
se obdobje paše za govedo za posamezne živali lahko prekine 
zaradi telitve, bolezni ali poškodbe, nevarnosti napada velikih 
zveri in izjemnih vremenskih razmer. Če ta prekinitev ne traja 
skupno več kot deset dni, je ni treba sporočiti agenciji, temveč 
se trajanje in razlog za prekinitev navedeta le v dnevniku paše.

(7) Če upravičenec za posamezno žival ali več živali ne 
zagotovi celotnega obdobja paše za govedo iz prve alineje 
drugega odstavka tega člena, mora v primeru:

– višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skla-
du s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;

– prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka 
za posamezno govedo, razen nevarnosti napada velikih zveri, 
daljše kot deset dni, v sedmih dneh po tem obdobju izvesti umik 
zahtevka v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske 
politike za leto 2020;

– nevarnosti napada velikih zveri iz prejšnjega odstavka 
sporočiti višjo silo v skladu s 33. členom te uredbe;

– pogina živali ali če žival zapusti kmetijsko gospodarstvo 
zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše 
za govedo v Centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu: 
CRG), sporočiti premik, ki se v skladu z uredbo, ki ureja izved-
bo ukrepov kmetijske politike za leto 2020, šteje kot pisni umik 
zahtevka za posamezno žival.

(8) Če v obdobju paše za govedo poteka paša na planini 
ali skupnem pašniku ali gre žival na sejem ali razstavo ali se 
živali premakne na pašo na drugo gospodarstvo znotraj kme-
tijskega gospodarstva in se premik živali sporoči v skladu s 
pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda, se ta 
premik šteje kot izpolnjevanje obdobja paše za govedo.

(9) Upravičenec mora najpozneje en dan pred vnosom 
zahtevka iz prvega odstavka 7. člena te uredbe urediti stanje 
v CRG.

(10) Pri izvajanju paše je treba upoštevati, da:
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do 

30. maja na grafični enoti rabe zemljišča kmetijskega gospo-
darstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) ali delu GERK-a znotraj 
ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov, 
določenih v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe;

– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do 
10. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko po-
membnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih 
v Prilogi 4 te uredbe;

– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do 
20. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko po-
membnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih 
v Prilogi 4 te uredbe;

– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena od 
15. junija do 15. septembra na GERK-u ali delu GERK-a znotraj 
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ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov metuljev 
iz Priloge 4 te uredbe;

– je paša iz prvega odstavka tega člena prepovedana 
na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega 
območja, kjer je paša prepovedana, iz Priloge 4 te uredbe.

(11) Ne glede na prejšnji odstavek je paša za operacijo 
DŽ – govedo dovoljena na celotnem GERK-u, če je del tega 
GERK-a znotraj enega izmed ekološko pomembnih območij iz 
prejšnjega odstavka manjši od 10 arov.

22. člen
(plačilo)

(1) Plačilo se dodeli za naslednje kategorije goveda:
– govedo, mlajše od šestih mesecev;
– govedo od šestih mesecev do dveh let;
– govedo, starejše od dveh let.
(2) Za določitev kategorij goveda iz prejšnjega odstavka 

agencija prevzame starost za posamezno žival, ki jo upravi-
čenec navede na zahtevku za operacijo DŽ – govedo, iz CRG 
v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike 
za leto 2020.

(3) Plačilo se dodeli za najmanj 2 GVŽ.

23. člen
(višina plačila)

Višina plačila za izvajanje zahteve za operacijo DŽ – go-
vedo letno znaša 53,40 eura/GVŽ.

24. člen
(grafične evidence)

(1) Za namen izvajanja operacije DŽ – govedo iz te ured-
be se v digitalni grafični obliki uporabljajo:

1. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih 
traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena do 
30. maja, iz Priloge 4 te uredbe;

2. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih tra-
viščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena do 10. ju-
nija, iz Priloge 4 te uredbe;

3. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih tra-
viščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena do 20. ju-
nija, iz Priloge 4 te uredbe;

4. evidenca ekološko pomembnih območij traviščnih habi-
tatov metuljev, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena od 15. junija 
do 15. septembra, iz Priloge 4 te uredbe;

5. evidenca ekološko pomembnih območij, kjer je za 
ukrep DŽ paša prepovedana, iz Priloge 4 te uredbe.

(2) Evidence iz prejšnjega odstavka izdela in ministrstvu 
pošlje Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

(3) Vpogled v evidence iz prvega odstavka tega člena je 
mogoč na spletni strani ministrstva.

25. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)

Zmanjšanja plačil in izključitve za operacijo DŽ – govedo 
se izvedejo v skladu z 31. členom Uredbe 640/2014/EU, v 
skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za 
leto 2020, uredbo, ki ureja navzkrižno skladnost, ter v skladu s 
Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Priloge 2 te uredbe.

4. Operacija DŽ – drobnica

26. člen
(vstopni pogoj)

(1) Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za operaci-
jo DŽ – drobnica rediti najmanj tako število drobnice, za katero 
bo izvajal pašo iz prvega odstavka 27. člena te uredbe, kot 
ustreza 2 GVŽ drobnice.

(2) Za preračun števila drobnice v GVŽ se v skladu s 
Prilogo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:

– ovni, starejši od enega leta, in ovce, ki so starejše od 
enega leta oziroma so že jagnjile: 0,15;

– kozli, starejši od enega leta, in koze, ki so starejše od 
enega leta oziroma so že jarile: 0,15.

27. člen
(zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve)

(1) Za pridobitev plačil za operacijo DŽ – drobnica mora 
upravičenec izvajati pašo drobnice. Paša drobnice se lah-
ko izvaja na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva 
upravičenca in na planini oziroma skupnem pašniku drugega 
nosilca kmetijskega gospodarstva.

(2) Pri izvajanju zahteve iz prejšnjega odstavka morajo 
biti za drobnico, za katero upravičenec uveljavlja operacijo DŽ 
– drobnica, izpolnjeni naslednji pogoji:

– drobnica se mora pasti neprekinjeno najmanj 210 dni 
ali najmanj 180 dni na kmetijskih gospodarstvih, razvrščenih 
v območje s krajšo vegetacijsko dobo (v nadaljnjem besedi-
lu: obdobje paše za drobnico) v času od 15. marca 2020 do 
30. novembra 2020;

– drobnica lahko prenočuje v hlevu;
– zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na 

podlagi predhodne koprološke analize;
– voditi je treba dnevnik paše na obrazcu iz Priloge 3 te 

uredbe;
– ažurno je treba voditi register drobnice na gospodarstvu 

(v nadaljnjem besedilu: RDG) v skladu s pravilnikom, ki ureja 
identifikacijo in registracijo drobnice.

(3) Kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v območje s 
krajšo vegetacijsko dobo iz prve alineje prejšnjega odstavka, 
če ima na 20. februar 2020 v registru kmetijskih gospodarstev 
več kot 50 odstotkov grafične površine GERK-ov z vrsto rabe 
1300, 1320 in 1222 znotraj območja s krajšo vegetacijsko dobo 
iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe. Pri GERK-ih z vrsto 
rabe 1222 se upoštevajo le GERK-i, ki so trajno zatravljeni na 
celotni površini nasada in imajo dvonamensko rabo. Podatki 
o razvrščenosti kmetijskih gospodarstev so razvidni v javnem 
pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva, dostopnem na 
spletni strani ministrstva.

(4) Začetka obdobja paše za drobnico ni mogoče uve-
ljavljati pred datumom vnosa zahtevka iz 7. člena te uredbe.

(5) Za vse živali, za katere upravičenec uveljavlja zah-
tevek za operacijo DŽ – drobnica, mora biti znan podatek 
o mesecu in letu rojstva. Za živali, ki so prišle na kmetijsko 
gospodarstvo z drugega kmetijskega gospodarstva, mora biti 
podatek o mesecu in letu njihovega rojstva izkazan v pisni 
obliki (zapisan v RDG ali drugem dokumentu, ki spremlja žival 
pri premiku).

(6) Koprološka analiza iz tretje alineje drugega odstavka 
tega člena in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprolo-
ške analize morata biti opravljena pred začetkom paše v letu 
2020, hkrati mora biti koprološka analiza izdelana in podatki 
iz 22. točke 2. člena te uredbe vneseni v seznam koproloških 
analiz pred datumom vnosa zahtevka iz 7. člena te uredbe. Za 
koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata 
za vsakih 100 živali. Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem 
se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in 
strokovne presoje veterinarja, kar mora biti razvidno iz dnev-
nika veterinarskih posegov. Ovce in koze, katerih mleko se 
uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretirajo v času presušitve. 
Upravičenec mora hraniti dokazila o opravljenih koproloških 
analizah.

(7) Ne glede na tretji odstavek tega člena se za datum 
začetka paše, ki se pri pregledu na kraju samem upošteva 
za preverjanje pravočasnosti izvedbe koprološke analize in 
tretiranja živali, šteje datum začetka paše iz dnevnika paše iz 
Priloge 3 te uredbe.

(8) Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka tega čle-
na se obdobje paše za drobnico za posamezne živali lahko 
prekine zaradi jagnjitve oziroma jaritve, bolezni ali poškodbe, 
nevarnosti napada velikih zveri in izjemnih vremenskih razmer. 
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Če ta prekinitev ne traja skupno več kot deset dni, prekinitve ni 
treba sporočiti agenciji, temveč se trajanje in razlog za prekini-
tev navedeta le v dnevniku paše.

(9) Če upravičenec za vse živali ali določeno število živali, 
za katere uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, ne 
zagotovi celotnega obdobja paše za drobnico iz prve alineje 
drugega odstavka tega člena, mora v primeru:

– višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skla-
du s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;

– prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka 
za eno ali več živali, razen nevarnosti napada velikih zveri, 
daljše kot deset dni, po tem obdobju v sedmih dneh izvesti 
umik zahtevka za te živali v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo 
ukrepov kmetijske politike za leto 2020;

– nevarnosti napada velikih zveri sporočiti višjo silo v 
skladu s 33. členom te uredbe;

– pogina živali ali če določeno število živali zapusti kme-
tijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred 
izpolnitvijo obdobja paše za drobnico, izvesti umik zahtevka 
v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike 
za leto 2020.

(10) Če v obdobju paše poteka paša na planini ali sku-
pnem pašniku ali gre žival na sejem ali razstavo ali se živali 
premakne na pašo na drugo gospodarstvo znotraj kmetijskega 
gospodarstva in se premik živali sporoči v skladu s pravilnikom, 
ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice, se ta premik šteje 
kot izpolnjevanje obdobja paše za drobnico.

(11) Pri izvajanju paše je treba upoštevati, da:
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do 

30. maja na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko po-
membnega območja posebnih traviščnih habitatov iz Priloge 
4 te uredbe;

– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do 
10. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko po-
membnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih 
v Prilogi 4 te uredbe;

– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do 
20. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko po-
membnega območja posebnih traviščnih habitatov, določenih 
v Prilogi 4 te uredbe;

– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena od 
15. junija do 15. septembra na GERK-u ali delu GERK-a znotraj 
ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov metuljev 
iz Priloge 4 te uredbe;

– je paša iz prvega odstavka tega člena prepovedana 
na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega 
območja, kjer je paša prepovedana, iz Priloge 4 te uredbe.

(12) Ne glede na prejšnji odstavek je paša za operacijo 
DŽ – drobnica dovoljena na celotnem GERK-u, če je del tega 
GERK-a znotraj enega izmed ekološko pomembnih območij iz 
prejšnjega odstavka manjši od 10 arov.

28. člen
(plačilo)

(1) Plačilo se dodeli za:
– ovne, starejše od enega leta, in ovce, ki so starejše od 

enega leta oziroma so že jagnjile,
– kozle, starejše od enega leta, in koze, ki so starejše od 

enega leta oziroma so že jarile.
(2) Plačilo se dodeli za najmanj 2 GVŽ.

29. člen
(višina plačila)

Višina plačila za izvajanje zahteve za operacijo DŽ – drob-
nica letno znaša 27,60 eura/GVŽ.

30. člen
(upravni pregled)

(1) Pri upravnem pregledu se skupno število drobnice, 
navedeno na zahtevku, preveri glede na podatek o staležu 

drobnice na kmetijskem gospodarstvu, ki ga ima upravičenec 
vpisanega v Centralnem registru drobnice (v nadaljnjem be-
sedilu: CRD), v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in 
registracijo drobnice.

(2) Če je skupno število drobnice na zahtevku večje od 
števila živali, prijavljenega v CRD, morajo biti na zahtevku 
navedeni tudi število drobnice, ki je na kmetijsko gospodarstvo 
prišla od vključno 2. februarja 2020 do datuma vnosa zahtevka, 
in številke spremnih listov za to drobnico.

(3) Če je skupno število drobnice na zahtevku večje od 
vsote števila živali, prijavljenega v CRD, in števila živali s spre-
mnim listom, pomeni vsota števila živali, prijavljenega v CRD, 
in števila živali s spremnim listom največje dovoljeno prijavljeno 
število drobnice.

31. člen
(grafične evidence)

Za namen izvajanja operacije DŽ – drobnica iz te uredbe 
se v digitalni grafični obliki uporabljajo grafične evidence iz 
24. člena te uredbe.

32. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)

Zmanjšanja plačil in izključitve za operacijo DŽ – drobni-
ca se izvedejo v skladu z 31. členom Uredbe 640/2014/EU, v 
skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za 
leto 2020, uredbo, ki ureja navzkrižno skladnost, in v skladu s 
Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Priloge 2 te uredbe.

III. VIŠJA SILA

33. člen
(sporočanje višje sile in izjemnih okoliščin)

(1) Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, določenih 
v Prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe, upravičenec ne more 
izpolniti svojih obveznosti v zvezi s posameznimi zahtevami 
iz 12., 21. in 27. člena te uredbe, za katere je vložil zahtevek, 
obdrži pravico do sorazmernega dela plačila iz 16., 23. in 
29. člena te uredbe v skladu z drugim in četrtim pododstavkom 
prvega odstavka 4. člena Uredbe 640/2014/EU, če v skladu 
z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 
2020, v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori, primere 
višje sile ali izjemnih okoliščin pisno sporoči agenciji na obrazcu 
iz uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 
2020, ter priloži ustrezna dokazila.

(2) Če med trajanjem obveznosti za ukrep DŽ višja sila 
ali izjemne okoliščine, ki jih je upravičenec v skladu s prejšnjim 
odstavkom sporočil agenciji, prenehajo, mora upravičenec v 
15 delovnih dneh od njihovega prenehanja agenciji pisno spo-
ročiti datum prenehanja višje sile ali izjemnih okoliščin. Od dne-
va prenehanja višje sile ali izjemnih okoliščin mora upravičenec 
znova izpolnjevati vse zahteve, ki jih je uveljavljal na zahtevku 
iz 7. člena te uredbe.

IV. FINANČNE DOLOČBE

34. člen
(razpoložljiva sredstva)

(1) Za ukrep DŽ v letu 2020 je namenjenih do 
7.200.000 eurov.

(2) Plačila iz ukrepa DŽ se v celoti izvedejo po 1. marcu 
2021.

(3) Sredstva za izvajanje ukrepa DŽ za leto 2020 se za-
gotovijo v letu 2021 iz proračuna Republike Slovenije v višini 
25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja v višini 75 odstotkov.

(4) Če v letu 2020 vsota odobrenih zahtevkov za ukrep 
DŽ preseže višino sredstev iz prvega odstavka tega člena, se 
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plačilo iz 16., 23. in 29. člena te uredbe znotraj posamezne 
zahteve za leto 2020 sorazmerno zniža.

V. KONČNA DOLOČBA

35. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-30/2019
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
EVA 2019-2330-0096

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar

podpredsednik
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Priloga 1 
 
Dnevnik izpustov 
 

Datum Čas izpusta Trajanje izpusta Oznaka 
boksa/boksov* 

Število prašičev 
v skupini** 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Urnik izpustov 

Dan v tednu Čas izpusta Trajanje izpusta Oznaka 
boksa/boksov* 

Število prašičev 
v skupini** 

ponedeljek      
torek     
sreda     
četrtek     
petek     
sobota      
nedelja     
 
* Boksi, iz katerih se prašiči izpustijo v izpust, morajo biti označeni tako, da je mogoče spremljati, 
katere živali so istočasno v izpustu. 
** Število prašičev v skupini je število živali, ki so istočasno v izpustu.
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Priloga 3 

Dnevnik paše za leto 2020 

 
 

DŽ – govedo1  
 

 
 

DŽ – drobnica 

 

KMG-MID          

 
 

GERK PID Domače ime GERK-a 
Trajanje paše na GERK-u Število 

živali EPO2 
začetek konec 

  . .
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  . .
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1 Označite, za katero vrsto rejnih živali vodite dnevnik paše. Če imate obe vrsti, morate voditi 
dnevnik ločeno za vsako vrsto posebej. 
2 Označite GERK-e znotraj ekološko pomembnih območij, kjer je paša časovno omejena ali 
prepovedana. 
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Trajanje prekinitve obdobja paše in razlog za prekinitev: 
 

Identifikacijska številka živali Trajanje prekinitve paše Razlog za prekinitev 
paše* 

koda 
drž. številka živali začetek konec A B C D 

  
 

 
 

. .
 

. .
 

    

  
 

 
 

. .
 

. .
 

    

  
 

 
 

. .
 

. .
 

    

  
 

 
 

. .
 

. .
 

    

  
 

 
 

. .
 

. .
 

    

  
 

 
 

. .
 

. .
 

    
 
* Označite razlog za prekinitev paše: 
A – telitev, jagnjitev ali jaritev  
B – bolezen ali poškodba 
C – nevarnost napada velikih zveri 
D – izjemne vremenske razmere 
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Priloga 4 
 
Ekološko pomembna območja 
 

1. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni 
dovoljena do 30. maja 

 
Koda območja Ime območja 
SI3000126 Nanoščica 
SI3000226 dolina Vipave 
SI3000214 Ličenca 
SI3000088 Boletina – velikonočnica  
SI3000125 Kožbana 
SI3000290 Goriška brda 
SI3000379 Vrhoveljska planina 
SI3000234 Vrbina 
SI3000296 Marindol 
 
 

2. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni 
dovoljena do 10. junija 
 

Koda območja Ime območja 
SI3000271 Ljubljansko barje 
 
 

3. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni 
dovoljena do 20. junija 
 

Koda območja Ime območja 
SI5000015 Cerkniško jezero 
 
 

4. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov metuljev 
 
Koda območja Ime območja 
SI3000221 Goričko 
SI3000114 Cerovec 
SI3000117 Haloze – vinorodne  
SI3000142 Libanja 
SI3000213 Volčeke 
SI3000214 Ličenca pri Poljčanah 
SI3000215 Mura 
SI3000226 dolina Vipave 
SI3000231 Javorniki - Snežnik 
SI3000255 Trnovski gozd - Nanos 
SI3000302 osrednje Slovenske gorice 
SI3000306 Dravinja 
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SI3000173 Bloščica 
SI3000271 Ljubljansko barje 
 
 

5. Ekološko pomembna območja, kjer je paša prepovedana  
 
Koda območja Ime območja 
SI3000154 Bled - Podhom 
SI3000173 Bloščica 
SI3000348 Bohinjska Bistrica in Jereka 
SI5000015 Cerkniško jezero 
SI3000168 Črna dolina pri Grosuplju 
SI5000032 Dobrava – Jovsi 
SI3000199 Dolenja vas pri Ribnici 
SI5000003 dolina Reke 
SI3000141 Duplica 
SI3000219 Grad Brdo - Preddvor 
SI3000224 Huda luknja 
SI3000236 Kobariško blato 
SI3000256 Krimsko hribovje - Menišija 
SI3000075 Lahinja 
SI3000271 Ljubljansko barje 
SI3000297 Mišja dolina 
SI5000017 Nanoščica 
SI3000231 Notranjski trikotnik 
SI5000016 Planinsko polje 
SI3000278 Pokljuška barja 
SI3000169 Povirje vzhodno od Bodešč 
SI3000171 Radensko polje - Viršnica 
SI3000275 Rašica 
SI3000166 Razbor 
SI3000026 Ribniška dolina 
SI5000002 Snežnik - Pivka 
SI5000008 Škocjanski zatok 
SI3000120 Šmarna gora 
SI3000255 Trnovski gozd - Nanos 
SI3000313 Vzhodni Kozjak 
SI3000087 Zelenci 
SI3000189 Žejna dolina 
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Priloga 5 

Območje s krajšo vegetacijsko dobo 
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Priloga 6 
  
Višja sila ali izjemne okoliščine pri ukrepu DŽ 
 
I. Primeri višje sile ali izjemnih okoliščin 
 
Za ukrep DŽ se upoštevajo zlasti naslednji primeri višje sile ali izjemnih okoliščin: 
 
1. smrt upravičenca; 

2. dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo; 

3. razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na 
dan sprejetja obveznosti; 

4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo; 

5. uničenje poslopij in kmetijske mehanizacije na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče; 

6. kužna bolezen, ki prizadene vso živino upravičenca ali njen del; 

7. izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih zveri kljub izvedbi vseh predpisanih 
ukrepov; 

8. pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.). 

 
II. Razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva 
 
V primeru razlastitve velikega dela kmetijskega gospodarstva se šteje, da je razlaščen velik del, 
če je razlaščenih najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin, ki so ob uveljavljanju tega primera 
izjemne okoliščine vpisane v register kmetijskih gospodarstev. 
 
 
III. Huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva 
 
Naravne nesreče so: 
‒ potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava; 
‒ neugodne vremenske razmere, kot so zmrzal, toča, led ali žled, deževje (neurje, ki skupaj z 

močnim dežjem povzroči škodo v kmetijski proizvodnji) ali suša, slana, če povzroči zimsko 
ali spomladansko pozebo na kmetijskih rastlinah; 

‒ množični izbruh rastlinskih škodljivih organizmov in živalskih bolezni, če povzročijo škodo v 
kmetijski proizvodnji. 

 
Za hudo naravno nesrečo se šteje, če je na kmetijskem gospodarstvu zaradi te nesreče 
prizadetih najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin, ki so ob uveljavljanju tega primera višje sile 
vpisane v register kmetijskih gospodarstev. 
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3319. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila, ekološko kmetovanje in plačila 
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

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

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko 

kmetovanje in plačila območjem z naravnimi  
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije  
za obdobje 2014–2020

1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plači-

la, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 
in 10/19) se v 132. členu za petim odstavkom doda nov šesti 
odstavek, ki se glasi:

»(6) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena se 
za leto 2019 šteje, da se kot izpolnitev zahteve iz prve alineje 
prvega odstavka prejšnjega člena upošteva, če je usposablja-
nje za KMG opravljeno do 15. marca 2020.«.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odsta-
vek, se besedilo »četrtega in petega« nadomesti z besedilom 
»četrtega, petega in šestega«.

Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

2. člen
V 133. členu se v osmem odstavku beseda »šestega« 

nadomesti z besedo »osmega«.
Za dvaindvajsetim odstavkom se doda nov triindvajseti 

odstavek, ki se glasi:
»(23) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega čle-

na agencija za opravljeno usposabljanje iz šestega odstavka 
prejšnjega člena iz evidence izobraževanja 29. marca 2020 
prevzame naslednja podatka o opravljenem usposabljanju za 
zadevno KMG:

– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur rednega usposabljanja.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-31/2019
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
EVA 2019-2330-0115

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar

podpredsednik

3320. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini 
za uporabo cestnega predora Karavanke

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 5. člena Zakona 
o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo 

cestnega predora Karavanke

1. člen
V Uredbi o cestnini za uporabo cestnega predora Kara-

vanke (Uradni list RS, št. 14/18 in 82/18) se v 3. členu v drugem 
odstavku številka »6,07« nadomesti s številko »6,15«.

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku številka »26,97« nadome-

sti s številko »27,54«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2020.

Št. 00710-32/2019
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
EVA 2019-2430-0081

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar

podpredsednik

3321. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo 
za stekleničenje podzemne vode za leto 2020

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o konce-
siji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin 
V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS, 
št. 103/15), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz vrtine 
G-4/70 (Uradni list RS, št. 103/15 in 14/19), tretjega odstavka 
6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač 
v Dani d. o. o. iz vrtine D-2/05 (Uradni list RS, št. 103/15), 
tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za 
proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08 (Uradni 
list RS, št. 50/16), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o konce-
siji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Sončni elektrarni Bah 
Dragica Bah s. p. iz vrtine B-1/09 (Uradni list RS, št. 64/16) in 
tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za 
proizvodnjo pijač iz vrtine Z-3/11 (Uradni list RS, št. 58/17) je 
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi višine plačila za koncesijo  

za stekleničenje podzemne vode za leto 2020

I
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene 

podzemne vode za leto 2020 znaša 1,405 eura.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-39/2019
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
EVA 2019-2550-0069

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar

podpredsednik
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3322. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih 
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih 
zemljišč za leto 2020

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list 
RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi cene za osnove vodnih povračil  
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč  

za leto 2020

I
Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin 

in vodnih zemljišč za leto 2020 je po vrstah posebne rabe vode 
in naplavin določena v Prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-40/2019
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
EVA 2019-2550-0068

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar

podpredsednik
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Priloga: Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2020 
 
klasifi-
kacij- 
ska 
 
katego-
rija 

klasifi-
kacij- 
ska 
 
podka-
tegorija 

klasifika- 
cijska 
 
 
številka 

opis posebne rabe vode cena v 
eurih / merska 
enota, s katero 
se izrazi obseg 
posebne rabe 
vode in rabe 
naplavin 

1.   raba vode za oskrbo s pitno vodo   
1.1.   raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo   

1.1.1. raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, če ni opredeljeno drugače 0,0638 
eura/m3 

1.1.2. raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja na podlagi evidentiranja 
skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode (1) 

/ 

1.2.   raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba   
1.2.1. raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba 0,0638 

eura/m3 
2.    raba vode za tehnološke namene   

2.1.   raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene   
2.1.1. raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene, če ni opredeljeno drugače 0,092  

eura/m3 
2.1.2. raba vode iz vodnega vira za potrebe hlajenja v procesu proizvodnje 

električne energije v termoelektrarnah ali jedrskih elektrarnah 
0.00738 
eura/m3 

2.2.   raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene   
2.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene 0,1009 eura/m3 

3.    raba vode za potrebe dejavnosti kopališč   
3.1.   raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč   

3.1.1. raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če ni 
opredeljeno drugače 

0,092 
eura/m3 

3.1.2. raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če se 
rabi termalna, mineralna ali termomineralna voda 

0,092 
eura/m3 

3.2.   raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti 
bazenskih kopališč 

  

3.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti 
bazenskih kopališč 

0,1009 
eura/m3 

3.3.   raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih 
kopališč 

  

3.3.1. raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih 
kopališč 

0,9597 
eura/m2 

4.    raba vode za pridobivanje toplote (2) ali ogrevanje (3)   
4.1.   raba vode za pridobivanje toplote   

4.1.1. raba vode za pridobivanje toplote, če ni opredeljeno drugače (4) 0,9740 
eura/MWh 

 4.1.2. raba vode za pridobivanje toplote, ki se izvaja na podlagi evidentiranja 
skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode (1) 

/ 

4.2.   raba vode za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali termomineralna 
voda 

  

4.2.1. raba vode iz vodnega vira za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali 
termomineralna voda (5) 

0,9740 
eura/MWh 
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5.    raba vode za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin   
5.1.   raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin   

5.1.1. raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč 0,0015 
eura/m3 

5.1.2. raba vode iz vodnega vira za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča 0,0919 
eura/m3 

5.1.3. raba vode iz vodnega vira za zalivanje vrta, ki se izvaja na podlagi 
evidentiranja skladno s predpisom o evidentirani posebni rab vode (1) 

/ 

5.1.4. raba vode iz vodnega vira za zalivanje oziroma namakanje (6) 0,0919 
eura/m3 

5.2.   raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje 
kmetijskih zemljišč ali drugih površin 

  

5.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje 
kmetijskih zemljišč 

0,0015 
eura/m3 

5.2.2. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje površin, 
ki niso kmetijska zemljišča 

0,1092 
eura/m3 

6.    raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih 
ribnikih 

  

6.1.   raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih 
ribnikih 

  

6.1.1. raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih 
ribnikih 

0,0194 
eura/m2 

7.    raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali 
podobne naprave 

  

7.1.   raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali 
podobne naprave 

  

7.1.1. raba vode za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, ki ni plavajoča 
naprava 

0,1948 
eura/MWh 

7.1.2. raba vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali podobne 
naprave, ki je plavajoča naprava 

0,4  
eura/m2 

8.    raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra za gojenje 
sladkovodnih in morskih organizmov 

  

8.1.   raba vode oziroma vodnega javnega dobra za gojenje sladkovodnih 
organizmov 

  

8.1.1. raba vode za gojenje salmonidnih vrst rib 0,000036 
eura/m3 

8.1.2. raba vodnega javnega dobra za gojenje ciprinidnih vrst rib 0,000972 
eura/m2 

8.1.3. raba vode za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri katerih je prirast 
odvisen od pretočnosti 

0,000036 
eura/m3 

8.1.4. raba vodnega javnega dobra za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri 
katerih prirast ni odvisen od pretočnosti 

0,000972 
eura/m2 

8.2.   raba morskega javnega dobra za gojenje morskih organizmov   
8.2.1. raba morskega javnega dobra za gojenje morskih rib 0,00498 

eura/m2 
8.2.2. raba morskega javnega dobra za gojenje morskih školjk 0,00498 

eura/m2 
8.2.3. raba morskega javnega dobra za gojenje drugih morskih organizmov 0,00498 

eura/m2 
9.    raba vodnega ali morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč in raba 

vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po predpisih o 
plovbi po celinskih vodah 
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9.1.   raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč   
9.1.1. raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišča za javni promet 0,25 

eura/m2 
9.1.2. raba morskega javnega dobra za obratovanje športnega pristanišča  0,345 

eura/m2 
9.1.3. raba morskega javnega dobra za obratovanje turističnega pristanišča (marine) 2,07 

eura/m2 
9.1.4. raba morskega javnega dobra za obratovanje krajevnega pristanišča 0,345 

eura/m2 
9.1.5. raba morskega javnega dobra za obratovanje vojaškega pristanišča 0,345 

eura/m2 
9.1.6. raba morskega javnega dobra za obratovanje drugega pristanišča 0,345 

eura/m2 
9.2.   raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč in vstopno-izstopnih 

mest na celinskih vodah 
  

9.2.1. raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč na celinskih vodah 0,345 
eura/m2 

9.2.2. raba vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po 
predpisih o plovbi po celinskih vodah 

0,345 
eura/m2 

10.    raba vode za zasneževanje smučišč in drugih površin   
10.1.   raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin   

10.1.1. raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin 0,0666 
eura/m3 

10.2.  raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje 
smučišč in drugih površin 

  

10.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje 
smučišč in drugih površin 

0,0666 
eura/m3 

11.    raba vode za proizvodnjo električne energije   
11.1.   raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano 

močjo, manjšo od 10 MW 
  

11.1.1. raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni 
z instalirano močjo, manjšo od 10 MW 

0,2361 
eura/MWh 

11.1.2. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo 
električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW 

0,2361 
eura/MWh 

11.2.   raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano 
močjo, enako ali večjo od 10 MW 

  

11.2.1. raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano 
močjo, enako ali večjo od 10 MW 

1,8127 
eura/MWh 

12.    raba vode za proizvodnjo pijač (7)   
12.1.   raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač   

12.1.1. raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se ne rabi mineralna, 
termalna ali termomineralna voda 

0,092 
eura/m3 

12.1.2. raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se rabi mineralna, termalna 
ali termomineralna voda 

0,092 
eura/m3 

12.2.   raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač   
12.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač 0,1009 

eura/m3 
13.    druga raba mineralne, termalne ali termomineralne vode   

13.1.   kombinirana raba mineralne, termalne ali termomineralne vode    
13.1.1. raba mineralne, termalne ali termomineralne vode za več namenov brez 

razmejitve količin  
0,092 
eura/m3 

13.2.   raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje   
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13.2.2. raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje 0,092 
eura/m3 

14.    odvzem naplavin   
14.1.   odvzem naplavin   

14.1.1. odvzem proda 3,1  
eura/m3 

14.1.2. odvzem mivke 13,9 
eura/m3 

14.1.3. odvzem proda in mivke brez razmejitve količin 13,9 
eura/m3 

15.    druga raba vode, ki presega splošno rabo   
15.1.   raba vodnega ali morskega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti, za 

katere je potreben poseg v prostor 
  

15.1.1. raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na tekočih vodah 
(npr. steze za kajak in kanu na divjih vodah) 

0,000036 
eura/m3 

15.1.2. raba vodnega ali morskega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na 
stoječih vodah (npr. deskanje na vodi s pomočjo žičnice) 

0,040  
eura/m2 

15.4.   raba vode za vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje umetnega vodnega 
biotopa 

  

15.4.1. raba vode za vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje umetnega vodnega 
biotopa (npr. ribnik, akvarij) (8) 

0,000018 
eura/m3 
 
0,000486  
eura/m2 

15.5.   druga raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra, ki presega 
splošno rabo 

  

  15.5.1. druga raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra, ki presega 
splošno rabo (8) 

0,000018 
eura/m3 
 
0,000486  
eura/m2 
 
0,4 
eura/MWh 
 

Opombe: 
(1) Vodno povračilo se ne obračunava. 
(2) Raba vode za pridobivanje toplote je posebna raba vode, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja vode. 
(3) Ogrevanje je posebna raba vode, pri kateri se toplota za kateri koli namen pridobiva iz termalne oziroma termomineralne vode. 
(4) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula:  
E = Q * CV * ΔT 
Pri čemer je: 
Q … dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m3 na leto, 
CV … znaša 0,001161 MWh/m3 za 1 ˚C,  
∆T … znaša 4 ˚C. 
(5) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula:  
E = Q * CV * ΔT 
Pri čemer je: 
Q … dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m3 na leto 
CV … znaša 0,001161 MWh/m3 za 1 ˚C  
ΔT … je temperaturna razlika, ki jo zavezanec lahko izkorišča za rabo in predstavlja razliko med temperaturo vode na ustju in 
izhodiščno temperaturo, ki je 12 ˚C. 
(6) Ta klasifikacijska številka je pripisana veljavnim vodnim pravicam za posebno rabo vode za zalivanje oziroma namakanje, pri 
katerih vrsta zalivanih oziroma namakanih površin v vodnem dovoljenju ni opredeljena. 
(7) Raba vode za proizvodnjo pijač vključuje tudi rabo vode, ki je potrebna za fermentacijo surovin za proizvodnjo pijač. 
(8) Obseg vodne pravice se izrazi v merski enoti, ki je glede na način in posebnosti posebne rabe vode reprezentativna. 
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MINISTRSTVA
3323. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero 

davkov po zakonu o davkih občanov 
za leto 2020

Za izvrševanje 193.a člena Zakona o davkih občanov 
(Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 
8/91, 14/92 – ZOMZO, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 
1/99 – ZNIDC, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 
101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) in na podlagi podatka Sta-
tističnega urada Republike Slovenije minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov za odmero davkov  
po zakonu o davkih občanov za leto 2020

1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 

159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 
in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92 – ZOMZO, 7/93, 
18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 1/99 – ZNIDC, 117/06 – 
ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 
22/14 – odl. US), se valorizirajo tako, da za leto 2020 znašajo za:

a) stavbe
Od vrednosti € Znaša davek 

nad do €  % €
8.749,13 0,10

8.749,13 48.606,27 8,75 + 0,20 nad 8.749,13
48.606,27 97.212,51 88,46 + 0,30 nad 48.606,27
97.212,51 145.818,80 234,28 + 0,45 nad 97.212,51

145.818,80 194.425,06 453,01 + 0,65 nad 145.818,80
194.425,06 250.669,43 768,95 + 0,85 nad 194.425,06
250.669,43 1.247,03 + 1,00 nad 250.669,43

b) prostore za počitek in rekreacijo
Od vrednosti € Znaša davek

nad do €  % €
8.749,13 0,20

8.749,13 48.606,27 17,50 + 0,40 nad 8.749,13
48.606,27 97.212,51 176,93 + 0,60 nad 48.606,27
97.212,51 145.818,80 468,56 + 0,80 nad 97.212,51

145.818,80 194.425,06 857,41 + 1,00 nad 145.818,80
194.425,06 250.669,43 1.343,48 + 1,25 nad 194.425,06
250.669,43 2.046,53 + 1,50 nad 250.669,43

c) poslovne prostore
Od vrednosti € Znaša davek

nad do €  % €
8.749,13 0,15

8.749,13 48.606,27 13,12 + 0,35 nad 8.749,13
48.606,27 97.212,51 152,62 + 0,55 nad 48.606,27
97.212,51 145.818,80 419,96 + 0,75 nad 97.212,51

145.818,80 194.425,06 784,51 + 1,00 nad 145.818,80
194.425,06  1.270,57 + 1,25 nad 194.425,06

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-649/2019/11
Ljubljana, dne 9. decembra 2019
EVA 2019-1611-0116

Dr. Andrej Bertoncelj
minister 

za finance
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3324. Pravilnik o določitvi obsega sredstev 
za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu v javnih zavodih s področja 
izobraževanja, znanosti, športa in mladine

Na podlagi 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 
prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz na-
slova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 
in 41/12) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o določitvi obsega sredstev za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga  
in storitev na trgu v javnih zavodih s področja 

izobraževanja, znanosti, športa in mladine

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določa obseg sredstev, ki ga javni 
zavodi s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine 
lahko namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova pro-
daje blaga in storitev na trgu.

2. člen
(obseg sredstev)

V javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, špor-
ta in mladine obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 odstotkov 
dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in 
storitev na trgu.

KONČNI DOLOČBI

3. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s 
področja izobraževanja, znanosti in športa (Uradni list RS, 
št. 14/10 in 20/13).

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-72/2019
Ljubljana, dne 3. decembra 2019
EVA 2019-3330-0051

Dr. Jernej Pikalo
minister 

za izobraževanje,
znanost in šport

3325. Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem 
zakoniku

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka in pete aline-
je drugega odstavka 207. člena, 211. člena in za izvrševanje 
drugega odstavka 206. člena Družinskega zakonika (Uradni 

list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19) ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z mini-
strico za pravosodje izdaja

P R A V I L N I K
o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja:
1. postopek mediacije po Družinskem zakoniku (Uradni 

list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19; v nadaljnjem bese-
dilu: zakonik),

2. vodenje seznama mediatorjev iz drugega odstavka 
206. člena zakonika (v nadaljnjem besedilu: seznam),

3. uvrstitev mediatorjev na seznam,
4. izobraževanje za mediatorje,
5. nadzor nad delom mediatorjev in obravnavo pritožb,
6. kriterije za sestavo komisije za nadzor nad delom medi-

atorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj, 
imenovanje članov in način dela komisij,

7. način odmerjanja, višino in plačilo nagrade in potnih 
stroškov mediatorjev.

II. SEZNAM MEDIATORJEV

2. člen
(vodenje seznama)

(1) Seznam se vodi na dveh ločenih listah:
a. mediatorji na centrih za socialno delo,
b. zunanji izvajalci mediacije.
(2) Posamezen mediator je lahko uvrščen le na eno od list 

iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo, pristojno za družino (v nadaljnjem bese-

dilu: ministrstvo), glede na potrebe določi, koliko mediatorjev 
bo vpisanih na posamezno listo. Pri tem upošteva zlasti pripad 
zadev na centrih za socialno delo v zadnjih 12 mesecih. Število 
mediatorjev na seznamu mora omogočati, da:

– se postopki mediacije zaključijo v treh mesecih,
– vsak mediator letno opravi predpisano minimalno število 

postopkov mediacij,
– se postopki mediacije lahko izvajajo tudi kot mediacije 

z dvema mediatorjema.

1. Mediatorji na centrih za socialno delo

3. člen
(mediatorji na centrih za socialno delo)

(1) Mediatorji, ki mediacijo izvajajo na centrih za socialo 
delo, so strokovni delavci centra za socialno delo, ki izpolnjujejo 
pogoje iz prvega odstavka 207. člena zakonika.

(2) Direktor centra za socialno delo z ustreznimi ukrepi 
zagotovi, da ima na svojem centru za socialno delo zagotovlje-
no zadostno število strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje 
za mediatorja po zakoniku, za nemoteno izvajanje mediacij po 
zakoniku.

4. člen
(vloga za vpis strokovnega delavca na seznam)

(1) Vlogo za vpis določenega strokovnega delavca na 
seznam posreduje ministrstvu direktor centra za socialno delo.

(2) Vloga mora obsegati naslednje podatke o strokovnem 
delavcu:

1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
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3. kontaktne podatke: številka telefona in elektronski na-
slov,

4. strokovni ali znanstveni naslov,
5. poklic,
6. podatke o zaposlitvi,
7. podatke o izkušnjah z opravljanjem mediacije v dru-

žinskih zadevah.

5. člen
(priloge)

(1) Vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priložena nasle-
dnja dokazila o izpolnjevanju pogojev:

– potrdilo upravljavca matičnega registra o poslovni spo-
sobnosti,

– potrdilo iz kazenske evidence, da strokovni delavec ni 
bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti,

– potrdilo o tem, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po 
visokošolskem študijskem programu prve stopnje,

– potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja 
po programu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

(2) Potrdili iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka ne 
smeta biti starejši od 30 dni.

(3) Strokovni delavec centra za socialno delo lahko poo-
blasti center za socialno delo, da sam pridobi potrdili iz prve in 
druge alineje prvega odstavka tega člena.

6. člen
(vpis na seznam)

Strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na 
seznam, minister, pristojen za družino, uvrsti na listo mediator-
jev na centru za socialno delo.

7. člen
(sprememba podatkov)

(1) Vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 
208. člena zakonika center za socialno delo takoj sporoči mi-
nistrstvu.

(2) Sprememba podatkov iz prvega odstavka 208. člena 
zakonika se vpiše na seznam.

8. člen
(začetek postopka za izbris s seznama)

Postopek za izbris strokovnega delavca centra za social-
no delo s seznama se začne na obrazložen predlog centra za 
socialno delo ali na predlog komisije iz 48. člena tega pravilni-
ka. Postopek lahko uvede tudi ministrstvo po uradni dolžnosti, 
če ugotovi, da obstajajo razlogi za izbris.

9. člen
(odgovor)

(1) Predlog za izbris ali obvestilo o uvedbi postopka za iz-
bris se pošlje v odgovor strokovnemu delavcu, zoper katerega 
je začet postopek izbrisa s seznama.

(2) Strokovni delavec lahko v 30 dneh od prejema predlo-
ga ali obvestila iz prejšnjega odstavka posreduje svoj odgovor.

10. člen
(odločitev o izbrisu s seznama)

O predlogu za izbris strokovnega delavca s seznama 
odloči minister, pristojen za družino.

2. Zunanji izvajalci mediacije

11. člen
(začetek in vodenje postopka uvrstitve na seznam)
Ministrstvo z javnim pozivom povabi zainteresirane ose-

be, da vložijo vlogo za uvrstitev na listo zunanjih izvajalcev 

mediacije na seznamu mediatorjev iz 207. člena zakonika. 
Javni poziv, v katerem se podrobneje določi postopek izbire na 
podlagi javnega poziva, se objavi na spletni strani ministrstva.

12. člen
(vloga za vpis zunanjega izvajalca mediacije na seznam)

(1) Oseba, ki želi biti uvrščena na listo zunanjih izvajalcev 
mediacije (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži vlogo pri 
ministrstvu.

(2) Vloga mora obsegati naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. poštni naslov, na katerem je kandidat dosegljiv,
4. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
5. kontaktne podatke: številka telefona in elektronski na-

slov,
6. naslov, na katerem bo kandidat izvajal mediacijo,
7. strokovni ali znanstveni naslov,
8. poklic,
9. podatke o zaposlitvi,
10. podatke o izkušnjah z opravljanjem mediacije v dru-

žinskih zadevah.

13. člen
(priloge)

(1) Kandidat mora vlogi iz prejšnjega člena priložiti nasle-
dnja dokazila o izpolnjevanju pogojev:

– potrdilo upravljavca matičnega registra o poslovni spo-
sobnosti,

– potrdilo iz kazenske evidence, da kandidat ni bil prav-
nomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti,

– potrdilo o tem, da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po 
visokošolskem študijskem programu prve stopnje,

– potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja po 
programu, določenem v Prilogi 1 tega pravilnika,

– dokazilo o tem, da kandidat razpolaga s sobo za medi-
acijo in pomožnimi prostori (čakalnica, sanitarije).

(2) Strokovni delavec centra za socialno delo mora vlogi 
priložiti tudi soglasje delodajalca.

(3) Potrdili iz prve in druge alineje prvega odstavka tega 
člena ne smeta biti starejši od 30 dni.

(4) Kandidat lahko pooblasti ministrstvo, da samo pridobi 
potrdili iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena. V 
tem primeru mu mora kandidat za namen pridobitve podatkov 
posredovati podatek o EMŠO.

14. člen
(vpis na seznam)

Izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za 
uvrstitev na seznam, minister, pristojen za družino, izbere kan-
didate, ki jih uvrsti na listo zunanjih izvajalcev mediacije.

15. člen
(sprememba podatkov)

(1) Vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 
208. člena zakonika zunanji izvajalec mediacije takoj sporoči 
ministrstvu.

(2) Sprememba podatkov iz prvega odstavka 208. člena 
zakonika se vpiše na seznam.

16. člen
(začetek postopka za izbris s seznama)

(1) Postopek za izbris s seznama po prvi alineji drugega 
odstavka 207. člena zakonika se začne na predlog zunanjega 
izvajalca mediacije.

(2) Postopek za izbris s seznama po drugi do peti alineji 
drugega odstavka 207. člena zakonika se začne na obrazlo-
žen predlog centra za socialno delo ali na predlog komisije iz 
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48. člena tega pravilnika. Postopek lahko uvede tudi ministrstvo 
po uradni dolžnosti, če ugotovi, da obstajajo razlogi za izbris.

17. člen
(odgovor)

(1) Predlog za izbris ali obvestilo o uvedbi postopka za 
izbris se pošlje v odgovor zunanjemu izvajalcu mediacije, zoper 
katerega je začet postopek izbrisa s seznama.

(2) Zunanji izvajalec mediacije lahko v 30 dneh od pre-
jema predloga ali obvestila iz prejšnjega člena posreduje svoj 
odgovor.

18. člen
(odločitev o izbrisu s seznama)

O predlogu za izbris zunanjega izvajalca mediacije s 
seznama odloči minister, pristojen za družino.

III. IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE

19. člen
(izobraževanje za mediatorja)

(1) Izobraževanje za mediatorja obsega najmanj 40 peda-
goških ur in vključuje vse vsebine iz Priloge 1 tega pravilnika.

(2) Pedagoška ura obsega najmanj 45 minut.
(3) Izobraževanje za mediatorja vključuje tudi zaključni 

izpit, na katerem se preveri znanje, ki ga je kandidat pridobil v 
tem izobraževanju. Izpit lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so 
se izobraževanja udeležili v celoti. Če trajanje posameznega 
izobraževanja za več kot 20 % presega čas trajanja iz prvega 
odstavka tega člena, lahko izpit opravljajo le tisti kandidati, ki 
so se udeležili najmanj 90 % tega izobraževanja in bili v celoti 
prisotni pri vseh vsebinah iz Priloge 1 tega pravilnika. Uspešno 
opravljen izpit je pogoj za uspešno zaključeno izobraževanje 
za mediatorja.

20. člen
(izvajalci izobraževanj)

(1) Izvajalci izobraževanj za mediatorje posredujejo pro-
gram in vsebino izobraževanja in nadaljnjega izobraževanja v 
potrditev komisiji iz 48. člena tega pravilnika, ki poda oceno o 
ustreznosti izobraževanja.

(2) Seznam potrjenih izvajalcev izobraževanj in nadaljnjih 
izobraževanj za mediatorje se objavi na spletni strani ministr-
stva.

21. člen
(potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja)
(1) Potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja 

kandidat pridobi pri izvajalcu izobraževanj za mediatorje.
(2) Iz potrdila o opravljenem izobraževanju morajo biti 

razvidni najmanj naslednji podatki:
1. ime in naslov izvajalca izobraževanja,
2. navedba dejavnosti izvajalca izobraževanja,
3. datum in kraj izvedbe izobraževanja,
4. naziv izobraževanja,
5. datum potrditve ustreznosti programa iz prvega odstav-

ka prejšnjega člena,
6. število ur, ki jih je izobraževanje obsegalo,
7. datum opravljanja zaključnega izpita in uspešnost kan-

didata pri izpitu.
(3) Potrdilu o opravljenem izobraževanju mora biti prilo-

žen podroben opis vsebine izobraževanja.

22. člen
(nadaljnje izobraževanje)

(1) Mediatorji so se dolžni strokovno izpopolnjevati in 
sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter 

aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževa-
njih, ki jih organizirajo izvajalci izobraževanj za mediatorje v 
Republiki Sloveniji.

(2) Mediator, uvrščen na seznam, se mora v obdobju treh 
zaporednih let udeležiti nadaljnjega izobraževanja s področja 
mediacije v skupnem trajanju najmanj 36 pedagoških ur, ki ga 
organizirajo izvajalci izobraževanj za mediatorje v Republiki 
Sloveniji.

(3) Kot enakovredno izobraževanju iz prejšnjega odstav-
ka, se šteje tudi nadaljnje izobraževanje v enakem obsegu, ki 
ga s področja mediacije organizirajo tuji izvajalci izobraževanj 
za mediatorje ter udeležba na domačih ali tujih seminarjih in 
konferencah s področja mediacije.

(4) Mediator predloži ministrstvu potrdila o udeležbi na 
izobraževanju iz drugega odstavka tega člena oziroma prej-
šnjega odstavka po poteku vsakokratnega triletnega obdobja 
iz drugega odstavka tega člena, najpozneje do 31. januarja.

(5) O ustreznosti programov iz tretjega odstavka tega 
člena odloča komisija iz 48. člena tega pravilnika.

(6) Odločitve komisije iz prejšnjega odstavka objavi mini-
strstvo na svoji spletni strani.

23. člen
(stroški izobraževanja)

(1) Stroške izobraževanja po 19. členu tega pravilnika 
krije kandidat.

(2) Mediator, vpisan na listo zunanjih izvajalcev mediacije, 
krije stroške nadaljnjega izobraževanja po prejšnjem členu.

(3) Strokovnemu delavcu, vpisanemu na listo media-
torjev na centrih za socialno delo, stroške izobraževanja po 
19. členu tega pravilnika in stroške nadaljnjega izobraževanja 
po prejšnjem členu ter s tem povezane potne stroške krije 
delodajalec.

24. člen
(minimalno število opravljenih postopkov mediacij)
Zunanji izvajalec mediacije mora v koledarskem letu opra-

viti najmanj pet postopkov mediacije po zakoniku pred začet-
kom ali po koncu sodnega postopka, razen če pripad zadev 
tega ne omogoča ali če obstajajo drugi opravičljivi razlogi za to, 
da ne more opraviti zahtevanega števila mediacij.

IV. POSTOPEK MEDIACIJE

25. člen
(določitev mediatorja)

(1) Mediacija se izvaja pri pristojnem centru za socialno 
delo.

(2) Če center za socialno delo iz upravičenih razlogov 
mediacije ne more zagotoviti ali ne more zagotoviti, da bo 
izvedena v predpisanem roku, se mediacija izvaja pri enem od 
zunanjih izvajalcev mediacije. Mediacija se pri enem od zuna-
njih izvajalcev mediacije izvaja tudi na predlog strank.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka stranke spora-
zumno izberejo enega od zunanjih izvajalcev mediacije s 
seznama. Če se stranke glede izbire zunanjega izvajalca 
mediacije ne sporazumejo ali če izbrani mediator ni na 
razpolago, določi zunanjega izvajalca mediacije center za 
socialno delo.

26. člen
(dodelitev zadeve v mediacijo)

(1) Zunanjemu izvajalcu mediacije se zadeva v postopek 
mediacije dodeli s pisnim obvestilom centra za socialno delo 
o dodelitvi.

(2) Center za socialno delo ob dodelitvi prve zadeve 
posameznemu zunanjemu izvajalcu mediacije z njim sklene 
pogodbo.
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27. člen
(imenovanje komediatorja)

(1) V najzahtevnejših primerih se lahko na obrazložen 
predlog zunanjega izvajalca mediacije ali mediatorja na centru 
za socialno delo v mediacijo imenuje dodatni mediator (v na-
daljnjem besedilu: komediator).

(2) Kadar se mediacija izvaja pri zunanjem izvajalcu me-
diacije, se za komediatorja imenuje mediator uvrščen na listo 
zunanjih izvajalcev mediacije.

(3) Kadar se mediacija izvaja pri centru za socialno delo, 
se za komediatorja imenuje mediator uvrščen na listo media-
torjev na centrih za socialno delo.

28. člen
(kraj izvajanja mediacije)

(1) Mediacija pri centru za socialno delo se izvaja v pro-
storih centra za socialno delo.

(2) Zunanji izvajalec mediacije izvaja mediacijo v prosto-
rih, ki jih je navedel v vlogi za vpis na seznam. Ob predhodnem 
soglasju centra za socialno delo se lahko mediacija izvede tudi 
v drugih prostorih.

29. člen
(prvo srečanje)

(1) Mediator najpozneje v 14 dneh od dodelitve zadeve 
stranke povabi na prvo mediacijsko srečanje. Na prvo in tudi 
vsa ostala srečanja se stranke vabi na neformalen način.

(2) Na začetku prvega srečanja mediator pojasni temeljna 
pravila mediacije, svojo vlogo, zaupnost postopka, potek me-
diacije, predpisano višino nagrade in stroškov mediacije, kdo 
je dolžan kriti nagrado in stroške. Mediator mora zagotoviti, da 
vse stranke razumejo načela mediacije, vsebino in posledice 
dogovora o mediaciji in sporazuma.

(3) Mediator in stranke nato podpišejo dogovor o me-
diaciji, ki mora obvezno vsebovati določbo o kraju izvajanja 
mediacijskih srečanj in izjavo o zaupnosti.

(4) Mediacija se začne z dnem podpisa dogovora iz prej-
šnjega odstavka.

30. člen
(trajanje srečanj)

Posamezno mediacijsko srečanje traja praviloma 
do 120 mi nut.

31. člen
(zaključek mediacije)

(1) Mediacija se konča:
1. s sklenitvijo sporazuma ali predloga sporazuma,
2. s pisno izjavo ene od strank, da odstopa od mediacije,
3. na podlagi dogovora strank,
4. z odstopom mediatorja, če oceni, da nadaljevanje 

mediacije ni smiselno,
5. s smrtjo katere od strank ali mediatorja,
6. po izvedbi največ petih srečanj v skupnem trajanju do 

10 ur oziroma po poteku treh mesecev od prvega srečanja.
(2) Po zaključku mediacije stranke in mediator podpišejo 

zapisnik, iz katerega mora biti razvidno število mediacijskih 
srečanj in čas trajanja posameznih srečanj.

32. člen
(posredovanje dokumentacije)

(1) Zunanji izvajalec mediacije v 15 dneh po zaključku 
vsake posamezne mediacije centru za socialno delo posreduje 
dogovor o mediaciji, zapisnik iz drugega odstavka prejšnjega 
člena, poročilo o izvedbi mediacije, evalvacijski vprašalnik iz 
34. člena tega pravilnika in zahtevek za plačilo nagrade in po-
tnih stroškov, če gre za mediacijo, v kateri nagrado in stroške 
krije država.

(2) Poročilo o izvedbi mediacije mora obsegati navedbo 
vseh strank, vrsto spora, čas trajanja mediacije, način prene-
hanja mediacije ter predlog za sporazumno razvezo zakonske 
zveze ali predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in 
vzgoji otroka, njegovem preživljanju in o njegovih stikih s starši 
ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skr-
bi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, če je bil ta oblikovan, 
ali drug dogovor, če je bil sklenjen.

V. NADZOR NAD DELOM MEDIATORJEV

33. člen
(izvajanje nadzora in posredovanje poročil)

(1) Nadzor se izvaja preko rednih letnih in izrednih poro-
čil, ki jih centri za socialno delo in zunanji izvajalci mediacije 
posredujejo ministrstvu.

(2) Redna letna poročila se posredujejo ministrstvu vsako 
leto najpozneje do 31. januarja za preteklo koledarsko leto. 
Redno letno poročilo mora vsebovati podatke o številu dodelje-
nih zadev, številu sprejetih zadev, številu uspešno zaključenih 
postopkov mediacije, število neuspešno zaključenih postopkov 
mediacije, število delno uspešno zaključenih postopkov medi-
acije, številu postopkov, v katerih je bilo soglasje za mediacijo 
umaknjeno pred prvim srečanjem, skupni znesek izplačanih 
nagrad in potnih stroškov, vključujoč davke in prispevke, ki jih 
je krila država, ter razloge za morebitno neizpolnjevanje pogoja 
iz 24. člena tega pravilnika.

(3) Izredno poročilo se mora posredovati ministrstvu naj-
pozneje v 15 dneh od prejema poziva ministrstva.

(4) Pri nadzoru se upošteva zlasti spoštovanje predpisov 
ter načel mediatorske etike. Upoštevajo se tudi evalvacijski 
vprašalniki in morebitna druga mnenja ali pripombe strank in 
njihovih pooblaščencev v mediaciji ter mnenja centra za soci-
alno delo, ki jih prejme ministrstvo.

(5) Če je v okviru nadzora ugotovljeno, da mediator ne 
izpolnjuje obveznosti po zakoniku in tem pravilniku ali da rav-
na v nasprotju z načeli mediatorske etike, začne ministrstvo s 
postopkom izbrisa mediatorja iz seznama.

34. člen
(evalvacijski vprašalnik)

(1) Ob zaključku mediacije mediator povabi stranke in 
njihove pooblaščence k izpolnitvi anonimnega evalvacijskega 
vprašalnika.

(2) Evalvacijski vprašalnik vsebuje vprašanja o splošnem 
zadovoljstvu s postopkom mediacije, delom mediatorja in izi-
dom mediacije in o mnenju strank in njihovih pooblaščencev o 
posameznih elementih postopka mediacije, nastopa mediatorja 
in izida mediacije.

VI. OBRAVNAVA PRITOŽB NAD DELOM MEDIATORJA

35. člen
(pregled pritožbe)

Po prejemu pritožbe zoper delo mediatorja ministrstvo 
pritožbo preuči in ugotovi, ali se pritožba nanaša na mediacijski 
postopek po zakoniku in na ravnanje mediatorja v postopku.

36. člen
(odgovor)

(1) Pritožba se pošlje v odgovor mediatorju, ki je vodil 
mediacijo, in se mu določi 30 dnevni rok za posredovanje 
odgovora.

(2) Če je v postopku sodeloval komediator, se pritožba 
posreduje tudi njemu. Mediator in komediator podata skupni 
odgovor na pritožbo.

(3) Pritožbo in odgovor na pritožbo ministrstvo posreduje 
v obravnavo članom komisije iz 48. člena tega pravilnika ter 
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jih povabi na sejo, ki mora biti izvedena v 30 dneh po prejemu 
odgovora mediatorja.

37. člen
(delo komisije)

Komisija pritožbo preuči ter poda strokovno oceno o tem, 
ali je bil mediacijski postopek izveden v skladu z določbami 
zakonika in tega pravilnika ter načeli mediatorske etike.

38. člen
(odločitev komisije)

(1) Če komisija oceni, da je mediator ravnal v nasprotju 
z določbami zakonika in tega pravilnika ali v nasprotju z načeli 
mediatorske etike, glede na ugotovljeno težo kršitve ministrstvu 
predlaga, da mediatorju izreče opomin ali poda predlog za 
izbris mediatorja iz seznama.

(2) Odločitev ministrstva ali ugotovitev, da pritožba ni 
utemeljena, se posreduje mediatorju, komediatorju in stranki, 
ki je podala pritožbo.

VII. VODENJE STATISTIKE

39. člen
(vodenje statistike)

(1) Ministrstvo vodi statistične podatke o mediacijah. Evi-
denca se deli na dve kategoriji:

1. mediacija pred sodnim postopkom,
2. mediacija po sodnem postopku.
(2) V obeh kategorijah iz prejšnjega odstavka se ločeno 

spremljajo naslednji podatki:
1. število začetih mediacijskih postopkov,
2. podatek o tem ali je bila mediacija izvedena pri centru 

za socialno delo ali pri zunanjem izvajalcu mediacije,
3. število uspešno zaključenih postopkov mediacije (spor 

med strankama je bil v celoti rešen s sklenitvijo sporazuma ali 
s predlogom za sklenitev sodne poravnave),

4. število neuspešno zaključenih postopkov mediacije,
5. število delno uspešno zaključenih postopkov mediacije,
6. število postopkov, v katerih je bilo soglasje za mediacijo 

umaknjeno pred prvim srečanjem,
7. skupni znesek izplačanih nagrad in potnih stroškov, 

vključujoč davke in prispevke, ki ga je krila država.

VIII. NAGRADA IN POTNI STROŠKI ZUNANJIH 
IZVAJALCEV MEDIACIJE

40. člen
(nagrada)

(1) Nagrada je vsota vseh zneskov, ki zunanjemu izvajal-
cu mediacije pripadajo po Tarifi, ki je kot Priloga 2 sestavni del 
tega pravilnika.

(2) Zunanji izvajalec mediacije, ki pri mediaciji sodeluje 
kot komediator, je upravičen do plačila nagrade za opravljene 
ure mediacije po Tarifi, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega 
pravilnika, in povračila potnih stroškov, v skladu z določbami 
tega pravilnika.

41. člen
(potni stroški)

(1) Potni stroški so izdatki, ki zunanjemu izvajalcu me-
diacije nastanejo, če mora potovati iz kraja, kjer se nahajajo 
prostori za mediacijo, ki jih je navedel v vlogi za vpis na se-
znam, v drug kraj, kjer opravi mediacijsko srečanje, kadar se 
mediacija ne izvaja v prostorih, ki jih je navedel v vlogi za vpis 
na seznam. Potni stroški se priznajo v višini izdatkov za prevoz 
z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom.

(2) V primeru javnega prevoza se upoštevajo podatki 
o ceni javnega prevoza po veljavnem ceniku prevoznika, pri 
čemer se stroški prevoza obračunajo tako, da je višina povra-
čila dvakratnik cene enosmerne vozovnice ali cena povratne 
vozovnice.

(3) Če ni možnosti prevoza z javnim prevoznim sred-
stvom, se zunanjemu izvajalcu mediacije prizna kilometrina 
za razdaljo po najkrajši poti od kraja, ki ga je navedel v vlogi 
za vpis na seznam, v drug kraj, kjer opravi mediacijsko sreča-
nje. Kilometrina se obračunava v višini osmih odstotkov cene 
neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Zunanjemu 
izvajalcu mediacije se v tem primeru na podlagi dokazila povr-
ne tudi parkirnina.

42. člen
(specificiran zahtevek in račun za plačilo nagrade  

in povrnitev potnih stroškov)
(1) Plačilo nagrade in potnih stroškov lahko zunanji izva-

jalec mediacije zahteva le na podlagi specificiranega zahtevka 
za plačilo nagrade in povrnitev potnih stroškov in izdanega 
računa, v kolikor ga je zavezan izdati.

(2) Specificiran zahtevek za vsako zaključeno zadevo 
obsega naslednje podatke:

1. opravilno številko mediacijskega spisa,
2. ali je v postopku mediacije sodeloval komediator in 

podatke o komediatorju,
3. datume srečanj s strankami in trajanje srečanj,
4. datum zaključka mediacije,
5. način zaključka mediacije (uspešna, neuspešna, delno 

uspešna, umik soglasja pred prvim srečanjem),
6. navedbo zneskov nagrade in tarifnih številk, na podlagi 

katerih zunanji izvajalec mediacije predlaga izplačilo nagrade 
ter navedbo strank, če nosijo stroške mediacije,

7. podrobno opredelitev nastalih potnih stroškov (na pri-
mer: relacija in število prevoženih kilometrov, število voženj, vr-
sta javnega prevoznega sredstva, cena posameznega prevoza 
z javnim prevoznim sredstvom).

43. člen
(plačilo nagrade in potnih stroškov s strani centra  

za socialno delo)
(1) Center za socialno delo na podlagi specificiranega 

zahtevka zunanjemu izvajalcu mediacije izplača nagrado in 
potne stroške.

(2) Če center za socialno delo ugotovi, da nagrade in 
potnih stroškov ne krije država, da nagrada ni odmerjena v 
skladu s Tarifo iz Priloge 2 tega pravilnika ali da potni stroški 
niso pravilno obračunani, zahtevek zavrne.

44. člen
(izvedba plačila s strani centra za socialno delo)

(1) Nagrada in potni stroški zunanjega izvajalca media-
cije se izplačajo z računa centra za socialno delo, v plačilnih 
rokih, kot so določeni z zakonom, ki ureja izvrševanje prora-
čunov Republike Slovenije. Nakažejo se zunanjemu izvajalcu 
mediacije.

(2) Nagrada se poveča za davek na dodano vrednost, če 
je zunanji izvajalec mediacije zavezanec za plačilo tega davka 
v Republiki Sloveniji.

45. člen
(plačilo nagrade in potnih stroškov s strani strank)

V primerih, ko nagrado in potne stroške krijejo stranke, 
si zunanji izvajalec mediacije nagrado in stroške odmeri v 
skladu z določbami tega pravilnika ter strankam v 15 dneh 
po zaključku mediacije izstavi specificiran zahtevek za plačilo 
nagrade in povrnitev potnih stroškov in račun, v kolikor ga je 
zavezan izdati.
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IX. NAGRADA IN POTNI STROŠKI V MEDIACIJAH  
PRI CENTRU ZA SOCIALNO DELO

46. člen
(nagrada in potni stroški centra za socialno delo)

(1) V mediacijah, v okviru katerih se rešujejo spori iz razme-
rij do otrok, nagrado in stroške krije država, zato se ne odmerijo.

(2) V mediacijah, v okviru katerih se ne rešujejo spori iz 
razmerij do otrok, se za odmero nagrade in plačilo potnih stro-
škov smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika. Odmerjeni 
znesek stranke v 15 dneh vplačajo na račun centra za socialno 
delo in se porabi za pokrivanje stroškov, ki jih ima center za 
socialno delo z mediacijo.

47. člen
(nagrada in potni stroški strokovnega delavca)

Strokovnemu delavcu centra za socialno delo, vpisanemu 
na listo mediatorjev na centrih za socialno delo, nagrada in po-
vračilo potnih stroškov na podlagi tega pravilnika ne pripadajo.

X. KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM  
MEDIATORJEV, OBRAVNAVO PRITOŽB  

IN PRESOJO USTREZNOSTI IZOBRAŽEVANJ

48. člen
(imenovanje komisije)

(1) Minister, pristojen za družino, s sklepom imenuje člane 
Komisije za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb 
in presojo ustreznosti izobraževanj. Komisija se imenuje za 
obdobje petih let.

(2) Komisija ima pet članov in je sestavljena iz predstav-
nika ministrstva, ministrstva, pristojnega za pravosodje, in treh 
članov, ki imajo izkušnje z izvajanjem mediacije v družinskih za-
devah oziroma druga ustrezna znanja in izkušnje. Posameznik, 
ki je uvrščen na seznam, ne more biti član komisije.

(3) Komisija na prvi seji izbere predsednika in namestnika 
predsednika.

49. člen
(delo komisije)

(1) Komisija deluje in odloča na sejah. Komisija je sklep-
čna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odločitve 
sprejema z večino glasov prisotnih članov.

(2) Predsednik komisije sklicuje seje, jih vodi in podpisuje 
sklepe, ki jih sprejme komisija, ter določi zapisnikarja za posa-
mezno sejo. V njegovi odsotnosti opravlja to delo namestnik.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

50. člen
(mediatorji pred začetkom veljavnosti pravilnika)

(1) Centri za socialno delo v 30 dneh od uveljavitve tega 
pravilnika ministrstvu posredujejo vloge za vpis strokovnih 

delavcev na seznam. Vlogam priložijo dokazila iz prve do 
tretje alineje prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in do-
kazila o opravljenih izobraževanjih za mediatorje v družinskih 
zadevah.

(2) Komisija iz 48. člena tega pravilnika oceni, ali je opra-
vljeno izobraževanje iz prejšnjega odstavka primerljivo s pred-
pisanim izobraževanjem iz 19. člena tega pravilnika. Na podlagi 
prejetih podatkov in odločitve komisije o ustreznosti opravlje-
nega izobraževanja, ministrstvo oblikuje listo mediatorjev na 
centrih za socialno delo.

(3) Ministrstvo v 15 dneh od uveljavitve pravilnika objavi 
javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam ter 
na podlagi prejetih vlog na listo zunanjih izvajalcev mediacije 
uvrsti tiste mediatorje, ki izpolnjujejo pogoje iz prve do tretje ali-
neje prvega odstavka 207. člena zakonika in imajo opravljeno 
izobraževanje, za katerega komisija iz 48. člena tega pravil-
nika oceni, da je primerljivo s predpisanim izobraževanjem iz 
19. člena tega pravilnika. Strokovni delavec centra za socialno 
delo vlogi priloži tudi soglasje delodajalca.

(4) Če izobraževanje, ki so ga kandidati iz prvega in tre-
tjega odstavka tega člena opravili pred uveljavitvijo pravilnika, 
ne vključuje zaključnega izpita, se šteje, da kandidat izpolnjuje 
pogoj o predpisanem izobraževanju iz 19. člena tega pravilnika, 
če je v preteklem koledarskem letu opravil najmanj pet mediacij 
v družinskih zadevah.

(5) Če je kandidat iz prvega ali tretjega odstavka tega 
člena mediator, ki je uvrščen na seznam mediatorjev za dru-
žinsko področje, ki delujejo v programih sodišč po Zakonu o al-
ternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 
in 40/12 – ZUJF), se šteje, da izpolnjuje pogoj o opravljenem 
izobraževanju iz 19. člena tega pravilnika.

51. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0072-11/2017
Ljubljana, dne 18. novembra 2019
EVA 2017-2611-0033

Mag. Ksenija Klampfer
ministrica

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Soglašam!

Andreja Katič
ministrica

za pravosodje
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Priloga 1  
 
IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE 
 

– Mediacija — splošno, vrste in pomen 
– Temeljna načela mediacije 
– Predpisi o mediaciji 
– Faze mediacije 
– Mediator 
– Razlike med sodno poravnavo in mediacijo 
– Konflikt 
– Čustva 
– Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)  
– Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank 
– Uvod v tehnike 
– Aktivno poslušanje 
– Postavljanje pravih vprašanj 
– Ravnovesje moči 
– Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev 
– Ločeni sestanek 
– Testiranje realnosti 
– Reframing 
– Pogajanja 
– Pisanje sporazuma 
– Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije 
– Etika 
– Mediacija na centrih za socialno delo 
– Posebnosti mediacije v družinskih sporih 
– Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih 
– Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih 

suma nasilja v družini 
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Priloga 2  
 
 

TARIFA 
 

Tarifna številka 1 
Nagrada za opravljene ure mediacije 

 
Mediatorju za opravljene ure mediacije pripada nagrada, ki se odmeri po naslednji postavki: 
 

postavka opis postavke nagrada 

(1) za vsake začete pol ure mediacijskega  
srečanja 17,00 EUR 

 
 

 
(2)  Če je tekom postopka mediacije opravljenih več mediacijskih srečanj, se čas trajanja posameznih 
mediacijskih srečanj sešteje in obračuna na podlagi končnega skupnega seštevka porabljenega 
časa, preračunanega v porabljene ure in ostanek minut. 
 

 
Tarifna številka 2 

Nagrada za sporazum 
 

(1) Poleg nagrade za opravljene ure mediacije po Tarifni številki 1 pripada mediatorju še nagrada za 
sporazum, če se mediacija zaključi s predlogom za sporazumno razvezo zakonske zveze ali 
predlogom za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, njegovem preživljanju in o 
njegovih stikih s starši ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno 
vplivajo na otrokov razvoj.  
 
(2) Če spora glede na njegovo naravo ni mogoče v celoti reševati v mediaciji, pripade mediatorju 
nagrada za sporazum tudi, če se z njim reši Ie del spornih vprašanj. Mediatorju pripade nagrada za 
sporazum, ko je ob zaključku mediacije sestavljen predlog, na podlagi katerega sodišče v 
nadaljevanju sodnega postopka odloča o dovolitvi sodne poravnave, ki delno rešuje sodni spor, ali 
katerega sodišče vključi v sodno odločbo. 

 
(3) Nagrada za sporazum znaša 150,00 EUR.  
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3326. Pravilniki o potniških ladjah

Na podlagi prvega odstavka 121. člena Pomorskega za-
konika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) ministrica za 
infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o potniških ladjah

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2009/45/ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpi-
sih in standardih za potniške ladje (UL L št. 163 z dne 25. 6. 
2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2017/2108/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 
o spremembi Direktive 2009/45/ES o varnostnih predpisih in 
standardih za potniške ladje (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, 
str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/45/ES), določa 
posebne zahteve za potniške ladje ter hitra potniška plovila, ki 
opravljajo notranja potovanja.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »SOLAS konvencija« je Mednarodna konvencija o 

varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli 
in spremembami, v najnovejši različici,

2. »LL konvencija« je Mednarodna konvencija o tovornih 
črtah, 1966, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši 
različici,

3. »Kodeks o hitrih plovilih« je Mednarodni kodeks o 
varnosti hitrih plovil v skladu z Resolucijo MSC 36(63) Odbora 
za pomorsko varnost IMO z dne 20. maja 1994 ali Mednarodni 
kodeks o varnosti hitrih plovil iz leta 2000 (Kodeks HSC) v 
skladu z Resolucijo MSC 97(73) Odbora za pomorsko varnost 
IMO iz decembra 2000, v najnovejši različici,

4. »potniška ladja« je plovilo, ki prevaža več kot 12 po-
tnikov,

5. »ro-ro potniška ladja« je plovilo, ki prevaža več kot 
12 potnikov, ima prostore za ro-ro tovor ali prostore posebne vr-
ste v skladu s pravilom iz 2. točke dela A Poglavja II-2 Priloge I 
Direktive 2009/45/ES,

6. »hitro potniško plovilo« je hitro plovilo v skladu s Pra-
vilom X/1 SOLAS konvencije, ki prevaža več kot 12 potnikov. 
Potniška ladja, ki opravlja notranja potovanja v razredih B, C 
ali D, se ne šteje za hitro potniško plovilo, če je:

– spodriv konstrukcijske vodne črte manjši od 500 m3, in
– največja hitrost, v skladu z odstavkom 1.4.30 Kodeksa 

o hitrih plovilih iz leta 1994 in 1.4.38 Kodeksa o hitrih plovilih iz 
leta 2000, manjša od 20 vozlov,

7. »nova ladja« je ladja, katere gredelj je položen ali je v 
podobni fazi gradnje 1. julija 1998 ali kasneje,

8. »podobna faza gradnje« je faza, v kateri:
– se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo, in
– se začne montaža ladje, ki vsebuje najmanj 50 ton ali 

1 % mase gradbenega materiala, pri čemer velja podatek, ki 
predstavlja manjšo vrednost,

9. »obstoječa ladja« je ladja, ki ni nova ladja,
10. »potnik« je vsaka oseba, razen poveljnika in članov 

posadke ali drugih oseb, ki so zaposleni ali ki opravljajo kakr-
šno koli delo na ladji, ter otroka, mlajšega od enega leta,

11. »dolžina ladje« pomeni, če ni drugače določeno, 96 % 
skupne dolžine vodne črte pri najmanj 85 % najnižje globine 
prostora, izmerjene od vrha gredlja, ali dolžina od sprednje 
gredice do osi krmila na vodni črti, če je ta vrednost večja. Na 
ladjah, načrtovanih z nagibom gredlja, je vodna črta, od katere 
je merjena ta dolžina, paralelna z načrtovano vodno črto,

12. »ladja z neprekinjenim krovom« je ladja s popolnim 
krovom, ki je izpostavljen vremenu in morju, ki ima stalna 
sredstva za zapiranje vseh odprtin v predelu na prostem in pod 
katerim so vse odprtine na straneh ladje opremljene s stalnimi 
sredstvi za zapiranje, ki so odporni na vremenske vplive. Po-
polni krov je lahko nepropustni krov ali enakovredna struktura, 
ki je sestavljena iz prepustnega krova, popolnoma pokrita z 
neprepustno strukturo, ki je odporna na vremenske vplive, in 
opremljena z neprepustnimi sredstvi za zapiranje,

13. »notranje potovanje« je potovanje v morskih območjih 
izključno med pristanišči Republike Slovenije, razen če ni s tem 
pravilnikom drugače določeno,

14. »morsko območje« je območje v skladu z drugim 
odstavkom 4. člena tega pravilnika. V primeru uporabe predpi-
sov o radijskih zvezah se za morsko območje šteje območje v 
skladu s Pravilom 2 Poglavja IV SOLAS konvencije,

15. »območje pristanišča« je območje na morju, kot je 
določeno v aktu o določitvi pristanišča,

16. »klasifikacijski zavod« je organizacija, ki je priznana 
v skladu s 3. členom Uredbe (ES) št. 391/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih 
in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled 
ladij (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 11), razen če ni s tem 
pravilnikom drugače določeno,

17. »milja« je 1852 metrov,
18. »značilna višina valov« je povprečna višina zgornje 

tretjine višine valov, opazovane v določenem obdobju,
19. »osebe z zmanjšano mobilnostjo« so osebe, ki imajo 

posebne težave pri uporabi javnega prevoza, vključno s starej-
šimi osebami, invalidi, osebami s prizadetimi čutili in uporabniki 
invalidskih vozičkov, nosečnicami in osebami, ki spremljajo 
majhne otroke,

20. »jadrnica« je plovilo, ki pluje na jadra, četudi je opre-
mljena z mehaničnim pogonom za pomožno uporabo in upo-
rabo v sili,

21. »enakovredni material« je aluminijeva zlitina ali kateri 
koli drug negorljiv material, ki ob koncu ustrezne izpostavlje-
nosti standardnemu preskusu požarne varnosti sam po sebi ali 
zaradi svoje izolacije ohranja lastnosti strukture in celovitosti, 
enakovredne jeklu,

22. »standardni preskus požarne varnosti« je preskus, pri 
katerem so vzorci ustreznih pregrad ali krovov v preskusni peči 
izpostavljeni temperaturam, ki približno ustrezajo standardni 
krivulji temperature in časa v skladu s preskusno metodo, dolo-
čeno v najnovejši različici Mednarodnega kodeksa za uporabo 
postopkov požarnega preskusa iz leta 2010, ki ga vsebuje 
Resolucija IMO MSC.307(88) z dne 3. decembra 2010,

23. »tradicionalna ladja« je katere koli vrste zgodovinska 
potniška ladja, zasnovana pred letom 1965, in njihove kopije, 
izdelane predvsem iz prvotnih materialov, vključno s tistimi, ki 
so namenjene spodbujanju in promociji tradicionalnih spretnosti 
in mornarskih veščin, ki skupaj tvorijo žive kulturne spomenike, 
s katerimi se upravlja v skladu s tradicionalnimi načeli pomor-
stva in tehnike,

24. »jahta za prosti čas ali plovilo za prosti čas« je plovilo, 
ki se ne uporablja v gospodarske namene, ne glede na pogon,

25. »pomožno plovilo« je čoln na ladji, ki se uporablja za 
prevažanje več kot 12 potnikov z mirujoče potniške ladje na 
obalo in nazaj,

26. »priobalna oskrbovalna ladja« je ladja, ki se uporablja 
za prevoz in namestitev industrijskih delavcev, ki na krovu ne 
opravljajo dela, bistvenega za delovanje ladje,

27. »priobalno oskrbovalno plovilo« je plovilo, ki se upora-
blja za prevoz in namestitev industrijskih delavcev, ki na krovu 
ne opravljajo dela, bistvenega za delovanje plovila,

28. »popravila, predelave in spremembe večjega pome-
na« so vsaka sprememba:

– ki znatno spremeni dimenzije ladje, kot je podaljšava z 
dodatkom novega srednjega dela,

– ki znatno spremeni potniško zmogljivost ladje, kot je 
sprememba krova za vozila v potniške bivalne prostore,
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– ki znatno podaljša življenjsko dobo ladje, kot je obno-
vitev potniških bivalnih prostorov na enem celotnem krovu ali

– katere koli vrste ladje v potniško ladjo.

3. člen
(področje uporabe)

(1) Ta pravilnik se uporablja za naslednja plovila, ne glede 
na njihovo zastavo, ko opravljajo notranja potovanja:

a) nove in obstoječe potniške ladje z dolžino 24 metrov 
ali več,

b) hitra potniška plovila.
(2) Če ni drugače določeno, se ta pravilnik ne uporablja 

za:
a) potniške ladje, ki so:
– vojaške ladje in ladje za prevoz čet,
– jadrnice,
– ladje brez mehanskega pogona,
– plovila, zgrajena iz materialov, ki niso jeklo ali enakovre-

dni material in ki niso zajeta v standardih o hitrih plovilih (Re-
solucija MSC 36(63) ali MSC.97(73)) ali o dinamično podprtih 
plovilih (Resolucija A.373(X)),

– lesene ladje enostavne gradnje,
– tradicionalne ladje,
– jahte za prosti čas,
– ladje, ki delujejo izključno v pristaniških območjih,
– priobalne oskrbovalne ladje, ali
– pomožna plovila,
b) hitra potniška plovila, ki so:
– vojaška plovila in plovila za prevoz čet,
– plovila za prosti čas,
– plovila, ki delujejo izključno v pristaniških območjih, ali
– priobalna oskrbovalna plovila.
(3) Ta pravilnik, razen določb 6., 8., 9., 10. in 11. člena, se 

uporablja tudi za druge potniške ladje, razen vojaških plovil in 
plovil za prevoz čet, ko opravljajo notranja potovanja (v nadalje-
vanju: potniške ladje, za katere ne velja Direktiva 2009/45/ES).

4. člen
(kategorizacija morskih območij in razredi potniških ladij)

(1) Morska območja so razvrščena v naslednje kategorije:
a) »Območje A« je morsko območje zunaj območij B, C 

in D.
b) »Območje B« je morsko območje, katerega zemlje-

pisne koordinate niso nikoli več kot 20 milj oddaljene od linije 
obale v skladu s srednjo višino plime, vendar je zunaj območij 
C in D.

c) »Območje C« je morsko območje, katerega zemlje-
pisne koordinate niso nikoli več kot 5 milj oddaljene od linije 
obale v skladu s srednjo višino plime, vendar je zunaj morskega 
območja D, če obstaja. Pri tem mora biti tudi verjetnost visokih 
valov, višjih od 2,5 metra, manjša od 10 %, merjeno v obdobju 
enega leta pri celoletni plovbi ali v določenem obdobju pri se-
zonski plovbi, kot je plovba v poletnem obdobju.

č) »Območje D« je morsko območje, katerega zemlje-
pisne koordinate niso nikoli več kot 3 milje oddaljene od linije 
obale v skladu s srednjo višino plime. Pri tem mora biti tudi ver-
jetnost visokih valov, višjih od 1,5 metra, manjša od 10 %, mer-
jeno v obdobju enega leta pri celoletni plovbi ali v določenem 
obdobju pri sezonski plovbi, kot je plovba v poletnem obdobju.

(2) Morska območja Republike Slovenije so razvrščena v 
kategorije B, C in D. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 
(v nadaljnjem besedilu: uprava) objavi na svoji spletni strani se-
znam in karto izrisanih morskih območij, ki jo izdela Geodetski 
inštitut Slovenije. Ministrstvo obvesti Evropsko Komisijo, kje so 
ti podatki na voljo.

(3) Potniške ladje so razvrščene v naslednje razrede 
glede na morska območja, v katerih lahko plujejo:

a) »Razred A« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja 
potovanja v območjih A, B, C in D.

b) »Razred B« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja 
potovanja v območjih B, C in D.

c) »Razred C« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja 
potovanja v območjih C in D.

č) »Razred D« pomeni potniško ladjo, ki opravlja notranja 
potovanja v območju D.

(4) Za hitra potniška plovila se uporabljajo kategorije iz 
poglavja 1 (točki 1.4.10 in 1.4.11) Kodeksa o hitrih plovilih iz 
leta 1994 ali poglavja 1 (točki 1.4.12 in 1.4.13) Kodeksa o hitrih 
plovilih iz leta 2000.

5. člen
(izpolnjevanje zahtev)

(1) Potniška ladja ali hitro potniško plovilo lahko opravlja 
notranja potovanja, če izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.

(2) Potniška ladja ali hitro potniško plovilo, ki pluje pod 
zastavo države, za katero se uporablja Direktiva 2009/45/ES, 
lahko opravlja notranja potovanja, če izpolnjuje pogoje iz tega 
pravilnika.

(3) Spričevalo o varnosti hitrega potniškega plovila in 
dovoljenje za upravljanje ter spričevalo o varnosti potniške 
ladje, ki jih na podlagi Direktive 2009/45/ES izda država članica 
Evropske unije, imajo enako veljavo kot spričevala izdana na 
podlagi tega pravilnika.

(4) Pomorska oprema na ladji, ki izpolnjuje zahteve iz 
Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sve-
ta 96/98/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 146), zadnjič 
spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2018/414 z 
dne 9. januarja 2018 o dopolnitvi Direktive 2014/90/EU Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo posameznih 
predmetov pomorske opreme, za katere se lahko uporablja 
elektronsko označevanje (UL L št. 75 z dne 19. 3. 2018, str. 
3), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/90/EU), se šteje, da 
izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.

6. člen
(zahteve za potniške ladje)

(1) Nove in obstoječe potniške ladje razredov A, B, C in D 
morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

a) gradnja in vzdrževanje trupa, glavnih in pomožnih stro-
jev, električnih in avtomatskih naprav mora ustrezati pravilom 
klasifikacijskega zavoda za klasifikacijo,

b) ustrezati morajo Poglavju IV, vključno s spremembami 
GMDSS (univerzalni pomorski sistem za varnost in stisko na 
morju) iz leta 1988 s spremembami ter Poglavju V in VI SOLAS 
konvencije.

(2) Nove potniške ladje morajo izpolnjevati:
a) splošne zahteve:
– nove potniške ladje razreda A morajo v celoti ustreza-

ti zahtevam SOLAS konvencije in posebnim zahtevam tega 
pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES. Za pravila, katerih 
razlago je SOLAS konvencija prepustila v presojo državam po-
godbenicam, se uporablja razlaga v skladu s Prilogo I Direktive 
2009/45/ES;

– nove potniške ladje razredov B, C in D morajo v ce-
loti ustrezati zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 
2009/45/ES;

b) zahteve glede tovornih črt:
– nove potniške ladje dolžine 24 metrov in več morajo 

ustrezati zahtevam LL konvencije;
– za nove potniške ladje razreda D ne veljajo zahteve o 

minimalni višini premca v skladu s Pravilom 39 LL konvencije;
– nove potniške ladje razreda A, B, C in D morajo imeti 

neprekinjeni krov.
(3) Obstoječe potniške ladje morajo izpolnjevati naslednje 

zahteve:
a) obstoječe potniške ladje razreda A morajo ustreza-

ti zahtevam SOLAS konvencije o obstoječih potniških lad-
jah, posebnim zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 
2009/45/ES. Za pravila, katerih razlago je SOLAS konvencija 
prepustila državam pogodbenicam, se uporablja razlaga v skla-
du s Prilogo I Direktive 2009/45/ES;
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b) obstoječe potniške ladje razreda B morajo ustrezati 
zahtevam tega pravilnika in Priloge I Direktive 2009/45/ES;

c) obstoječe potniške ladje razredov C in D morajo ustre-
zati zahtevam tega pravilnika in Poglavja III Priloge I Direktive 
2009/45/ES ter smiselno zahtevam poglavja II-1 in II-2 Priloge I 
Direktive 2009/45/ES tako, da se ohrani enaka raven varnosti, 
kot je določena v Poglavju II Priloge I Direktive 2009/45/ES, z 
upoštevanjem posebnih lokalnih pogojev opravljanja potovanj. 
Preden lahko obstoječe potniške ladje razredov C in D opra-
vljajo linijska notranja potovanja v Republiki Sloveniji, mora 
uprava države zastave pridobiti soglasje uprave o izpolnjevanju 
pogojev iz tega pravilnika.

(4) Kadar uprava meni, da so zahteve, ki jih je sprejela 
uprava države pristanišča v skladu s točko c) tretjega odstav-
ka 6. člena Direktive 2009/45/ES nesprejemljiva, nemudoma 
obvesti Evropsko komisijo.

(5) Popravila, predelave in spremembe večjega pomena 
novih in obstoječih ladij in s tem povezano opremljanje so v 
skladu z zahtevami za nove ladje drugega odstavka tega člena 
predelave ladje, ki so namenjene zgolj doseganju daljše dobe 
uporabe, se ne štejejo za spremembe večjega pomena.

7. člen
(zahteve za potniške ladje, za katere ne velja Direktiva 

2009/45/ES)
Za potniške ladje, za katere ne velja Direktiva 2009/45/

ES, se uporablja Priporočilo Sveta z dne 9. aprila 2019 o ciljih 
glede varnosti in nezavezujočih funkcionalnih zahtevah za 
potniške ladje, krajše od 24 metrov (UL C št. 142 z dne 23. 4. 
2019, str. 1).

8. člen
(zahteve za hitra potniška plovila)

(1) Hitro potniško plovilo, ki je bilo zgrajeno, popravljeno, 
predelano ali so bile na njem izvedene spremembe večjega 
pomena 1. januarja 1996 ali kasneje, mora ustrezati zahtevam 
Pravila X/2 in X/3 SOLAS konvencije, razen če:

– je bil najkasneje 4. junija 1998 položen gredelj ali je bilo 
v podobni fazi gradnje,

– sta bila dobava in začetek obratovanja izvedena najpo-
zneje 4. decembra 1998, in

– je popolnoma v skladu z zahtevami Kodeksa o varnosti 
dinamično podprtih plovil (Kodeks DSC) iz Resolucije skupšči-
ne IMO A.373(10) v najnovejši različici.

(2) Hitro potniško plovilo, zgrajeno pred 1. januarjem 
1996, ki ustreza zahtevam Kodeksa o hitrih plovilih, lahko 
opravlja potovanja v skladu s tem kodeksom.

(3) Hitro potniško plovilo, zgrajeno pred 1. januarjem 
1996, ki ne ustreza zahtevam Kodeksa o hitrih plovilih, ne 
sme opravljati notranjih potovanj, razen če jih ni opravljalo 
že 4. junija 1998. Takšno plovilo mora izpolnjevati zahteve 
DSC Kodeksa.

(4) Gradnja in vzdrževanje hitrega potniškega plovila in 
njegove opreme mora ustrezati pravilom za klasifikacijo poo-
blaščenega klasifikacijskega zavoda.

9. člen
(zahteve za stabilnost za ro-ro potniške ladje  

in izvzetje iz prometa)
Ro-ro potniške ladje razreda C, katerih gredelj je položen 

ali ki so bile v podobni fazi gradnje 1. oktobra 2004 ali kasne-
je, in ro-ro potniške ladje razredov A in B, morajo ustrezati 
zahtevam 6., 8. in 9. člena Direktive 2003/25/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. april 2003 o posebnih zahtevah 
glede stabilnosti ro-ro potniških ladij (UL L št. 123 z dne 17. 5. 
2003, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1243 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prila-
goditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba 
regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 
2019, str. 241).

10. člen
(varnostne zahteve za osebe z zmanjšano mobilnostjo)

(1) Potniške ladje razredov A, B, C in D in hitra potniška 
plovila, ki opravljajo javni prevoz, katerih gredelj je položen ali 
so v podobni fazi gradnje 1. oktobra 2004 ali kasneje, morajo, 
če je mogoče, omogočiti osebam z zmanjšano mobilnostjo 
varen dostop na ladjo v skladu z navodili iz Priloge 1, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

(2) Pri izvajanju navodil iz prejšnjega odstavka sodeluje 
klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, z orga-
nizacijami, ki predstavljajo osebe z zmanjšano mobilnostjo.

(3) Predelava potniških ladij razredov A, B, C in D ter hitra 
potniška plovila, ki opravljajo javni prevoz, katerih gredelj je po-
ložen ali so v podobni fazi gradnje pred 1. oktobrom 2004, mora 
biti izvedena v skladu z navodili iz Priloge 1 tega pravilnika, če 
je to ekonomsko upravičeno in izvedljivo.

11. člen
(varstveni ukrepi)

(1) Uprava lahko odloči, da potniški ladji, ki opravlja no-
tranja potovanja v skladu s tem pravilnikom, in kljub temu 
predstavlja tveganje za varnost življenja, premoženja ali okolja, 
prepove opravljanje potovanja ali ji naloži dodatne varnostne 
ukrepe, dokler takšna nevarnost ni odpravljena.

(2) Uprava obvesti Evropsko komisijo in države članice 
Evropske unije o varstvenih ukrepih iz tega člena ter jih ob-
razloži.

12. člen
(pregledi)

(1) Pooblaščeni klasifikacijski zavod pregleda potniško 
ladjo:

a) pred začetkom uporabe (začetni pregled);
b) enkrat na dvanajst mesecev (redni pregled);
c) po potrebi (dodatni pregled).
(2) Hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo Republike 

Slovenije in ki mora upoštevati zahteve iz 8. člena tega pra-
vilnika, pregleda pooblaščeni klasifikacijski zavod v skladu s 
Kodeksom o hitrih plovilih in Kodeksom DSC.

(3) Pri opravljanju pregledov se uporabljajo postopki in na-
vodila za preglede spričeval o varnosti potniške ladje, določena 
v Resoluciji skupščine IMO A.997(25) z dne 29. novembra 2007 
o navodilih za preglede v okviru usklajenega sistema pregledov 
in izdajanja spričeval.

(4) Potniško ladjo ali hitro potniško plovilo, ki pluje pod 
zastavo države, ki ni država članica Evropske unije, in želi 
opravljati notranje potovanje, pregleda klasifikacijski zavod, 
pooblaščen v Republiki Sloveniji.

13. člen
(spričevala)

(1) Potniške ladje iz prvega odstavka 3. člena tega pravil-
nika morajo imeti spričevalo o varnosti potniške ladje v skladu 
s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Potniške ladje iz 
tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika morajo imeti spriče-
valo o varnosti potniške ladje v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni 
del tega pravilnika.

(2) Ladji izda spričevalo iz prejšnjega odstavka poobla-
ščeni klasifikacijski zavod po opravljenem začetnem pregledu v 
skladu s točko a) prvega odstavka prejšnjega člena. Spričevalo 
o varnosti potniške ladje se izda za obdobje dvanajst mese-
cev. Čas veljavnosti spričevala se lahko podaljša za obdobje 
do enega meseca po datumu izteka veljavnosti spričevala. V 
primeru podaljšanja začne novo obdobje veljavnosti spričevala 
teči od datuma izteka veljavnosti obstoječega spričevala pred 
njegovim podaljšanjem.

(3) Ladji, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije, obnovi 
spričevalo pooblaščeni klasifikacijski zavod po opravljenem 
rednem pregledu v skladu s točko b) prvega odstavka prej-
šnjega člena.
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(4) Hitremu potniškemu plovilu, ki pluje pod zastavo Re-
publike Slovenije in ki izpolnjuje zahteve Kodeksa o hitrih plovi-
lih, izda pooblaščeni klasifikacijski zavod spričevalo o varnosti 
hitrega potniškega plovila in dovoljenje za upravljanje v skladu 
s Kodeksom o hitrih plovilih.

(5) Hitremu potniškemu plovilu, ki pluje pod zastavo Re-
publike Slovenije, ki izpolnjuje zahteve Kodeksa DSC, izda 
pooblaščeni klasifikacijski zavod spričevalo o gradnji in opremi 
DSC ter dovoljenje za upravljanje v skladu s Kodeksom DSC.

(6) Hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo države, za 
katero se uporablja Direktiva 2009/45/ES, lahko opravlja notra-
nja potovanja v Republiki Sloveniji, če pred izdajo dovoljenja 
za upravljanje hitrega potniškega plovila, ki opravlja notranja 
potovanja, uprava države zastave plovila pridobi soglasje upra-
ve o operativnih pogojih za plovbo v Republiki Sloveniji, ki jih 
mora plovilo izpolnjevati. Uprava države zastave plovila mora 
te pogoje navesti na dovoljenju za upravljanje.

(7) Določbe tega člena veljajo tudi za potniško ladjo in 
hitro potniško plovilo, ki pluje pod zastavo države, ki ni članica 
Evropske unije, in želi opravljati notranje potovanje.

(8) Varstveni ukrepi, določeni na podlagi 11. člena tega 
pravilnika, se navedejo v ladijskem spričevalu.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
(prehodno obdobje)

(1) Ladje, zgrajene iz enakovrednega materiala pred 
20. decembrom 2017, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in 
Direktive 2009/45/ES do 22. decembra 2025.

(2) Spričevala, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega 
pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti.

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 23/11 in 16/17).

16. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

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

Št. 007-308/2018/28
Ljubljana, dne 29. novembra 2019
EVA 2018-2430-0081

Mag. Alenka Bratušek
ministrica

za infrastrukturo
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Priloga 1 
 
SMERNICE ZA VARNOSTNE ZAHTEVE ZA POTNIŠKE LADJE IN HITRA POTNIŠKA PLOVILA V 

ZVEZI Z OSEBAMI Z ZMANJŠANO MOBILNOSTJO 
(iz 10. člena) 

 
Pri uporabi smernic iz te priloge se upošteva okrožnico IMO MSC/735 z dne 24. junija 1996, »Priporočilo 
glede zasnove in obratovanja potniških ladij zaradi upoštevanja potreb starejših in invalidnih oseb«. 
 
1. Dostop na ladjo 
Ladje je treba zgraditi in opremiti tako, da se lahko oseba z zmanjšano mobilnostjo enostavno in varno 
vkrca in izkrca ter da ji je zagotovljen dostop med krovi, bodisi brez pomoči bodisi s pomočjo ramp, dvigal 
ali dvižnih naprav. Smeri takšnega dostopa morajo biti označene na drugih dostopih na ladjo in na drugih 
ustreznih mestih po vsej ladji. 
 
2. Znaki 
Znaki, nameščeni na ladji v pomoč potnikom, morajo biti dostopni in enostavno berljivi za osebe z 
zmanjšano mobilnostjo (vključno z osebami s prizadetimi čutili) in morajo biti nameščeni na ključnih točkah. 
 
3. Sredstva obveščanja 
Ladjar mora imeti na ladji vizualna in govorna sredstva za obveščanje oseb z različnimi oblikami 
zmanjšane mobilnosti, kot so tista v zvezi z zamudami, spremembami voznega reda in storitvami na ladji. 
 
4. Alarm 
Alarmni sistem in tipke za sprožitev alarma morajo biti oblikovane tako, da so dostopne in da opozarjajo 
vse potnike z zmanjšano mobilnostjo, vključno z osebami s prizadetimi čutili in osebami, ki težje dojemajo. 
 
5. Dodatne zahteve, ki zagotavljajo mobilnost v notranjosti ladje 
Stopniščne, ograje, hodniki in prehodi, vratne odprtine ter vrata morajo biti prirejena za gibanje oseb na 
vozičkih. Dvigala, palube za vozila, dnevni prostori za potnike, stanovanjski prostori in kopalnice morajo biti 
zasnovani tako, da so razumno in sorazmerno dostopni osebam z zmanjšano mobilnostjo. 
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Priloga 2 
 

SPRIČEVALO O VARNOSTI POTNIŠKE LADJE 
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE  

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

REPUBLIC OF SLOVENIA 

 
Izdano na podlagi določb 13. člena Pravilnika o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 76/19) 

Issued under the provisions of the Article 13 of the Rules on passenger ships (Official Gazette RS, no. 76/19) 
 
potrjuje skladnost v nadaljevanju navedenega plovila z določbami Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje, s spremembami 
and confirming compliancy of the vessel named hereafter with the provisions of the Directive 2009/45/EC of the 
European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships, as amended  
 
po pooblastilu Ministrstva za infrastrukturo izdaja 
under the authority of the Ministry of Infrastructure issued by 
 
 

………………………………………………………………………… 
(celotna uradna oznaka pristojnega klasifikacijskega zavoda, priznanega po določbah Uredbe 391/2009/ES) 

(full official designation of the competent organisation recognised under the provisions of the Regulation 391/2009/EC) 
 
Ime ladje  
Name of the ship 

Številka ali razpoznavni znak ladje 
Distinctive numbers or letters 

Pristanišče vpisa 
Port of registry 

Število potnikov  
Number of passengers 

    

 
 

Številka IMO /IMO number1:…………………………………………….… 
 
 
Dolžina/Length:……………………………………………………………… 
 
 
Datum, ko je bil gredelj položen ali ko je bila ladja v podobni fazi gradnje: 
Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction:……………………………………… 
 
 
Datum začetnega pregleda: 
Date of initial survey:………………………………………………………………………….. 
 
 
Razred ladje v skladu z morskim območjem, v katerem lahko ladja opravlja plovbo:                 A / B / C / D 2 
Class of ship in accordance with the sea area in which the ship is certified to operate: 
 
 
glede na naslednje omejitve in dodatne zahteve: 
subject to following restrictions or additional requirements3:……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
1 Identifikacijska številka ladje IMO v skladu s Resolucijo A.600(15), če obstaja. / IMO ship identification number in accordance 
with Resolution A. 600(15), if any. 
2  Nepotrebno črtati. / Delete as appropriate. 
3 Zabeležiti kakršne koli ustrezne omejitve glede poti, območja delovanja ali omejenega obdobja delovanja ali kakršne koli 
dodatne zahteve glede posebnih lokalnih okoliščin. / Record of any restriction applicable by reason of ether the route, area of 
operation or restricted period of operation or any additional requirements due to specific local circumstances. 
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Začetni pregled  
Initial survey  
 

S tem se potrjuje / This is to certify, 
1. da je bila ladja pregledana v skladu z 12. členom Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
1. that the ship has been surveyed in accordance with Article 12 of Directive 2009/45/EC of the European Parliament 
and of the Council, 
 

2. da je pregled pokazal, da je ladja popolnoma v skladu z Direktivo 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta, in 
2. that the survey showed that the ship fully complies with the requirements of Directive2009/45/EC of the European 
Parliament and of the Council, and 
 

3. da je ladja v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta oproščena 
naslednjih zahtev Direktive: 
3. that the ship is, under the authority conferred by Article 9(3) of Directive 2009/45/EC of the European Parliament and 
of the Council, exempted from the following requirements of the Directive: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pogoji pod katerimi so podeljene izjeme: 
Conditions, if any, on which the exemptions are granted: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4. da so bile označene naslednje pregradne tovorne črte: 
4. that the following subdivision load lines have been assigned: 
 
Pregradne tovorne črte, določene in 
označene na zunanji oplati na sredi 
ladje (Pravilo IM/B/11)  
Subdivision load lines assigned and 
marked on the ship's side at 
amidships (Regulation II-1/B/11) 

Nadvodje (v mm) / 
Freeboard (in mm) 

Opombe glede alternativnih pogojev 
delovanja  
Remarks with regard to alternative 
service conditions 

C.11   

C.2   

C.3   

 
To spričevalo velja do ………………………………. (datum naslednjega rednega pregleda) v skladu z 12. členom 
Direktive 2009/45/ES. 
This certificate is valid until……………………………… (date of next renewal survey) in accordance with Article 12 of 
Directive 2009/45/EC. 
 
Izdano v / Issued at …….……………………………………………………, dne / on ……….….……………………… 

   (kraj izdaje spričevala / place of issue of certificate)               (datum izdaje / date of issue) 
 
(pečat organa, ki je izdal spričevalo)  
(Seal of issuing authority) 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da imam polna pooblastila navedene države zastave za izdajo tega spričevala o varnosti 
potniške ladje. 
The undersigned declares that he is duly authorised by the said Flag State to issue this Passenger Ship Safety 
Certificate.  

 
______________________________ 

(podpis / (signature) 
 
_______________________________ 
1 Arabske številke, ki sledijo črki »C« v označevanju pregradnih tovomih črt, se lahko nadomestijo z rimskimi številkami ali črkami, če 
uprava države zastave meni, da je treba razločevati med mednarodnimi oznakami za pregradne tovorne cite. 
The Arabic numerals following the letter »C« in the subdivision loadline notations may be replaced by Roman numerals or letters if the 
Administration of the flag State considers this necessary to distinguish them from the international subdivision loadline notations. 
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Redni pregledi 
   Periodical surveys 

 
S tem potrjujemo, da je bil opravljen redni pregled v skladu z 12. členom Direktive 2009/45/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta, in da je pregled pokazal, da je ladja popolnoma v skladu z vsemi ustreznimi zahtevami Direktive 2009/45/ES. 
This is to certify that a periodical survey as required by Article 12 of Directive 2009/45/EC of the European Parliament 
and of the Council has been carried out and that the survey showed that the ship was found to comply with all the 
relevant requirements of Directive2009/45/EC of the European Parliament and of the Council. 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
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Priloga 3  
 

SPRIČEVALO O VARNOSTI POTNIŠKE LADJE, ZA KATERE NE VELJA DIREKTIVA 2009/45/EU  
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE FOR SHIPS NOT FALLING UNDER THE SCOPE OF THE 

DIRECTIVE 2009/45/EU 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

REPUBLIC OF SLOVENIA 

 
Izdano na podlagi določb 13. člena Pravilnika o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 76/19) 

Issued under the provisions of the Article 13 of the Rules on passenger ships (Official Gazette RS, no. 76/19) 
 
po pooblastilu Ministrstva za infrastrukturo 
under the authority of the Ministry of Infrastructure 
 
 

………………………………………………………………………… 
(celotna uradna oznaka pristojnega klasifikacijskega zavoda, priznanega po določbah Uredbe 391/2009/ES) 

(full official designation of the competent organisation recognised under the provisions of the Regulation 391/2009/EC) 
 
 
potrjuje, da je pregledal ladjo 
confirming the survey of the ship  
 
Ime ladje  
Name of the ship 

Številka ali razpoznavni znak ladje 
Distinctive numbers or letters 

Pristanišče vpisa 
Port of registry 

Število potnikov  
Number of passengers 

    

 
 
dolžina/length: ……………… širina/breadth: …………… BT/GT: ………………. nadvodje/freeboard:……………….mm 
 
in potrjuje, da ladja ustreza določbam Pravilnika o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 76/19), ki se nanašajo na: 
and confirming compliancy of the ship with the Rules on passenger ships (Official Gazette RS, no. 76/19), with respect of: 
– konstrukcijo trupa / hull construction 
– plovne lastnosti / floating charateristics  
– pogonske in druge naprave / driving gear and other devices 
– opremo / equipment 
 
Datum, ko je bil gredelj položen ali ko je bila ladja v podobni fazi gradnje: ……………………………………… 
Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction: 
 
Razred ladje v skladu z morskim območjem, v katerem lahko ladja opravlja plovbo:          A / B / C / D  
Class of ship in accordance with the sea area in which the ship is certified to operate: 
 
Datum začetnega pregleda: 
Date of initial survey:………………………………………………………………………….. 
 
To spričevalo velja do ………………………………… (datum naslednjega rednega pregleda) 
This certificate is valid unti                                       (the date of the next periodical survey) 
 
Izdano v ………………………………………………, dne ………………………………… 
(kraj izdaje spričevala / place of issue)                   (datum izdaje / date of issue) 
 
 
 
 
 
____________________________________  ______________________________________  
(pečat organa, ki je izdal spričevalo)     (podpis) 
 (seal of issuing authority)       (signature) 
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Redni pregledi 

   Periodical surveys 
 
S tem potrjujemo, da je bil opravljen redni pregled v skladu z 12. členom Pravilnika o potniških ladjah (Uradni list RS, 
št. 76/19), in da je pregled pokazal, da je ladja popolnoma v skladu z vsemi zahtevami tega pravilnika. 
This is to certify that a periodical survey as required by Article 12 of the Ruls o passenger ships has been carried out 
and that the survey showed that the ship was found to comply with all the relevant requirements of the rules. 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
 
 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
 
 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
 
 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
 
 
 
 
 
Kraj / Place ………………………………………………… Datum/Date …………………………………………………….. 

 
 
 

…………………………………………………. 
Podpis in/ali pečat organa, ki je izdal pričevalo)  

(Signature and/or seal of issuing authority) 
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3327. Odredba o določitvi seznama tehničnih 
specifikacij o postopkih s področja motornih 
in priklopnih vozil

Na podlagi drugega odstavka 10. člena, drugega odstav-
ka 46. člena in drugega odstavka 61. člena Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17) ministrica za infrastrukturo 
izdaja

O D R E D B O
o določitvi seznama tehničnih specifikacij  

o postopkih s področja motornih  
in priklopnih vozil

1. člen
(1) S to odredbo se določa seznam tehničnih specifikacij 

o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil.
(2) Seznam tehničnih specifikacij o postopkih s področja 

motornih in priklopnih vozil je določen v Prilogi, ki je sestavni 
del te odredbe.

KONČNI DOLOČBI

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati 

Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih 
s področja motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 50/11, 
106/11, 72/14, 9/17 in 75/17 – ZMV-1).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-406/2018
Ljubljana, dne 25. novembra 2019
EVA 2019-2430-0007

Mag. Alenka Bratušek
ministrica

za infrastrukturo



Stran 9832 / Št. 76 / 13. 12. 2019 Uradni list Republike Slovenije
 

PRILOGA 
 

SEZNAM TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ O POSTOPKIH S PODROČJA MOTORNIH IN 
PRIKLOPNIH VOZIL (*) 

 

Številčna 
oznaka 

Naslov tehnične 
specifikacije  

in področje njene 
veljavnosti 

Začetek veljavnosti  
in začetek obvezne 

uporabe 
Prenehanje 
veljavnosti 

TSV 
601/01 

Tehnična specifikacija 
TSV 601/01 o izvajanju 

inženirske ocene  
pri ugotavljanju skladnosti 

vozil z najmanj štirimi 
kolesi. 

Začetek veljavnosti 
25. novembra 2019. 

 

TSV 
605/03 

Tehnična specifikacija  
za vozila TSV 605/03  

o postopkih za izvedbo 
tehničnih pregledov 

motornih in priklopnih 
vozil. 

Začetek veljavnosti 
25. novembra 2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Besedila posameznih tehničnih specifikacij so dosegljiva na spletni strani Ministrstva za 
infrastrukturo. 
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BANKA SLOVENIJE
3328. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi 

za zaračunavanje nadomestil za storitve 
Banke Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno 
besedilo in št. 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje 

nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen

V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve 
Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/12, 36/12, 17/13, 24/13, 
79/14, 96/15, 83/16, 4/17, 52/17, 65/17, 81/18 in 35/19) se v 
1. členu v poglavju VI. TARIFA SISTEMA IZMENJAVE INFOR-
MACIJ tarifna številka 21. postavka c. spremeni tako, da se glasi:

»21. Nadomestila za fizične osebe in poslovne subjekte o 
katerih podatki se vodijo v sistemu izmenjave

c. Zahtevek posameznika – fizične osebe 
za izpis podatkov iz sistema izmenjave  
informacij prek aplikacije Moj SISBON brezplačno

Posameznik si sam natisne izpisek lastnih podatkov iz 
aplikacije Moj SISBON.«

2. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2020.

Ljubljana, dne 3. decembra 2019

Dr. Primož Dolenc
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

SODNI SVET
3329. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 32. seji 5. decembra 2019 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– predsednika Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
– predsednika Okrajnega sodišča v Brežicah in
– predsednika Okrajnega sodišča v Litiji.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 
1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3330. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta 
o metodologiji za določitev regulativnega 
okvira in metodologiji za obračunavanje 
omrežnine za elektrooperaterje

Na podlagi drugega odstavka 116. člena in četrtega odstav-
ka 132. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – 
uradno prečiščeno besedilo) Agencija za energijo izdaja

A K T
o spremembah in dopolnitvah  

Akta o metodologiji za določitev regulativnega 
okvira in metodologiji za obračunavanje 

omrežnine za elektrooperaterje

1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in 

metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
(Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr. in 86/18) se v 30. čle-
nu besedilo »je odgovoren sistemski operater« nadomesti z 
besedilom »sta odgovorna sistemski in distribucijski operater«.

2. člen
V 31. členu se v drugem odstavku doda nova prva alineja, 

ki se glasi:
»– za zagotavljanje rezerve za vzdrževanje frekvence 

oziroma primarno regulacijo frekvence;«.
Dosedanja prva do četrta alineja postanejo druga do peta 

alineja.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za sis-

temske storitve, ki jih potrebuje distribucijski operater.«.

3. člen
V 32. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za distri-

bucijskega operaterja.«.

4. člen
V 68. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Elektrooperater agenciji prijavi tudi projekte, ki so se 

začeli izvajati v regulativnem obdobju 2016–2018. Kvalifikacija 
teh projektov se izvede v treh mesecih od prijave projekta.«.

Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.

5. člen
V 76. členu se v naslovu, v prvem, drugem in tretjem 

odstavku črta beseda »evropska« v vseh sklonih.

6. člen
V 80. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Če elektrooperater dokaže, da je pri načrtovanju in 

implementaciji rešitve uporabil pristop upoštevanja celotnega 
elektroenergetskega sistema (prenosnega in distribucijskega), 
se mu dodatno k spodbudi iz prvega odstavka tega člena pri-
zna še spodbuda v višini 3 odstotkov od neodpisane vrednosti 
sredstva na dan 31. decembra za čas trajanja treh let od 
dneva aktiviranja. Kot dokazilo morata distribucijski operater 
in sistemski operater v vlogi iz prejšnjega odstavka predložiti 
skupno izjavo o sodelovanju pri načrtovanju in implementaciji 
naložbe s podrobno utemeljitvijo, iz katere izhaja, da je v okviru 
naložbe uporabljena najbolj učinkovita zasnova rešitve za ce-
lotni elektroenergetski sistem. Naložba mora zagotavljati učin-
kovit mehanizem koordinacije med distribucijskim operaterjem 
in sistemskim operaterjem, ki vključuje učinkovito izmenjavo 
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pomembnih podatkov o stanju v distribucijskem sistemu v 
realnem času (na manj kot 30 sekund). Utemeljitev mora biti 
podkrepljena z ovrednotenjem enega ali več kazalnikov uspe-
šnosti, ki naslavljajo pristop upoštevanja celotnega elektroener-
getskega sistema in ki po potrebi smiselno dopolnjujejo nabor 
kazalnikov iz tretje alineje sedmega odstavka tega člena.«.

Dosedanji četrti do osmi odstavek postanejo novi peti do 
deveti odstavek.

7. člen
V 94. členu se v drugem odstavku 20. točka spremeni 

tako, da se glasi:
»20. za projekte, kot so kvalificirani v skladu z odsekom 

3.2.8. II. poglavja tega akta, se stroški raziskav in inovacij v 
letu  ugotovijo na podlagi realiziranih stroškov in odhodkov 
iz poslovnih knjig elektrooperaterja tistega leta, za katero se 
ugotavlja odstopanje od regulativnega okvira, razen za pro-
jekte iz četrtega odstavka 68. člena tega akta. Priznani stroški 
raziskav in inovacij za posamezni projekt iz četrtega odstavka 
68. člena tega akta se začnejo priznavati v letu, ko je projekt 
kvalificiran in se ti stroški ugotovijo na podlagi realiziranih 
stroškov in odhodkov iz poslovnih knjig elektrooperaterja iz 
obdobja 2016–2021. Priznani stroški raziskav in inovacij iz 
67. člena tega akta se za kvalificirane projekte priznajo največ 
do višine, ki se izračuna na naslednji način:

9. člen
V 122. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(1) Končnemu odjemalcu, ki zagotavlja sistemske stori-

tve iz 31. člena tega akta in se mu moč meri, elektrooperater pri 
določitvi treh največjih 15-minutnih povprečnih moči iz prvega 
in drugega odstavka 120. člena tega akta upošteva znižano 
vrednost realizirane izravnave moči, če je bilo izvajanje iz-
ravnave moči izvedeno v smislu povečanja prevzete moči iz 
omrežja v času treh največjih 15-minutnih povprečnih moči.

(2)  Pri določitvi obračunske moči na podlagi 120. člena 
tega akta elektrooperater končnemu odjemalcu posamezno 
ugotovljeno največjo 15-minutno povprečno moč iz prejšnjega 
odstavka zniža za ugotovljeno moč, s katero je končni odjema-
lec prispeval k izravnavi moči.«.

10. člen
V Prilogi 3 se v poglavju I. Shema upravičenja stroškov 

raziskav in inovacij v oddelku 4. Poročanje o napredku projekta, v 
prvem odstavku črta besedilo: »Napaka! Zaznamek ni definiran.,«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
Drugi odstavek spremenjenega 31. člena akta se začne 

uporabljati 1. januarja 2020.

12. člen
Elektrooperater mora projekte iz novega četrtega odstav-

ka 68. člena tega akta agenciji prijaviti najkasneje do 31. de-
cembra 2020.

13. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 211-9/2019-29/442
Maribor, dne 28. novembra 2019
EVA 2019-2430-0071

Predsednica sveta
Agencije za energijo

Ivana Nedižavec Korada

3331. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Celju

Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o dr-
žavnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) 
je Državnotožilski svet na obrazložen predlog ministrice za 
pravosodje, št. 701-37/2019 z 2. 10. 2019, po predhodnem 
mnenju namestnika generalnega državnega tožilca RS, 
št. VDT-Tu-20-5/7/2019/6 s 17. 7. 2019, v postopku imenova-
nja vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju, na 44. redni 
seji, ki je potekala 7. 11. 2019 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju vodje  

Okrožnega državnega tožilstva v Celju
Mag. Simona Kuzman Razgoršek, rojena 1. 8. 1970, višja 

državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, se s 
25. 11. 2019 za dobo šestih let imenuje za vodjo Okrožnega 
državnega tožilstva v Celju.

DTS št. 135/2019-13
Ljubljana, dne 7. novembra 2019

Robert Renier
predsednik 

Državnotožilskega sveta

in

kjer oznake pomenijo:
RIt stroški raziskav in inovacij;
Vvt priznani viri za pokrivanje upravičenih stroškov 

predhodnega leta;
BPSRI drugi prihodki iz naslova brezplačno prevze-

tih sredstev za projekte iz 67. člena tega akta, 
vključno s temi prihodki iz RO 2016–2018;

t leto, za katero se ugotavlja odstopanje od regu-
lativnega okvira;

pt predhodno leto;
i 1 do N
N število projektov od 1 do i;
Tro trajanje regulativnega obdobja, izraženo s šte-

vilom let;
n 1 do Tro
pri čemer se v letu t tekočega regulativnega obdobja stro-

ški raziskav in inovacij priznajo do višine zamejitve, določene z 
enačbama iz te točke, hkrati pa neizkoriščeni stroški raziskav in 
inovacij predhodnih let tekočega regulativnega obdobja pove-
čujejo zamejeno višino stroškov raziskav in inovacij leta t. Če 
pa se projekt zaključi v letu t tekočega regulativnega obdobja 
in stroški raziskav in inovacij presegajo zamejeno višino stro-
škov inovacij in raziskav tega leta, se nepriznani stroški leta t 
pokrivajo v naslednjem letu tekočega regulativnega obdobja 
do zamejitve.«.

8. člen
Naslov 118. člena se spremeni, tako da se glasi: »(dolo-

čitev omrežnine za hranilnike energije)«.
Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Hranilnik energije, ki je priključen na omrežje ne-

posredno in nima lastnega odjema, za prevzeto električno 
energijo, namenjeno izključno shranjevanju energije v hranilnik 
energije za kasnejše pretvorbe shranjene energije v električno 
energijo, ne plača omrežnine.

(2) Za določitev omrežnine za priključno moč pri priklju-
čevanju hranilnika energije iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabijo določbe 130. člena tega akta.«.

Tretji odstavek se črta.
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

3332. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Bistrica ob Sotli

Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. člena 
Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – ura-
dno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob 
Sotli na 8. redni seji dne 26. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest  

v Občini Bistrica ob Sotli

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Bistrica ob  Sotli in ceste med 

naselji v Občini Bistrica ob Sotli ter naselji v sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter naselji v so-

sednjih občinah so:

ZP. ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC
DOLŽINA 

(m)
NAMEN 

UPORABE DOLŽINA V SOS. OBČ.
 01.) 318010 Elektro-Hrastje-Jug C R1-219 C R2-423 2474  

318011 Elektro-Hrastje-Jug C R1-219 C R2-423 2474 vsa vozila
 02.) 318020 Trebče-Kopinja Loka C R2-423 C 317150 5184  

318021 Trebče-Kopinja Loka C R2-423 C 317150 5184 vsa vozila
 03.) 318040 219-Kopinja Loka C R1-219 C 318020 2122  

318041 219-Kopinja Loka C R1-219 C 318020 2122 vsa vozila
 04.) 318050 Elektro-Graben C 318010 C 318020 2365  

318051 Elektro-Graben C 318010 C 318020 2365 vsa vozila
 05.) 318060 Dekmanca-Ples C R1-219 C R2-423 3536  

318061 Dekmanca-Ples C R1-219 C R2-423 3536 vsa vozila
 06.) 318070 219-Bokulič -Uršič C R1-219 C R1-219 2098  

318071 219-Bokulič -Uršič C R1-219 C R1-219 1553 vsa vozila
 318072 Sv. Križ O 318071 Z cerkev 545 vsa vozila  
 07.) 318080 Bistrica-Kunšperk-Brežice C 318090 C 024360 5963

318081 Bistrica-Kunšperk-Brežice C 318090 C 024360 5963 vsa vozila Brežice (560 m)
 08.) 318090 Ples-Bistrica ob Sotli C R2-423 C R1-219 5907  

318091 Ples-Bistrica ob Sotli C R2-423 C R1-219 2351 vsa vozila
 318092 Bistrica-Kunšperk-Polje O 318091 O 318091 3556 vsa vozila  
 09.) 318110 Trebče-Kostanjšek-Podsreda C R2-423 C R2-423 2929

318111 Trebče-Kostanjšek-Podsreda C R2-423 C R2-423 2929 vsa vozila Kozje (930 m)
 10.) 318140 Dekmanca-Kopinja Loka C R1-219 C 317150 2425

318141 Dekmanca-Kopinja Loka C R1-219 C 317150 2425 vsa vozila Podčetrtek (548 m)
 11.) 318150 Tavčer-Trebče-Črešnjevec C R2-423 C 318020 2293  

318151 Tavčer-Trebče-Črešnjevec C R2-423 C 318020 2293 vsa vozila
 12.) 024370 Janeževa gorca-Os.Križ C 024380 C R1-219 2487

024372 Janeževa gorca-Os.Križ C 024380 C R1-219 2487 vsa vozila Brežice (3919 m)
SKUPAJ 39783
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5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

ZP. ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC
DOLŽINA 

(m)
NAMEN 

UPORABE DOLŽINA V SOS. OBČ.
 01.) 818010 Gajšek-Šmalčič C 318110 C 318150 1089  

818011 Gajšek-Šmalčič C 318110 C 318150 1089 vsa vozila
 02.) 818020 Trebče-Gajšek C 818010 Z HŠ 84a 364  

818021 Trebče-Gajšek C 818010 Z HŠ 84a 364 vsa vozila
 03.) 818030 Izvir Trebčice C 318110 Z izvir 455  

818031 Izvir Trebčice C 318110 Z izvir 455 vsa vozila
 04.) 818040 Trebče-Videž C R2-423 Z HŠ 59 590  

818041 Trebče-Videž C R2-423 Z HŠ 59 444 vsa vozila
 818042 Osojnik O 818041 Z HŠ 60 146 vsa vozila  
 05.) 818050 Brdnik C 318110 Z HŠ 58 251  

818051 Brdnik C 318110 Z HŠ 58 251 vsa vozila
 06.) 818060 Hribre-Pregrad C 318110 Z HŠ 78 448  

818061 Hribre-Pregrad C 318110 Z HŠ 78 337 vsa vozila
 818062 Butkovič O 818061 Z HŠ 77 151 vsa vozila  
 07.) 818070 Gmajnič C 318110 Z HŠ 74 470  

818071 Gmajnič C 318110 Z HŠ 74 145 vsa vozila
 818072 Ljubek O 318071 Z HŠ 28 325 vsa vozila  
 08.) 818080 ČN C 318090 C 318090 949  

818081 ČN C 318090 C 318090 338 vsa vozila
 818082 ČN O 818081 Z ČN 219 vsa vozila  
 09.) 818090 Uršič-Trampuš C 318050 C 818330 949  

818091 Uršič-Trampuš C 318050 C 818330 819 vsa vozila
 818092 Mošet O 818091 Z p. 183 130 vsa vozila  
 10.) 818100 Resnik C 318150 Z HŠ 12 1546  

818101 Resnik C 318150 Z HŠ 12 1167 vsa vozila
 818102 Ulčnik-Križan vrh C 318020 Z HŠ 13 379 vsa vozila  
 11.) 818110 Polak C 318020 Z HŠ 26 228  

818111 Polak C 318020 Z HŠ 26 228 vsa vozila
 12.) 818130 Omerzu C R2-423 Z p.1038 575  

818131 Omerzu C R2-423 Z p.1038 575 vsa vozila
 13.) 818140 Črešnjevec-Puše C 318020 C 318010 1236  

818141 Črešnjevec-Puše C 318020 C 318010 1236 vsa vozila
 14.) 818150 Trebče-Latin C R2-423 Z HŠ 1 412  

818151 Trebče-Latin C R2-423 Z HŠ 1 412 vsa vozila
 15.) 818160 Koren C 318050 Z HŠ 18 314  

818161 Koren C 318050 Z HŠ 18 314 vsa vozila
 16.) 818170 Šmalčič C 818970 C 818010 396  

818171 Šmalčič C 818970 C 818010 396 vsa vozila
 17.) 818180 Pibrov breg C R2-423 Z HŠ 16 849  

818181 Pibrov breg C R2-423 Z HŠ 16 849 vsa vozila
 18.) 818190 Trebče-Butkovič C R2-423 Z HŠ 35 587  

818191 Trebče-Butkovič C R2-423 Z HŠ 35 587 vsa vozila
 19.) 818200 Štefur-Backov breg C R2-423 Z HŠ 34A 156  

818201 Štefur-Backov breg C R2-423 Z HŠ 34A 156 vsa vozila
 20.) 818210 Blenkuš C 318110 Z HŠ 56 146  

818211 Blenkuš C 318110 Z HŠ 56 146 vsa vozila
 21.) 818220 Ulčnik-Domitrovič C R2-423 Z HŠ 26A 2980  

818221 Ulčnik-Domitrovič C R2-423 Z HŠ 26A 739 vsa vozila
 818222 Ulčnik O 818221 Z HŠ 32 200 vsa vozila  
 818223 Ulčnik-Gošnjak O 818221 C R2-423 260 vsa vozila  
 818224 Bukovica C R2-423 Z HŠ 13 952 vsa vozila  
 818225 Kunej Peter O 818224 C R2-423 107 vsa vozila  
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 818226 Kunej O 818224 Z HŠ 14 122 vsa vozila  
 818227 Lastrič O 818221 ZP393/19 600 vsa vozila  
 22.) 818230 Martinek-Černelč C R2-423 Z HŠ 11 1114  

818231 Martinek-Černelč C R2-423 Z HŠ 11 1114 vsa vozila
 23.) 818240 Kunst-Bokal C 818980 Z HŠ 4 126  

818241 Kunst-Bokal C 818980 Z HŠ 4 126 vsa vozila
 24.) 818250 Zorenč-ribnik Trebče C 318110 C R2-423 868  

818251 Zorenč-ribnik Trebče C 318110 C R2-423 868 vsa vozila
 25.) 818260 Motel-Zorenč C R2-423 Z HŠ 46 175  
 818261 Motel-Zorenč C R2-423 Z HŠ 46 116 vsa vozila  

818262 Motel O 818261 Z HŠ 50 59 vsa vozila
 26.) 818270 Dragovan-Uršič C 318070 Z HŠ 15 251  

818271 Dragovan-Uršič C 318070 Z HŠ 15 251 vsa vozila
 27.) 818280 Elektro-Okič C 318050 C 318050 1929  
 818281 Elektro-Okič C 318050 C 318050 1343 vsa vozila  

818282 Kralek-Okič C 318010 C 818280 586 vsa vozila
 28.) 818290 Kunej-Kunej C 818970 Z HŠ 9 96  

818291 Kunej-Kunej C 818970 Z HŠ 9 96 vsa vozila
 29.) 818300 Srednik-Požeg C 318010 Z HŠ 12 115  

818301 Srednik-Požeg C 318010 Z HŠ 12 115 vsa vozila
 30.) 818310 Koren-Lojen C R1-219 C 818330 1100  

818311 Koren-Lojen C R1-219 C 818330 888 vsa vozila
818312 Šplajt O 818311 Z HŠ 38B 212 vsa vozila  

 31.) 818320 Janeževa gorca-Os.Križ C 024370 Z HŠ 57a 1126  
818321 Janeževa gorca-Os.Križ C 024370 Z HŠ 57a 1126 vsa vozila

 32.) 818330 Trampuš-Gabron C R1-219 C 318040 2908  
818331 Trampuš-Gabron C R1-219 C 318040 1878 vsa vozila

 818332 Uršič-Kunej O 818331 C 818090 802 vsa vozila  
 818333 Pavlič O 818331 Z HŠ 29 94 vsa vozila  
 818334 Zupanc O 818331 Z HŠ 25A 134 vsa vozila  
 33.) 818340 Sinkovič C R1-219 C 318070 651  

818341 Sinkovič C R1-219 C 318070 375 vsa vozila
 818342 Zorenč O 818341 Z HŠ 3 276 vsa vozila  
 34.) 818350 Sv.Križ-Uršič C 318070 C 318060 161  

818351 Sv.Križ-Uršič C 318070 C 318060 161 vsa vozila
 35.) 818360 Sv. Križ-Volf C 318060 C 318070 490  

818361 Sv. Križ-Volf C 318060 C 318070 490 vsa vozila
 36.) 818370 Černelč C R1-219 Z HŠ 7 185  

818371 Černelč C R1-219 Z HŠ 7 185 vsa vozila
 37.) 818380 Žučko-Narat C R1-219 Z HŠ 42 226  

818381 Žučko-Narat C R1-219 Z HŠ 42 226 vsa vozila
 38.) 818390 Zavoj-Bobovec C R1-219 C 318140 2048  

818391 Zavoj-Bobovec C R1-219 C 318140 1738 vsa vozila
 818392 Zlivc O 818391 Z HŠ 34 310 vsa vozila  
 39.) 818400 Davjek C 318140 Zp.131/1 907  

818401 Davjek C 318140 Zp.131/1 271 vsa vozila
 818402 Zavoj-Dekmanca C R1-219 Zp. 206 339 vsa vozila  
 818403 Zavoj-Šekoranja O 818401 O 818402 297 vsa vozila  
 40.) 818410 Kostanjšek-Bobovec C 818690 C 818390 672  

818411 Kostanjšek-Bobovec C 818690 C 818390 672 vsa vozila
 41.) 818420 Božjak C 318110 Z HŠ 66 208  

818421 Božjak C 318110 Z HŠ 66 208 vsa vozila
 42.) 818430 Šešerko-Debelak C 318140 Z HŠ 29A 165  
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818431 Šešerko-Debelak C 318140 Z HŠ 29A 165 vsa vozila

 43.) 818440 Čepinek-Lapor C R1-219 Mhrvaška 199  
818441 Čepinek-Lapor C R1-219 Mhrvaška 199 vsa vozila

 44.) 818450 OŠ-Koren-Koče C R1-219 C 318080 1532  
818451 OŠ-Koren-Koče C R1-219 C 318080 1201 vsa vozila

 818452 Žagar O 818451 Z HŠ 51 155 vsa vozila  
 818453 Geršak-Koče O 818451 Z HŠ 41 176 vsa vozila  
 45.) 818460 Štadler-Colner C R1-219 Z HŠ 40 236  

818461 Štadler-Colner C R1-219 Z HŠ 40 236 vsa vozila
 46.) 818470 Gracar C R1-219 Z HŠ  16 820  

818471 Gracar C R1-219 Z HŠ  16 820 vsa vozila
 47.) 818480 Zagaj-Mlinar C R1-219 C 818980 1273  

818481 Zagaj-Mlinar C R1-219 C 818980 1273 vsa vozila
 48.) 818490 Bojni vrh-Križan vrh C 818970 C 094273 283  

818491 Bojni vrh-Križan vrh C 818970 C 094273 283 vsa vozila
 49.) 818500 Pečnik-Omrlz C 318080 Z HŠ 39 187  

818501 Pečnik-Omrlz C 318080 Z HŠ 39 187 vsa vozila
 50.) 818510 Bokulič-Smrdel C 318070 Z HŠ 10 176  

818511 Bokulič-Smrdel C 318070 Z HŠ 10 176 vsa vozila
 51.) 818520 Denžič C 318070 Z HŠ 16c 466  

818521 Denžič C 318070 Z HŠ 16c 466 vsa vozila
 52.) 818530 Uršič C R2-423 Z HŠ 33 144  

818531 Uršič C R2-423 Z HŠ 33 144 vsa vozila
 53.) 818540 Uršič-Kramer C 318060 C 318070 973  

818541 Uršič-Kramer C 318060 C 318070 973 vsa vozila
 54.) 818550 Fenrih C 318080 C 318090 331  

818551 Fenrih C 318080 C 318090 331 vsa vozila
 55.) 818560 Pečnik-vulkanizerstvo C R2-423 C 318090 472  

818561 Pečnik-vulkanizerstvo C R2-423 C 318090 472 vsa vozila
 56.) 818570 Polje pri Bistrici C R2-423 C R2-423 292  

818571 Polje pri Bistrici C R2-423 C R2-423 292 vsa vozila
 57.) 818580 Polje-Molovjak C R2-423 C 818730 1227  

818581 Polje-Molovjak C R2-423 C 818730 988 vsa vozila
 818582 Molovjak-Kunst C 318581 Z HŠ 4 239 vsa vozila  
 58.) 818590 Gorenje-Čret C 318010 C 818230 714  

818591 Gorenje-Čret C 318010 C 818230 714 vsa vozila
 59.) 818600 Strelišče Kramer C 318090 Z HŠ 19 184  

818601 Strelišče Kramer C 318090 Z HŠ 19 184 vsa vozila
 60.) 818610 Kunšperk-Javeršek C 318080 Z HŠ 5 115  

818611 Kunšperk-Javeršek C 318080 Z HŠ 5 115 vsa vozila
 61.) 818620 Juričko C 318090 C 318080 1186  

818621 Juričko C 318090 C 318080 707 vsa vozila
 818622 Kleste-Lenarč O 818621 C 318080 479 vsa vozila  
 62.) 818630 Božja noga C 024370 Z Kult.s 76  

818631 Božja noga C 024370 Z Kult.s 76 vsa vozila
 63.) 818640 Križ-Denžič C 818320 Z HŠ 55 79  

818641 Križ-Denžič C 818320 Z HŠ 55 79 vsa vozila
 64.) 818650 Grad Kunšperk C 818660 Z Grad 1124  

818651 Grad Kunšperk C 818660 Z Grad 1124 vsa vozila
 65.) 818660 Šarlota C 024360 Z HŠ 38 1091  

818661 Šarlota C 024360 Z HŠ 38 1091 vsa vozila
 66.) 818670 Kovačiček C 318080 Z HŠ 34 120  

818671 Kovačiček C 318080 Z HŠ 34 120 vsa vozila
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 67.) 818680 Denžič Mojca C 318070 Z HŠ 8 139  

818681 Denžič Mojca C 318070 Z HŠ 8 139 vsa vozila
 68.) 818690 Pečemek C 818390 C 318040 839  

818691 Pečemek C 818390 C 318040 839 vsa vozila
 69.) 818700 Vimele C 318150 ZP 1205 111  

818701 Vimele C 318150 ZP 1205 111 vsa vozila
 70.) 818710 Kleste C 318090 C 318090 799  

818711 Kleste C 318090 C 318090 553 vsa vozila
 818712 Kramer O 818711 Z HŠ 20 246 vsa vozila  
 71.) 818720 Koleš C 318010 Z HŠ 14 49  

818721 Koleš C 318010 Z HŠ 14 49 vsa vozila
 72.) 818730 Gross C 318070 Z HŠ 8 253  

818731 Gross C 318070 Z HŠ 8 253 vsa vozila
 73.) 818740 Hlod-Šiško C 818330 C 318040 263  

818741 Hlod-Šiško C 818330 C 318040 263 vsa vozila
 74.) 818750 Štefur C R2-423 Z HŠ 11 298  

818751 Štefur C R2-423 Z HŠ 11 298 vsa vozila
 75.) 818770 Lojen C R1-219 Z HŠ 25 250  

818771 Lojen C R1-219 Z HŠ 25 250 vsa vozila
 76.) 818790 Državna meja C 318080 Z meja 139  

818791 Državna meja C 318080 Z meja 139 vsa vozila
 77.) 818800 Zobec-Debelak C R1-219 Z HŠ 18 1041  

818801 Zobec-Debelak C R1-219 Z HŠ 18 1041 vsa vozila
 78.) 818810 Pečnik C 818500 Z HŠ 37 188  

818811 Pečnik C 818500 Z HŠ 37 188 vsa vozila
 79.) 818820 Reher-Jurak C 318060 Z HŠ 23 295  

818821 Reher-Jurak C 318060 Z HŠ 23 295 vsa vozila
 80.) 818830 Osojnik-Kopič C R2-423 Z HŠ 44 689  

818831 Osojnik-Kopič C R2-423 Z HŠ 44 689 vsa vozila
 81.) 818840 Zobec C 318140 Z p.*53 83  

818841 Zobec C 318140 Z p.*53 83 vsa vozila
 82.) 818850 Misja C R2-423 Z HŠ 7 108  

818851 Misja C R2-423 Z HŠ 7 108 vsa vozila
 83.) 818860 Baček-Vina gora C 318060 Z HŠ 45 89  

818861 Baček-Vina gora C 318060 Z HŠ 45 89 vsa vozila
 84.) 818870 Babič C R1-219 Z HŠ 4 75  

818871 Babič C R1-219 Z HŠ 4 75 vsa vozila
 85.) 818880 Geršak C 318060 Z HŠ 46 125  

818881 Geršak C 318060 Z HŠ 46 125 vsa vozila
 86.) 818890 Zg Trebče-Slatner C 318110 Z HŠ 55 783  

818891 Zg Trebče-Slatner C 318110 Z HŠ 55 471 vsa vozila
 818892 Zg. Trebče-Polak O 818891 Z HŠ 53 312 vsa vozila  
 87.) 818900 Pratengrazer C 318080 C 318080 1041  

818901 Pratengrazer C 318080 C 318080 821 vsa vozila
 818902 Jazbec O 81901 C 318080 220 vsa vozila  
 88.) 818910 Gaberšek C 818140 C 318020 1285  

818911 Gaberšek C 818140 C 318020 1285 vsa vozila
 89.) 818920 Kovačević C 318010 Z HŠ 56 225  

818921 Kovačević C 318010 Z HŠ 14A 225 vsa vozila
 90.) 818930 Dobrina C 318060 Z HŠ 21A 238  

818931 Dobrina C 318060 Z HŠ 21A 238 vsa vozila
 91.) 818940 Mihelin C 818220 Z HŠ 31 222  

818941 Mihelin C 818220 Z HŠ 31 222 vsa vozila
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 92.) 818950 Kozja peč-Silovec C 318080 Z HŠ 36 407  

818951 Kozja peč-Silovec C 318080 Z HŠ 36 407 vsa vozila
 93.) 818960 Sv.Gore C 024370 Z Sv.gor 320  

818961 Sv.Gore C 024370 Z Sv.gor 320 vsa vozila
 94.) 818970 Trebče-Križan vrh C 318020 C 318110 3235  

818971 Trebče-Križan vrh C 318020 C 318110 3235 vsa vozila
 95.) 818980 Zagaj-Sodej C R2-423 C 083070 1984  

818981 Zagaj-Sodej C R2-423 C 083070 1984 vsa vozila
 96.) 818990 Narat-Klemenčič C 318040 Z HŠ 33 246  

818991 Narat-Klemenčič C 318040 Z HŠ 33 246 vsa vozila
SKUPAJ 59278

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, sta bila v skladu z določbo 17. člena Uredbe o meri-
lih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97), 
pridobljena mnenja Direkcije Republike Slovenije za infra-
strukturo, št. 37162-3/2019-112 (507) z dne 12. 8. 2019 ter 
št. 37162-3/2019-127 (507) z dne 23. 9. 2019.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni 
list RS, št. 28/01) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli 
(Uradni list RS, št. 131/03).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2018-08-1
Bistrica ob Sotli, dne 26. novembra 2019

Župan 
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak

BLED

3333. Odlok o proračunu Občine Bled 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), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statu-
ta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine 
Bled na 6. redni seji dne 3. 12. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 2020

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu: 
občina) za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja 

proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA TER NAČRT 
RAZVOJNIH PROGRAMOV

2. člen
(splošni del proračuna)

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.

(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS (I. SPLOŠNI DEL) Proračun 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 15.556.682,38

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.904.024,38
70  DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 9.703.627,00
700  DAVKI NA DOHODEK  

IN DOBIČEK 4.592.594,00
7000  Dohodnina 4.592.594,00
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 2.476.032,00
7030  Davki na nepremičnine 1.893.010,00
7031  Davki na premičnine 2.510,00
7032  Davki na dediščine in darila 100.502,00
7033  Davki na promet nepremičnin 

in na finančno premoženje 480.010,00
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 

STORITVE 2.635.001,00
7044  Davki na posebne storitve 3.001,00
7047  Drugi davki na uporabo blaga 

in storitev 2.632.000,00
706  DRUGI DAVKI 0,00
7060  Drugi davki in prispevki 0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 4.200.397,38
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI  
OD PREMOŽENJA 919.091,90

7100  Prihodki od udeležbe  
na dobičku in dividend  
ter presežkov prihodkov  
nad odhodki 40.100,00

7103  Prihodki od premoženja 878.991,90
711  TAKSE IN PRISTOJBINE 152.000,00
7111  Upravne takse in pristojbine 152.000,00
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712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 486.000,00

7120  Globe in druge denarne kazni 486.000,00
713  PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 698.100,00
7130  Prihodki od prodaje blaga  

in storitev 698.100,00
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.945.205,48
7141  Drugi nedavčni prihodki 1.945.205,48
72  KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 600.020,00
720  PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 380.020,00
7200  Prihodki od prodaje zgradb  

in prostorov 380.000,00
7202  Prihodki od prodaje opreme 20,00
7203  Prihodki od prodaje drugih 

osnovnih sredstev 0,00
721  PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0,00
722  PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 220.000,00

7220  Prihodki od prodaje kmetijskih 
zemljišč in gozdov 50.000,00

7221  Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 170.000,00

73  PREJETE DONACIJE 
(730+731) 0,00

730  PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 0,00

731  PREJETE DONACIJE  
IZ TUJINE 0,00

74  TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 1.052.638,00

740  TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.052.638,00

7400  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 361.338,00

7401  Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 291.300,00

7403  Prejeta sredstva iz javnih 
skladov 400.000,00

7404  Prejeta sredstva iz javnih 
agencij 0,00

741  PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0,00

7413  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije  
iz kohezijskega sklada 0,00

78  PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE (786+787) 0,00

786  OSTALA PREJETA 
SREDSTVA IZ PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0,00

787  PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 16.454.437,31

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.860.364,86

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.113.313,31

4000  Plače in dodatki 895.751,00
4001  Regres za letni dopust 39.116,00
4002  Povračila in nadomestila 81.253,00
4003  Sredstva za delovno 

uspešnost 33.500,00
4004  Sredstva za nadurno delo 62.000,00
4009  Drugi izdatki zaposlenim 1.693,31
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 176.355,00
4010  Prispevek za pokojninsko  

in invalidsko zavarovanje 87.357,00
4011  Prispevek za zdravstveno 

zavarovanje 72.055,00
4012  Prispevek za zaposlovanje 772,00
4013  Prispevek za starševsko 

varstvo 1.025,00
4015  Premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 15.146,00

402  IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 3.377.184,55

4020  Pisarniški in splošni material  
in storitve 375.412,98

4021  Posebni material in storitve 60.610,46
4022  Energija, voda, komunalne 

storitve in komunikacije 219.150,00
4023  Prevozni stroški in storitve 154.192,56
4024  Izdatki za službena potovanja 14.700,00
4025  Tekoče vzdrževanje 2.122.300,00
4026  Poslovne najemnine  

in zakupnine 77.835,00
4027  Kazni in odškodnine 500,00
4029  Drugi operativni odhodki 352.483,55
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 39.712,00
4031  Plačila obresti od kreditov – 

poslovnim bankam 39.712,00
409  REZERVE 153.800,00
4090  Splošna proračunska 

rezervacija 100.000,00
4091  Proračunska rezerva 50.000,00
4093  Sredstva za posebne namene 3.800,00
41  TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 3.952.081,02
410  SUBVENCIJE 25.000,00
4102  Subvencije privatnim podjetjem 

in zasebnikom 25.000,00
411  TRANSFERI 

POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 1.443.821,94

4111  Družinski prejemki  
in starševska nadomestila 20.000,00

4112  Transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti 8.000,00

4119  Drugi transferi posameznikom 1.415.821,94
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412  TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 445.719,77

4120  Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 445.719,77

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 2.037.539,31

4130  Tekoči transferi občinam 600,00
4131  Tekoči transferi v sklade 

socialnega zavarovanja 40.000,00
4132  Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00
4133  Tekoči transferi v javne zavode 1.978.760,00
4135  Tekoča plačila drugim 

izvajalcem javnih služb, ki 
niso posredni proračunski 
uporabniki 15.914,31

414  TEKOČI TRANSFERI  
V TUJINO 0,00

42  INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 7.362.635,26

420  NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 7.362.635,26

4200  Nakup zgradb in prostorov 73.302,48
4201  Nakup prevoznih sredstev 637.002,21
4202  Nakup opreme 209.023,74
4203  Nakup drugih osnovnih 

sredstev 69.650,00
4204  Novogradnje, rekonstrukcije  

in adaptacije 2.742.839,42
4205  Investicijsko vzdrževanje  

in obnove 2.831.375,00
4206  Nakup zemljišč in naravnih 

bogastev 220.000,00
4208  Študije o izvedljivosti projektov, 

projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski 
inženiring 579.442,41

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 279.356,17

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 125.100,00

4310  Investicijski transferi 
nepridobitnim organizacijam  
in ustanovam 125.100,00

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 154.256,17

4323  Investicijski transferi javnim 
zavodom 154.256,17

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –897.754,93

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 5.000,00

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 5.000,00

7500  Prejeta vračila danih posojil  
od posameznikov  
in zasebnikov 5.000,00

751  PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

752  KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0,00

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441) 0,00

440  DANA POSOJILA 0,00
441  POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0,00

4410  Povečanje kapitalskih deležev 
v javnih podjetjih in družbah,  
ki so v lasti države ali občin 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.–V.) 5.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 315.444,02
550  ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 315.444,02
5501  Odplačila kreditov poslovnim 

bankam 296.000,00
5503  Odplačila kreditov drugim 

domačim kreditodajalcem 19.444,02
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.) –1.208.198,95

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.) –315.444,02

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 897.754,93

 STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA  
(31. 12. 2019) 1.208.198,95

 – OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE  
IZ PRETEKLEGA LETA

3. člen
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov)
(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s pro-
gramsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podpro-
gram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podsku-
pine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

(2) Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in 
druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štirile-
tnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta.

(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
in štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

(1) Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega 
odstavka 43. člena in v 80. členu Zakona o javnih financah, so 
namenski tudi naslednji prihodki:



Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 13. 12. 2019 / Stran 9843 

1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za finan-
ciranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem 
načrtu;

2. turistična taksa, ki se nameni za spodbujanje razvoja 
turizma;

3. požarna taksa, ki se nameni za zagotavljanje protipo-
žarne varnosti;

4. komunalni prispevek, ki se nameni za gradnjo komu-
nalne infrastrukture, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju 
v komunalno infrastrukturo;

5. namenska sredstva so tudi druga sredstva, ki jih občina 
prejme namensko za financiranje določenih nalog.

(2) V primeru, da so namenska sredstva vplačana v niž-
jem obsegu kot je izkazano v proračunu, neposredni uporabnik 
prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vpla-
čanih oziroma razpoložljivih prejemkov.

(3) V primeru, da so namenski prihodki vplačani v prora-
čun v večjem obsegu kot so načrtovani v sprejetem proračunu 
občine, neposredni uporabnik prevzema in plačuje obveznosti 
samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu.

(4) Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso po-
rabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti 
namen.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans prora-
čuna.

(2) Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih upo-
rabnikov se izvajajo na ravni proračunske postavke – konto.

(3) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 
neposrednih uporabnikov na predlog pristojnega organa občin-
ske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko 
upravo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj 
in Železniki odloča župan brez omejitev.

(4) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.

(5) Na podlagi sklepa župana lahko finančna služba zno-
traj posamezne proračunske postavke:

– prerazporeja sredstva med podkonti v okviru iste pro-
računske postavke in odpira nove konte zaradi pravilnega 
knjiženja;

– razporeja sredstva iz splošne proračunske rezervacije 
(za nepredvidene namene);

– prerazporeja sredstva, povezana z organizacijskimi 
spremembami proračunskih uporabnikov.

(6) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in 
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom 
financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni 
pogoji 39. člena ZJF.

(7) Župan s polletnim poročilom in z zaključnim računom 
za predhodno leto poroča občinskemu svetu o veljavnem pro-
računu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
Če se po sprejemu proračuna spremeni ali sprejme nov pred-
pis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski 
proračun, je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo 
proračunsko postavko, za katero se sredstva zagotovijo v 
okviru večjih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan 
vključi nove obveznosti s sklepom tako, da se odpre nova pro-
računska postavka in opredeli višini sredstev za nov namen.

7. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

(1) Za posamezen investicijski projekt za katerega je po-
trjena investicijska dokumentacija in se financira preko več let, 
je možno razpisati javno naročilo za celotno vrednost projekta 
in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu 
razvojnih programov.

(2) Za posamezni investicijski projekt se lahko prevze-
majo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, 

če je že odprta proračunska postavka v proračunu tekočega 
leta in so sredstva predvidena v načrtu razvojnih programov. 
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v nasle-
dnjih letih, iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih 
transferov, ne smejo presegati 70 % sredstev skupine 42 in 43 
v bilanci sprejetega proračuna.

(3) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih iz naslova tekočih 
odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, 
če je že odrta proračunska postavka v proračunu tekočega leta.

(4) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za te-
koče odhodke (za blago in storitve) in za tekoče transfere, ne 
sme presegati 25 % sredstev skupine kontov 40 in 41 v bilanci 
sprejetega proračuna. Omejitve se ne nanašajo na:

– 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, telefo-
na, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, ki so nujna za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov,

– prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo 
iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega pro-
računa ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk 
udeležbe Občine Bled.

(5) Prevzete obveznosti po prejšnjih odstavkih tega člena, 
ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vklju-
čujejo v proračun leta na katero se nanaša.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

(2) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov za več kot 20 % brez predhodne potrditve 
občinskega sveta v primeru arheoloških raziskav.

(3) Župan lahko spreminja naziv projektov, ki so uvrščeni 
v načrtu razvojnih programov ali naziv proračunskih postavk, 
v kolikor je to potrebno zaradi črpanja namenskih sredstev 
sofinanciranja projektov.

(4) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

(5) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov 
na podlagi odločitve občinskega sveta.

9. člen
(proračunski skladi)

(1) Proračunski sklad občine je proračunska rezerva 
(največ do 1,5 % prejemkov proračuna), oblikovana po ZJF, 
(za odpravljanje posledic po naravnih nesrečah) v višini 
50.000,00 EUR za leto 2020.

(2) Na predlog za finance pristojnega uslužbenca občin-
ske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan brez omeji-
tev in o tem obvesti občinski svet.

10. člen
(splošna proračunska rezervacija)

(1) V proračunu se do višine, določene v posebnem 
delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki 
je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob 
sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
mogoče predvideti zadostnih sredstev.

(2) Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 
2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča na predlog za finance pristojnega uslužbenca občinske 
uprave s sklepom o razporeditvi sredstev župan.
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(4) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2020 
je določen v višini 100.000,00 EUR.

IV. POSEBNOSTI RAZPOLAGANJA S STVARNIM  
IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

11. člen
(odpis dolga)

(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo 
dolga do višine 1.000,00 € v posamičnem primeru, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali 
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati.

(2) Župan lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost 
v primeru:

– da je dolg že zastaral;
– da ni več pravnih možnosti za izterjavo zaradi preneha-

nja pravne osebe v stečajnem ali drugem postopku;
– da je bil v postopku osebnega stečaja izdan sklep o 

odpustu obveznosti;
– da je zapuščina ostala brez dedičev;
– da terjatev ni bila pravočasno prijavljena v stečajnem 

postopku.

12. člen
(posebna pooblastila župana)

(1) Župan lahko s sklepom izda soglasje za povečanje 
cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec socialno varstvenih 
storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za 
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.

(2) Župan s sklepom izda soglasje za spremembo cene 
programa Vrtca Bled, ko vrtec vloži predlog za spremembo 
cene programov, ki se spremenijo z rastjo cen življenjskih 
stroškov in z višino izhodiščne plače, določene s kolektivno 
pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

(3) Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo 
za namene in v obsegu, določenimi v Načrtu razvojnih pro-
gramov, pri čemer lahko sredstva odstopajo za največ 20 %. 
Župan mora v primeru odstopanj o tem obvestiti občinski svet, 
popravljen predlog pa vključiti v prvo naslednje sprejemanje 
proračuna občine ali njegovih sprememb.

13. člen
(nakup stvarnega premoženja)

(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 
sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz 
drugega odstavka tega člena.

(2) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 
pod 10.000,00 € in načrt ravnanja s premičnim premoženjem ob-
čine, v katerega se uvrsti posamično premično premoženje nad 
vrednostjo 10.000,00 €, sprejme župan. Načrt ravnanja z nepre-
mičnim in premičnim premoženjem se lahko v skladu s prejšnjim 
dvema odstavkoma med letom spreminjata in dopolnjujeta.

(3) V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni 
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki nare-
kujejo hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvi-
deni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.

(4) Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka tega 
člena lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrta prido-
bivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
TER JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE

14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

(1) Zadolževanje in izdajanje poroštev občin ureja Zakon 
o javnih financah (85. in 86. člen) in Zakon o financiranju ob-
čin-1 (10.a do 10.f člen).

(2) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v 
obsegu in po pogojih, ki jih določa zakon.

(3) Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 
5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi 
neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna 
ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan 
najkasneje do 31. 12. 2020. O zadolžitvi odloča župan.

(4) Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova 
zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih 
določa zakon.

15. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij katerih 
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih  
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč  

vpliv na upravljanje)
(1) Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja 

na ravni občine ureja Zakon o javnih financah (88. člen) in 
Zakon o financiranju občin-1 (10.g člen).

(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna (javni za-
vodi, javni skladi in agencije) in javna podjetja, katerih ustano-
viteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se 
lahko v letu 2020 zadolžijo s soglasjem občine in pod pogoji, 
ki jih določi občinski svet in, če imajo te osebe zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga in neproračunskih virov. Soglasje 
o zadolžitvi izda občinski svet. Izdana soglasja se ne štejejo v 
največji možni obseg zadolževanja občine.

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna (javni 
zavodi, javni skladi in agencije) in javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na 
upravljanje, lahko v letu 2020 izdajajo poroštva s soglasjem 
občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet in, če imajo 
te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga in ne-
proračunskih virov. Soglasje o izdaji poroštva izda občinski 
svet. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg 
zadolževanja občine.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(začasno financiranje)

V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu 
2021 se smiselno uporabljajo določila tega odloka in sklep o 
določitvi začasnega financiranja.

17. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.

Št. 034-6/2019-9
Bled, dne 3. decembra 2019

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar

Priloga:
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov ter 

ostale priloge so objavljene na spletni strani Občine Bled: 
http://www.e-bled.si/
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HORJUL

3334. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Obči-
ne Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je 
Občinski svet Občine Horjul na 8. redni seji dne 3. 12. 2019 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičninah:
– parc. št. 1446/1, k.o. 1993 Zaklanec (ID 6909849)
– parc. št. 1439/1, k.o. 1993 Zaklanec (ID 1001717)
– parc. št. 1759/1, k.o. 1992 Horjul (ID 6418832)
– parc. št. 1670/7 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5902031).

II.
Nepremičnine iz I. točke prenehajo imeti status javnega 

dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Hor-
jul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka: 1332180000, 
do deleža 1/1.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 901-0006/2019-3
Horjul, dne 4. decembra 2019

Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

KOBARID

3335. Pravilnik o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Občini Kobarid

Na podlagi prvega odstavka 21. in 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta 
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Ob-
čine Kobarid na 8. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence  

v Občini Kobarid

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja enkratne denarne 

pomoči za novorojence v Občini Kobarid, določa upravičence, 
pogoje, postopek in višino enkratne denarne pomoči.

2. člen
(1) Enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Ko-

barid (v nadaljevanju: pomoč) je denarna pomoč upravičencu, 
ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se 

družini zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje stroškov, 
ki nastanejo z rojstvom otroka.

(2) O višini pomoči odloča na predlog župana Občinski 
svet Občine Kobarid s sklepom.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI  
ZA UVELJAVLJANJE POMOČI

3. člen
(1) Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojen-

ca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana 
Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca prija-
vljeno stalno prebivališče v Občini Kobarid.

(2) Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec 
do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko 
živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.

(3) Pravico do pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, 
ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega 
organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

4. člen
Ne glede na določbo iz prejšnjega člena, upravičenec, ki 

prejme pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uvelja-
vljati pravice do pomoči po tem pravilniku.

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA POMOČI

5. člen
(1) Pomoč upravičenec uveljavlja pri občinski upravi Ob-

čine Kobarid s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je do-
stopen v sprejemni pisarni Občine Kobarid oziroma na spletni 
strani Občine Kobarid.

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora upravičenec pri-
ložiti:

– pooblastilo občinski upravi za pridobitev osebnih podat-
kov iz uradnih evidenc o upravičencu in novorojencu,

– fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka 
transakcijskega računa upravičenca,

– v primeru iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika 
dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu otroka.

(3) Rok za vložitev vloge je najkasneje šest mesecev po 
rojstvu novorojenca, za katerega se pomoč uveljavlja.

(4) Če organ prejme nepopolno vlogo, mora upravičenca 
pozvati k dopolnitvi, pri čemer rok za dopolnitev ne sme biti 
daljši od 8 dni.

(5) Nepopolne vloge in prepozno vložene vloge, se s 
sklepom zavržejo.

6. člen
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči vodi 

občinska uprava po predpisih, ki urejajo splošni upravni po-
stopek.

(2) Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi podatke iz 
uradnih evidenc o dejstvih, ki so potrebna za obravnavo vloge 
in odločanje o pravici do pomoči.

(3) O pravici do pomoči odloči občinska uprava z odločbo.
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni 

od njene vročitve dopustna pritožba. Pritožba se vloži pisno 
ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi 
odloča župan. Odločitev o pritožbi je dokončna.

(5) Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek 
pomoči na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni po 
pravnomočnosti.

7. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel pomoč na podlagi 

neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega 
pravilnika, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z 
zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
dalje.
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IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence v 
Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 57/08).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2019
Kobarid, dne 27. novembra 2019

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc

KRANJ

3336. Odlok o poimenovanju parka v Mestni občini 
Kranj po dr. Janezu Bleiweisu

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, 
št. 25/08) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 37/19 – UPB-2) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 
11. seji dne 27. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o poimenovanju parka v Mestni občini Kranj  

po dr. Janezu Bleiweisu

1. člen
Na območju Mestne občine Kranj se v naselju Kranj na 

novo imenuje javni park ter se določi njegove meje.
Park se ob ureditvi parkovne površine poimenuje: park 

dr. Janeza Bleiweisa in obsega zeleno površino na zemljiščih 
s parcelnimi številkami: 908/2, 908/4, 910/1, 910/5, 910/10, 
910/14, 911/1 in 911/2, vse k.o. 2100 Kranj, med Vrtno ulico, 
Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto v Kranju.

V park se ob ureditvi parkovne površine prestavi že ob-
stoječi doprsni kip posvečen dr. Janezu Bleiweisu, ki se nahaja 
južno od stavbe Bleiweisova cesta 4, severovzhodno ob križi-
šču Ceste Staneta Žagarja in Bleiweisove ceste.

2. člen
Park se ne evidentira v registru prostorskih enot.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-70/2019-2 48/01
Kranj, dne 27. novembra 2019

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

3337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj – spremembe št. 3

Na podlagi 18. in 53. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 76/14 
– odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in skla-
dno drugemu odstavku 273. člena ZUreP-2 (Uradni list 61/17) 
ter 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 spremembah in dopolnitvah Odloka  

o izvedbenem prostorskem načrtu  
Mestne občine Kranj – spremembe št. 3

1. člen
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne ob-

čine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek., 
63/16 – obvezna razlaga, 20/17, 42/17 – popravek, 63/17 – 
popravek, 1/18 – obvezna razlaga, 23/18 – popravek in 41/18 
– popravek) se v petem odstavku 3. člena:

– Priloga 1 k odloku o IPN nadomestiti z novo Prilogo 1 
(sprememba št. 3);

– na koncu odstavka dodajo 3 nove priloge:
»5a – Pregledni grafični prikazi objektov in naprav za 

oglaševanje,
5b – Pregledni grafični prikazi objektov in naprav za ogla-

ševanje – pozdravne table,
6 – Usmeritve za gradnjo objektov v EUP Kranj Planina 

KR PL 12.«

2. člen
Prvi odstavek 4. člena se v celoti spremeni tako, da se 

glasi:
»(1) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji po-

men:
1. Bruto tlorisna površina stavbe (BTP) je vsota vseh 

etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih 
skladno s standardom SIST ISO 9836. Pri izračunu BTP se ne 
upoštevajo površine odprtih balkonov in teras.

2. Celovita prenova je proces oživitve urbanih ali drugih 
območij, s katerim se ustvarja kvalitetne pogoje za razvoj na-
selja ali posamezne EUP.

3. Delež zelenih površin (ZP) je razmerje med zelenimi 
površinami na raščenem terenu in celotno površino parcele, 
namenjene gradnji, nestanovanjskih stavb.

4. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost pove-
zana s predelavo in prodajo kmetijskih izdelkov, turizmom na 
kmetiji in izdelavo izdelkov oziroma storitev povezanih s tradici-
onalnimi znanji na kmetiji. Kmetija mora imeti v lasti najmanj en 
hektar ali v zakupu najmanj pet hektarov (primerljivih) površin, 
razen v primeru pridelave medu in čebeljih izdelkov. Dopolnilna 
dejavnost se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto, obseg in 
pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

5. Dopolnilna oblika dela na domu je dejavnost, ki je 
namenjena lastnemu poslovanju pod pogojem, da ne zahteva 
dodatnih zaposlenih ter ne povzroča čezmernih obremenitev 
s hrupom (kot npr. poslovni prostor, frizerski salon, kozmetič-
ni salon, čistilnica, pralnica, popravljalnica čevljev, šivalnica, 
podaja ročno izdelanih izdelkov, prodaja sadežev in zelišč ter 
podobne dejavnosti).

6. Enostavni objekt je objekt tako majhnih dimenzij, da 
se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcij-
sko enostaven in prostorsko manj zaznaven, (zanje gradbeno 
dovoljenje ni potrebno).

7. Etaža je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer 
se za etažo štejejo tudi pritličje (P), klet (K) in mansarda (M).

8. Enota urejanja prostora (EUP) je območje z enotnimi 
značilnostmi prostora z določenimi enotnimi prostorski izved-
benimi pogoji (PIP) oziroma usmeritvami za izdelavo OPPN, 
če je ta predviden.

9. Faktor izrabe (FI) parcele, namenjene gradnji, je raz-
merje med bruto tlorisno površino (BTP) objekta in celotno 
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površino parcele, namenjene gradnji, pri čemer je BTP objekta 
skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem terena 
in pod njim, razen garažnih kleti in kletne etaže, ki je nižja od 
2,10 m.

10. Faktor odprtih bivalnih površin (OBP) se določi kot 
razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino 
predvidene gradbene parcele, namenjene gradnji stanovanj-
skih stavb. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene po-
vršine na raščenem terenu in tlakovane površine, namenjene 
zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali 
komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna 
mesta, prostori za ekološke otoke).

11. Faktor zazidanosti (FZ) parcele, namenjene gradnji, 
je razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, 
namenjene gradnji. Zazidana površina je tlorisna projekcija 
zunanje dimenzije največje etaže nad terenom, pri čemer se ne 
upoštevajo balkoni in napušči (brez podpor), upoštevajo pa se 
površine vseh enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so stavbe 
ter površine uvoza in izvoza v klet.

12. Frčada je dvignjen del strehe, namenjen osvetljevanju 
mansardne etaže.

13. Grajeno javno dobro so zemljišča, objekti in deli 
objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen 
njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi za-
kona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena.

14. Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali 
omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb 
skladno z zakonom ter objekti ali omrežja za druge namene v 
javnem interesu, ki so kot taki določeni z zakonom ali odlokom 
lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni 
rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalne-
ga pomena in se deli na okoljsko, energetsko, komunikacijsko 
in prometno infrastrukturo.

15. Gradbeni inženirski objekt je objekt, ki ni stavba in ni 
drug gradbeni poseg; in sicer so to objekti prometne infrastruk-
ture (ceste, železniške proge, letališke steze, mostovi, viadukti, 
predori in podhodi, pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi 
ter drugi vodni objekti), cevovodi, komunikacijska omrežja in 
elektroenergetski vodi, industrijski gradbeni kompleksi, športna 
igrišča in drugi gradbeno inženirski objekti.

16. Javna površina je površina, ki je pod enakimi pogoji 
namenjena vsakomur (cesta, ulica, trg, igrišče, tržnica, rekrea-
cijska površina, parkirišče, pokopališče, park, zelenica).

17. Kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka za-
dnje etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega 
sloja strešne konstrukcije.

18. Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslov-
no zaokrožena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo in 
se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.

19. Krajina je območje, kot ga zaznavajo ljudje in ima 
prepoznavne naravne, kulturne ali poselitvene značilnosti, ki 
so rezultat delovanja in medsebojnega vplivanja narave in 
človeka. Krajino se prepozna kot naravno, kulturno in krajino 
v urbanem prostoru.

20. Legalizacija stavbe ali dela stavbe je postopek izda-
je dovoljenja, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov za 
nelegalno ali neskladno zgrajen obstoječi objekt ali del objekta.

21. Meja zazidljivosti je meja med stavbnim zemljiščem 
in drugimi zemljišči.

22. Manj zahtevni objekt je objekt, ki ni uvrščen med 
zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.

23. Mansarda je del stavbe, katerega prostori se nahajajo 
nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho. 
Namenjena je bivanju ali opravljanju dejavnosti in ima lahko 
eno ali več etaž.

24. Medsosedska ograja je ograja za lastne potrebe, 
namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na stavbno ze-
mljišče ali parcelo, namenjeno gradnji, zaradi zagotavljanja 
zasebnosti.

25. Nadomestna gradnja je gradnja, pri kateri se najprej 
odstrani obstoječi zakonito zgrajeni objekt in namesto njega 

zgradi nov objekt enake namembnosti. Tlorisni in višinski ga-
bariti objekta se lahko zmanjšajo, povečanje bruto tlorisnih in 
višinskih gabaritov je v okviru nadomestne gradnje mogoče 
le do 20 %. Kadar objekt zgrajen namesto prej odstranjenega 
objekta ne izpolnjuje navedenih pogojev, pomeni to gradnjo 
novega objekta.

26. Neskladen objekt je objekt, ki ima pravnomočno 
gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju 
s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, tako, da ga je 
gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem 
in pri tem ne gre za dopustna odstopanja v skladu s 66. členom 
Gradbenega zakona.

27. Nezahteven objekt je objekt manjših dimenzij, kon-
strukcijsko nezahteven in prostorsko zaznaven.

28. Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali ki je zgrajen 
brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s 
pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, če ga gradbeno- 
tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem.

29. Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem je več 
kot 50 % BTP nestanovanjskih površin.

30. Novogradnja je: gradnja novega objekta ali prizidava 
(dozidava oziroma nadzidava) obstoječega objekta. Pri čemer 
gradnja novega objekta pomeni gradnjo objekta, ki je zgrajen 
popolnoma na novo in prej ni obstajal.

31. Odstranitev je izvedba del, s katerimi se odstranijo, 
porušijo ali razgradijo vsi nadzemni in podzemni deli objekta.

32. Obstoječi objekt je zakonito zgrajeni objekt oziroma 
objekt, za katerega je bilo pridobljeno veljavno gradbeno dovo-
ljenje in objekt, ki je bil zgrajen pred letom 1967.

33. Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave 
za izvajanje gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, 
čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
in za ravnanje z odpadki.

34. Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejše, v 
katerih lahko stanovalci dobijo pomoč 24 ur dnevno pod pogo-
jem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejše 
ljudi in funkcionalno ovirane osebe z lastnim gospodinjstvom v 
večstanovanjski stavbi ali v drugi obliki strnjene gradnje.

35. Parcela, namenjena gradnji je zemljišče sestavljeno 
iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, ki je trajno 
namenjeno redni rabi obstoječega ali predvidenega objekta. 
Parcela, namenjena gradnji se določi v skladu z določili 25. čle-
na tega odloka.

36. Pogojno zazidljivo območje kmetije je 20 m pas 
kmetijskega zemljišča, ki ob obstoječi kmetiji meji na stavbno 
zemljišče, v katerem je dopustno postavljati pomožne kmetijske 
objekte.

37. Poseg v prostor pomeni izvedbo del za gradnjo 
objekta ter druga dela, ki posegajo v fizične strukture na ze-
meljskem površju in pod njim ter trajno spreminjajo podobo ali 
rabo prostora.

38. Podporni (oporni) zid je oporna konstrukcija, ki je 
namenjena zadrževanju plazov in varovanju vkopanih brežin, 
da ne pride do zdrsa ali posedanja terena.

39. Podstrešje je del stavbe nad zadnjim nadstropjem in 
neposredno pod poševno streho, brez kolenčnega zidu, ki je 
lahko delno namenjeno bivanju.

40. Praviloma, izraz pomeni, da je treba upoštevati do-
ločbe tega odloka, razen v primeru, ko zaradi javnega interesa, 
varstvenih režimo, razmer na terenu, geomehanskih lastnosti 
tal, oblikovnega prilagajanja sosednjim stavbam in možnostim 
izkoriščanje sončne energije … to ni mogoče. Odstopanja 
mora projektant obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

41. Prikaz stanja prostora je nabor podatkov o dejan-
skem in pravnem stanju prostora in je obvezna podlaga za 
pripravo prostorskih aktov.

42. Prizidava (dozidava oziroma nadzidava) je gradnja pri 
kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni 
smeri (dozidava) ali vertikalni smeri (nadzidava) do največ 50 % 
obstoječe BTP objekta.
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43. Prostorska ureditev je sklop usklajeno načrtovanih 
posegov v prostor, dejavnosti in omrežij s pripadajočim površi-
nami na določenem območju.

44. Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov 
železniške proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov 
za 6 m v naselju oziroma 8 m zunaj naselja ter prostor nad rav-
nino tirnic do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 
30 m. Če progo prečka daljnovod napetosti 220 kV, se višina 
prostora nad ravnino tirnic poveča na 12,75 m, pri daljnovodu 
napetosti 400 kV pa na 14 m.

45. Priobalno zemljišče je s predpisom določen pas, ki 
meji na vodno zemljišče celinskih voda.

46. Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se na-
hajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,20 m 
nad njo in je pri stanovanjskih stavbah pretežno namenjena 
bivalnim prostorom z glavnim dostopom. Kot nivo glavnega 
dostopa se praviloma upošteva nivo dostopa iz smeri glavne 
prometnice na območju EUP. V kolikor te ni mogoče določiti pa 
se kot nivo glavnega dostopa upošteva najnižja točka na stiku 
stavbe s terenom.

47. Prostori, namenjeni bivanju, so: dnevna soba, de-
lovni kot, dnevni kot, delovni kabinet.

48. Regulacijske črte so: regulacijska linija, gradbena 
meja in gradbena linija;

– regulacijska linija ločuje obstoječe ali predvidene odprte 
ali grajene javne površine od površin v privatni lasti;

– gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načr-
tovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa 
so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča;

– gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim ro-
bom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih 
ob tej črti;

49. Rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti 
obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo 
njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge 
njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji 
ali kletni zidovi obstoječega objekta. Gabariti objekta se lahko 
zmanjšajo, povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mo-
goče le za 10 % zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot 
jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.

50. Razpršena gradnja je negativen pojav v prostoru, 
katere značilnost je neracionalna izraba prostora in nezadostna 
komunalna opremljenost. V grafičnem delu je razpršena gra-
dnja prikazana kot stavbišče, izven območja stavbnih zemljišč 
(informacija o dejanskem stanju).

51. Razpršena poselitev je tip poselitve z nizko gostoto 
poselitve, ki predstavlja avtohtoni vzorec poselitve in se kot 
taka ohranja.

52. Sodobni hlev je sodobna stavba, ki ima, zaradi teh-
noloških zahtev, večjo stavbno maso od klasičnih hlevov. Po-
sledično ima, da stavba ne izstopa iz silhuete naselja, manjši 
naklon strešin (od 15° do 22°). Takšne stavbe ne sodijo v 
zavarovana vaška jedra.

53. Spremljajoča dejavnost je tista dejavnost, ki ni za-
jeta v osnovni namenski rabi. Objekti spremljajoče dejavnosti 
morajo funkcionalno dopolnjevati objekte iz osnovne namenske 
rabe in se jih lahko umešča pod pogojem, da na osnovno na-
mensko rabo nimajo negativnih vplivov.

54. Sonaravno urejanje vodotokov je urejanje vodoto-
kov ob upoštevanju hidroloških, ekoloških, krajinskih in drugih 
vidikov.

55. Sprememba namembnosti je sprememba namena 
objekta ali njegovega dela, ki se izvede samostojno ali hkrati z 
vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo na-
membnosti se ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru 
podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo 
enotne klasifikacije objektov.

56. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je več kot 
50 % BTP namenjenih prebivanju.

57. Stavba je pokrit objekt, kamor se lahko vstopi in je 
namenjen bivanju ali opravljanju dejavnosti.

58. Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi 
akti namenjeno graditvi objektov.

59. Varovalna ograja je namenjena fizičnemu varovanju 
industrijskih in poslovnih objektov, avtocest ali drugih javnih 
cest, železnic, pristanišč, žičnic, smučišč, nestanovanjskih 
stavb, vojaških objektov in drugih površin, v katerih se opravlja 
dejavnost.

60. Varovalni koridor gospodarske javne infrastruktu-
re obsega prostor, v katerem gradnja objektov pred izgradnjo 
objektov, katerim so koridorji namenjeni, ni dopustna. Dopustni 
so posegi v prostor pod pogoji tega odloka in s posebnim 
soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s 
predpisi.

61. Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture 
obsega prostor določen v skladu s predpisi, v katerem so 
gradbeni posegi dopustni le s soglasjem pristojnega organa 
oziroma upravljavca.

62. Vodno zemljišče celinskih voda je zemljišče, na 
katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato 
oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke raz-
mere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Obsega osnovno 
strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfolo-
ške spremembe ali do najvišjega prodišča, ki jih voda občasno 
še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda 
zaradi posega v prostor.

63. Vodnogospodarske ureditve so dela za vzdrževanje 
in urejanje voda, na primer zadrževalniki, ureditve za odvzem in 
odvod vode, ureditve poplavnih ravnic, nasipi za obrambo pred 
poplavami, regulacije vodotokov.

64. Vzdrževanje objekta so dela, namenjena ohranjanju 
uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo 
napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstruk-
cijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji.

65. Začasni objekt je objekt namenjen prireditvam ali 
sezonski ponudbi, ki se postavi samo za namen in čas priredi-
tve ali med sezono (kot npr. montažni šotori, cirkus, napihljive 
konstrukcije nad zunanjimi igrišči in podobno).

66. Zahtevni objekt je objekt velikih dimenzij ali konstruk-
cijsko zahteven ali objekt, ki je namenjen zadrževanju večjega 
števila oseb v njem, in prostorsko zaznaven.

67. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, ki je bil zgrajen 
na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj ali je bil zgrajen 
pred letom 1967.

68. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z ve-
getacijskim slojem.

69. Zeleni sistem (zelene površine naselja) je načrtovan 
sistem varstva in razvoja zelenih površin v poselitvenih obmo-
čjih ter drugih zelenih in ustvarjenih struktur v prostoru, ki se 
nanje navezujejo. Namenjen je zagotavljanju kakovostnega 
življenjskega okolja ljudi ter uresničevanju socialnih, okoljskih, 
ekoloških, podnebnih, gospodarskih, kulturnih, strukturnih in 
oblikovnih funkcij. Zeleni sistem med drugim zajema: parke, 
otroška in druga odprta športna igrišča, površine za urbano 
vrtnarjenje, zelene površine, drevorede, drevesa in druge na-
ravne sestavine ob objektih družbene in gospodarske javne 
infrastrukture ter ob stavbah, obvodni prostor, mestne in pri-
mestne gozdove.

70. Zimski vrt je enoetažen, pritličen, zastekljen prostor. 
Če je zimski vrt funkcionalno povezan z osnovnim objektom, ne 
gre za samostojni objekt, ampak skupaj z osnovnim objektom 
tvori celoto. Le-ta praviloma izstopa iz osnovnega tlorisa stavbe 
z namenom zbiranja sončnega obsevanja v zimskem času, za 
gojenje rastlin in preživljanje prostega časa. Če zimski vrt funk-
cionalno in konstrukcijsko ni povezan z osnovnim objektom, gre 
za samostojni pomožni objekt v smislu paviljona ali rastlinjaka.«

3. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku:
– v prvi alineji črtajo naselja: Britof (BR), Kokrica (KO), 

Mlaka pri Kranju (ML), Orehovlje (OR), Predoslje (PR) ter 
Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje (BI);
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– za prvo alinejo doda besedilo nove druge alineje, ki se 
glasi:

»• EUP v primestnih naseljih: Britof (BR), Kokrica (KO), 
Mlaka pri Kranju (ML), Orehovlje (OR), Predoslje (PR), Spo-
dnje, Srednje in Zgornje Bitnje (BI);«

dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta 
alineja.

4. člen
V 8. členu se v prvi alineji podtočke 2.1.1.1:
– v prvi podalineji:

– za besedilom »razen poljskih poti« doda besedilo »in 
nujnih dostopov do območij obstoječe razpršene poselitve 
in razpršene gradnje«,

– za besedilom »javnih kolesarnic z nadstreškom« črta 
črka »s« in doda besedilo »z bruto«;
– na koncu devete podalineje pred vejico doda besedilo 

»in podporni (oporni) zidovi«.

5. člen
V 9. členu se:
– v podtočki 2.1.1.2:

– v šestem odstavku druga podalineja prve alineje 
spremeni tako, da se glasi: »stavbe spremljajočih dejav-
nosti: stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske 
stavbe namenjene strežbi hrane in pijače ter penzio-
ni, stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, stavbe za 
predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje, ga-
silski domovi, banke, pošte, trgovske stavbe (do 300 m2), 
garažne stavbe, stavbe za opravljanje verskih obredov, 
zaklonišča ter stavbe za storitvene dejavnosti, in delav-
nice. Vse naštete dejavnosti so dopustne pod pogojem, 
da dejavnost ne potrebuje parkirnih površin za tovorna 
vozila, avtobuse ali gradbene stroje. Storitvene dejavnosti 
in delavnice so dopustne samo pod pogojem, da obseg 
dejavnosti vključuje le do 5 zaposlenih,«

– v sedmem odstavku prve alineje za besedo »(kme-
tije)« doda besedilo »ter da se kmetijska stavba gradi 
predčasno ali sočasno s stanovanjsko stavbo«;

– v dvanajstem odstavku, na koncu zadnje podalineje 
druge alineje, pika nadomesti z vejico in doda nova dva-
najsta podalineja, ki se glasi:

»• objekti za oglaševanje.«;
– v trinajstem odstavku druge podalineje prve alineje 

beseda »bifeji« nadomesti z besedo »točilnice«;
– v petnajstem odstavku druge podalineje prve alineje 

besedilo »okrepčevalnice in bifeji« nadomesti z besedilom 
»gostilne, restavracije in točilnice«;

– v šestnajstem odstavku druge podalineje prve alineje 
besedilo »okrepčevalnice in bifeji« nadomesti z besedilom 
»gostilne, restavracije in točilnice«;

– v osemnajstem odstavku druge podalineje prve ali-
neje se za besedilom »storitve namenjene turizmu« doda 
besedilo »(tudi wellnes)« ter doda nova tretja podalineja, 
ki se glasi:

»• kampi in glamping,«
– v devetnajstem odstavku:

– v drugi podalineji prve alineje besedilo spremeni 
tako, da se glasi:

»• stavbe spremljajočih dejavnosti: objekti za sto-
ritve ter specializirane trgovine za šport in rekreacijo 
(tudi wellnes), gostilne, restavracije in točilnice, gara-
žne stavbe, javne sanitarije in parkirišča,«,

– v štirinajsti podalineji druge alineje se besedilo 
spremeni tako, da se glasi:

»• začasni objekti namenjeni prireditvam ali sezon-
ski ponudbi,«;
– v enaindvajsetem odstavku besedilo prve in druge 

podalineje prve alineje spremeni tako, da se glasi:
»• športna igrišča, kampi in glamping (na območjih 

dediščine samo pod pogojem, da je gradnja skladna z 
varstvenim režimom) in drugi gradbeno inženirski objekti 
za šport rekreacijo in prosti čas,

• stavbe spremljajočih dejavnosti: tribune za gledalce, 
gostilne, restavracije in točilnice, pisarne, garderobe, sa-
nitarije, parkirišča in podobno,«;

– v dvaindvajsetem odstavku druge alineje črta be-
sedilo četrte podalineje, dosedanji peti in šesti podalineji 
postaneta četrta in peta podalineja, na koncu pa doda 
nova šesta podalineja, ki se glasi:

»• začasni objekti namenjeni prireditvam ali sezonski 
ponudbi.«;

– v triindvajsetem odstavku črta besedilo druge po-
dalineje druge alineje, dosedanji tretji in četrti podalineji 
postaneta druga in tretja podalineja;

– v petindvajsetem odstavku:
– v prvi alineji za besedo »podhodi,« doda beseda 

»parkirišča« in za besedo »ter« doda beseda »drugi«;
– za šesto podalinejo druge alineje doda nova sedma 

podalineja, ki se glasi:
»• samostojna parkirišča,«,
dosedanja sedma podalineja pa postane osma po-

dalineja,
– v osmi podalineji druge alineje črta besedilo »obe-

šanke na drogovih javne razsvetljave, čezcestni tran-
sparenti, svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih 
in prenosni objekti za oglaševanje«;
– v šestindvajsetem odstavku v šesti podalineji druge 

alineje črta besedilo »obešanke na drogovih javne raz-
svetljave, čezcestni transparenti, svetlobne vitrine na av-
tobusnih postajališčih in prenosni objekti za oglaševanje«;
– v podtočki 2.1.1.3:

– v četrtem odstavku, na koncu prve alineje beseda 
»okrepčevalnice« nadomesti z besedo »gostilnami«;
– na koncu 9. člena dodata dve novi podtočki, ki se gla-

sita:
»2.1.1.7 Kadar se parcela, namenjena gradnji, nahaja 

na dveh namenskih rabah stavbnih zemljišč, se lahko gradi na 
celotni parceli, namenjeni gradnji, tako, da se upošteva prevla-
dujoča namenska raba prostora.

2.1.1.8 Pri postavitvi posameznih objektov za oglaševa-
nje je, glede na vrsto, velikost, obliko in pogoje za umestitev v 
prostor, potrebno upoštevati pogoje določene v 20. členu tega 
odloka. «.

6. člen
V 10. členu se:
– podtočka »2.1.1.7« spremeni v podtočko »2.1.1.9«;
– v drugem odstavku:

– v prvi podalineji prve alineje za besedo »gozdnogo-
spodarskimi« doda beseda »in gozdnogojitvenimi«;

– na koncu pete podalineje druge alineje doda bese-
dilo »in zveri«;

– za dvanajsto podalinejo druge alineje doda dve novi 
podalineji, ki se glasita:

»• spominska obeležja kot enostaven objekt,
• učne, senzorične in energijske poti.«.

7. člen
V 11. členu se:
– v podtočki 2.1.2.2 v prvi alineji za besedilom »gradnja 

novih objektov,« črta beseda »ter« in za besedilom »zakonito 
zgrajenih stavb« doda besedilo, ki se glasi: »ter nadomestne 
gradnje.«;

– v podtočki 2.1.2.3 besedilo druge alineje spremeni tako, 
da se glasi: »nadomestne gradnje;«;

– v podtočkah 2.1.2.4, 2.1.2.5 in 2.1.2.6 številka podtočke 
»2.1.1.7« spremeni v »2.1.1.9«

8. člen
V 12. členu se:
– v točki 2.2.1 v prvem stavku prvega odstavka besedilo 

»Novi objekti« nadomesti z besedo »Novogradnje«, v drugem 
stavku pa besedilo »parcelne meje« črta in nadomesti z bese-
dilom »meje parcele, namenjene gradnji«;
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– besedilo podtočk 2.2.2.1 in 2.2.2.2 spremeni tako, da 
se glasi:

»2.2.2.1. Odmiki stavb od javnih cest
(1) Od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekate-

goriziranih cest ter od rezervatov cest (PC), oziroma od regu-
lacijske linije, kadar je ta določena, morajo biti nadzemni deli 
novih stavb, kot zahtevni in manj zahtevni objekti, v območjih 
z namensko rabo S, C, Z in A (razen A(p)) oddaljeni najmanj 
5,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa 2,0 m. V območjih 
z namensko rabo IP, IG, IK, BT, BC, BD in Ap pa morajo biti 
nadzemni deli novih stavb, kot zahtevni in manj zahtevni objek-
ti, oddaljeni najmanj 8,0 m, nezahtevni in enostavni objekti 
2,0 m. Odmiki veljajo tudi za ceste, ki so predmet pogodb o 
opremljanju. Določba ne velja za odmik garaž in sicer, na delu 
med uvozom v garažo in javno cesto, kjer mora biti ta odmik 
najmanj 5,0 m.

(2) Manjši odmiki od predpisanih v prvem odstavku so, ob 
soglasju upravljavca ceste, možni:

– pri nadomestnih gradnjah in rekonstrukcijah stavb, na 
podlagi izdelanih strokovnih podlag in utemeljitev,

– kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni grad-
beni liniji,

– kadar je potrebno upoštevati posebne pogoje s področja 
varstva kulturne dediščine,

– kadar je potrebno upoštevati normative in standarde, ki 
urejajo posamezne dejavnosti,

– ob že rekonstruiranih cestah in nekategoriziranih ce-
stah, na podlagi strokovnih podlag in utemeljitev.

(3) Podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, morajo biti 
od cestnega telesa javnih kategoriziranih in nekategoriziranih 
cest oddaljeni najmanj 2,0 m, za manjše odmike je potrebno 
pridobiti soglasje upravljavca cest.

2.2.2.2. Odmiki stavb od parcelnih mej
(1) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) 

morajo biti nadzemni deli novogradenj in nadomestnih gradenj, 
kot zahtevni in manj zahtevni objekti, v območjih z namensko 
rabo:

– SSe, SSe(s), SSn, SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), A(s), 
A(k), ZS, ZK oddaljene najmanj 4,0 m;

– SSv in CU, kjer so dopustne večstanovanjske stavbe, 
oddaljene najmanj za polovico svoje višine, merjeno od terena 
do vrha objekta,

– CU, CD(t), SB, CD(i), CD(v), CD(z) in A(v) v skladu 
s predpisanimi standardi in normativi, ki urejajo posamezne 
dejavnosti, oziroma najmanj 4,0 m in

– IP, IG, IK, BT, BC, BD, A(p) oddaljene najmanj 5,0 m.
(2) V območjih SSe, SSe(s), SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), 

A(s), A(k) in v območju CU, kjer so dopustne eno- in dvo-
stanovanjske stavbe, so pri gradnji manj zahtevnih objektov, 
dovoljeni manjši odmiki od zgoraj predpisanih, vendar ne manj 
kot 2,5 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč in 
objektov (mejašev).

(3) V vseh zgoraj navedenih namenskih rabah morajo biti 
podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, od meje parcele, na-
menjene gradnji, oddaljeni najmanj 2,0 m, ob pisnem soglasju 
lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev) so odmiki lahko manjši.

(4) Od meje parcele, namenjene gradnji (razen ob cestah) 
morajo biti nove stavbe, kot nezahtevni in enostavni objekti od-
daljeni najmanj 1,5 m, razen v območjih IP, IG, IK, BT, BC, BD, 
A(p), kjer morajo biti objekti oddaljeni najmanj 3,0 m. Manjši 
odmiki, razen v območjih SSv, so dopustni ob pisnem soglasju 
lastnikov sosednjih zemljišč (mejašev).

(5) V območjih ZP, T, E, O, F, PO, K1, K2, G mora biti 
minimalni odmik od parcelne meje sosednjih zemljišč za zah-
tevne in manjzahtevne stavbe najmanj 4,0 m, za nezahtevne 
in enostavne objekte pa toliko, da ni motena sosednja posest 
in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, 
namenjene gradnji, vendar ne manj kot 1,5 m.

(6) Manjši odmiki od zgoraj predpisanih so brez soglasja 
mejašev dopustni:

– ko je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva 
kulturne dediščine ali, ko to določajo posebne določbe;

– pri rekonstrukcijah stavb, kjer so odmiki lahko manjši 
od obstoječih, če gre za 10 % povečanje zaradi usklajevanja 
z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki 
urejajo graditev;

– pri nadomestnih gradnjah zakonito zgrajenih manj zah-
tevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov enake namembnosti 
in enakega ali manjšega višinskega gabarita (če je višinski 
gabarit višji od obstoječega je soglasje mejašev potrebno). Na 
delu, na katerem so horizontalni odmiki od sosednjih zemljišč 
manjši od predpisanih, je lahko odmik nadomestne stavbe 
enak ali večji kot pri stavbi, ki se nadomešča. 20 % povečanje 
horizontalnih gabaritov ni dopustno v smeri, v kateri obstoječi 
objekt že sedaj ne dosega predpisanih odmikov od sosednjih 
zemljišč;

– da je eno- in dvostanovanjska stavba od meje sose-
dnjega zemljišča oddaljena najmanj za polovico svoje višine 
(merjeno od terena do kapne lege), vendar ne manj kot 2,5 m.«

– črta besedilo točke 2.2.3.

9. člen
V 13. členu se v drugem odstavku točke 2.3.1 za besedo 

»obsegajo« besedilo do konca stavka spremeni tako, da se 
glasi: »bruto tlorisno površino 20 m2.«.

10. člen
V 15. členu se v drugem odstavku podtočke 2.4.1.1 bese-

da »(PGD)« nadomesti z »(DGD)«.

11. člen
V 16. členu se:
– spremeni naslov člena tako, da se glasi »(tipologija 

stavb) in doda naslov točke 2.4.2, ki se glasi: »2.4.2 Pogoji 
za ohranjanje oblikovne podobe celostnega naselja glede 
tipologije stavb«

– v podtočki 2.4.2.1 v preglednici tipologije stavb:
– pri podrobnejši ali podpodrobnejši namenski rabi z 

oznako SB druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»• hiše v nizu in dvojčki (za oskrbovana stanovanja)«;
– pri podrobnejši ali podpodrobnejši namenski rabi z 

oznako SK tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»• sodobne prostostoječe eno- in dvostanovanjske 

stavbe v EUP, ki se nahajajo v delih naselja (mesta) Kranj 
in so opredeljene v tretji alineji tretjega odstavka 5. člena 
tega odloka«;

– pri podrobnejši ali podpodrobnejši namenski rabi 
CD(i), CD(v), CD(z), CD(t) črta »CD(k)«;

– pri podrobnejši ali podpodrobnejši namenski rabi z 
oznako A(p) prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»• svojevrstne stavbe«.

12. člen
V 17. členu se:
– v podtočki 2.4.3.3. v drugi alineji besedilo »mansardni 

del« nadomesti z besedilom »zazidana tlorisna površina man-
sarde«;

– v podtočki 2.4.3.6. na koncu prve alineje doda nov sta-
vek, ki se glasi: »Za stavbe v nizu se lahko potrebna parkirna 
mesta ali garaže zagotovijo tudi drugače, na parceli namenjeni 
gradnji stavbnega niza.«;

– v podtočki 2.4.3.8. prvega stavka druge alineje za bese-
dilom »pri čemer je« doda beseda »dovoljen«;

– v podtočki 2.4.3.9. prvega stavka prve alineje za bese-
dilom »gabarit bloka je« doda beseda »praviloma«. V tretjem 
stavku druge alineje se za besedilom »Strehe so lahko ravne« 
doda besedilo »(tudi zelene strehe)«;

– v podtočki 2.4.3.10. besedilo prve alineje spremeni tako, 
da se glasi:

»– Tlorisni gabarit je praviloma kvadraten, lahko tudi 
pravokoten.«;
– na koncu podtočke 2.4.3.13. pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo, ki se glasi: »kar pa ne velja v primeru sodob-
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nega oblikovanja stavb. Sodobno oblikovanje večnamenskih 
stavb je dovoljeno le v EUP, ki se nahajajo v primestnih naseljih 
ter mestu Kranj in so opredeljena v drugi in tretji alineji tretjega 
odstavka 5. člena tega odloka in se ne nahaja v območjih de-
diščine. Izjemoma je v območjih dediščine dopustno sodobno 
oblikovanje stavb, pod pogojem, da se za objekt izvede javni 
natečaj v katerem sodeluje tudi strokovnjak s področja varstva 
kulturne dediščine.«;

– v podtočki 2.4.3.14. beseda »okrepčevalnice« nadome-
sti z besedo »gostilne«.

13. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»2.4.6 Objekti za oglaševanje
2.4.6.1 Vrste objektov za oglaševanje
(1) Objekti za oglaševanje, se glede na vrsto, velikost in 

obliko delijo na:
– ekstra velike samostoječe table,
– velike samostoječe in stenske table,
– male samostoječe in stenske table,
– oglaševanje v sklopu gradbiščnih ograj,
– velike samostoječe svetlobne vitrine,
– velike samostoječe in stenske vrtljive lamelne table,
– velike svetlobne elektronske prikazovalnike (LED, 

OLED ali druga tehnologija prikaza slike),
– male samostoječe svetlobne vitrine,
– plakatne stebre – okrogle,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– prenosljive ulične panoje,
– transparente,
– zavese gradbenih odrov,
– oglaševanje za lastne potrebe,
– pozdravne table MOK,
– oglaševanje prireditev pomembnih za občino,
– oglaševanje za potrebe krajevnih skupnosti,
– promocijska mesta za oglaševanje turističnih točk ozi-

roma znamenitosti,
– oglaševanje za potrebe volilne kampanje,
– usmerjevalne table (usmerjevalni sistem),
– oglaševanje na vozilih mestnega potniškega prometa,
– oglaševanje na kolesih (mestno kolo MOK), namenjenih 

za javni promet,
– oglaševanje na vozilih in prikolicah vozil,
– oglaševanje integrirano v javnih klopeh.
(2) Vrste, oblike in velikosti objektov za oglaševanje so 

razvidne iz priloge k obrazložitvi IPN (priloga št. 3).
2.4.6.2 Splošna merila objektov za oglaševanje
(1) Objekti in naprave za oglaševanje ne smejo:
– vizualno preglasiti ambienta oziroma nanj drugače mo-

teče vplivati;
– presegati merila okoliške arhitekture;
– zakrivati pogledov na kulturno oziroma naravno dedišči-

no in na večje zelene površine;
– ovirati in ogrožati prometno varnost, kar velja tudi v času 

lepljenja plakatov;
– biti nameščeni na kozolce, skednje, hleve in na podob-

ne gospodarske objekte ter v drevorede;
– biti osvetljeni v nasprotju s predpisi, ki urejajo svetlobno 

onesnaževanje.
(2) Objekti in naprave za oglaševanje morajo biti:
– oblikovani enotno za posamezeno vrsto objekta ali 

naprave;
– nosilna konstrukcija in predvsem okvir mora biti izveden 

tako, da je minimalno viden in da zagotavlja statično stabilnost;
– barva nosilne konstrukcije in okvirjev mora biti mat 

temno siva:
– za objekte za oglaševanje je potrebno predhodno iz-

delati oblikovalski projekt (nosilca z okvirjem), ki ga potrdi 
občinska uprava.

2.4.6.3 Merila za postavitev objektov za oglaševanje 
v prostor

(1) Postavitev ekstra velikih samostoječih tabel, svetlob-
nih vitrin in drugih nosilcev oglasnih sporočil, formatov večjih 
od 12,0 m2 in tristranih oglasnih panojev na celotnem območju 
MOK ni dovoljena.

(2) Lokacije velikih samostoječih in stenskih tabel, malih 
samostoječih in stenskih tabel, velikih samostoječih svetlobnih 
vitrin, velikih samostoječih in stenskih vrtljivih lamelnih tabel, 
velikih svetlobnih elektronskih prikazovalnikov, malih samosto-
ječih svetlobnih vitrin, okroglih plakatnih stebrov, obešank na 
drogovih javne razsvetljave, transparentov in pozdravnih tabel 
MOK so določene na preglednih grafičnih prikazih v Prilogi 5a 
in 5b, ki sta sestavni del odloka. Natančne lokacije objektov 
za oglaševanje so razvidne v prilogi k obrazložitvi IPN (priloga 
št. 4).

(3) Postavitev ostalih objektov za oglaševanje (razen 
objektov za oglaševanje določenih v (2) odstavku te točke) po 
posameznih namenskih rabah:

1. Ulične panoje je dopustno postaviti:
– v vseh EUP z namensko rabo CD(t), IP, IG, BC in BD,
– na javnih površinah in na zunanjih površinah objektov v 

javni rabi v EUP z namensko rabo O, E, SSe(s), SSv, SB, SK, 
ZS, CU, CD(i), CD(z), CD(t), BT, BC, BD, IP, IG, PC, PŽ in PO,

– na parkirnih površinah v EUP z namensko rabo SSv, 
SB, BT, BC, E in O.

2. Oglaševanje v sklopu gradbiščnih ograj in zaves grad-
benih odrov je dopustno v vseh EUP, razen v EUP z namensko 
rabo SP,CD(v), ZP, ZD, ZK, T, F, A(sk), A(s), A(v), A(k), K1, K2, 
VC, N, f in G.

3. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb je dopustno 
urediti:

– v vseh EUP z namensko rabo SB, SK(k), CD(i), CD(t), 
BT, BD in BC,

– v vseh EUP z namensko rabo PC, E in O, ob mestnih 
vpadnicah,

– v EUP z namensko rabo CU in v območju historičnega 
mestnega jedra (EUP KR J 1) le izjemoma, kot umetniške 
poslikave.

4. Oglaševanje za lastne potrebe:
– je dopustno v vseh EUP, razen v EUP z namensko rabo 

SP, CD(v), PC, PŽ, PO, T, E, O, F, ZS; ZP, ZD, ZK, A(sk), A(s), 
A(v), A(k), K1, K2, VC, VI, LN, N, f in G;

– vključuje oglaševanje izdelkov in storitev iz registrirane 
dejavnosti fizične ali pravne osebe in se lahko vrši izključno 
na stavbah in na gradbenih parcelah (funkcionalnih zemljiščih 
stavb), kjer se izvaja dejavnost;

– ni dovoljeno na javnih in javno vidnih površinah ob ulič-
nem in cestnem prostoru, ki so izven stavb in zemljišč, kjer se 
izvaja dejavnost. Velike samostoječe plakatne table, velike sa-
mostoječe svetlobne vitrine, velike samostoječe vrtljive lamelne 
table in veliki samostoječi svetlobni elektronski prikazovalniki 
niso dovoljeni za oglaševanje za lastne potrebe.

5. V vseh EUP, razen v EUP z namensko rabo SP, SP(s), 
IK, ZS, ZP, ZD, ZK, T, F, A(sk), A(s), A(v), A(k), K1, K2, VC, VI, 
LN, N, f in G, je dopustno:

– oglaševanje prireditev pomembnih za občino,
– oglaševanje za potrebe krajevnih skupnosti,
– oglaševanje turističnih točk oziroma znamenitosti,
– oglaševanje za potrebe volilne kampanje in
– usmerjevalne table.
6. Dovoljeno je oglaševanje na vozilih mestnega potniške-

ga prometa, oglaševanje na kolesih (mestno kolo), namenjenih 
za javni promet ter oglaševanje na vozilih in prikolicah vozil.

7. Oglaševanje integrirano v javnih klopeh je izjemoma 
dopustno v EUP z namensko rabo IP, IG, BC, BD.

8. Na območjih z namensko rabo K1, K2, G, ZP, ZD, 
ZK, VC, VI, LN, N, f, T, A(sk), A(s), A(v) in A(k) ni plakatnih 
con, oziroma postavitev objektov za oglaševanje ni dopustna, 
razen v primerih, ki so določeni na grafičnih prikazih v Prilogi 
k odloku 5a in 5b.
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V območju historičnega mestnega jedra (EUP KR J 1) 
oglasni objekti niso dopustni, razen okroglih plakatnih stebrov, 
transparentov in uličnih panojev ob gostinskih lokalih, na kate-
rih je napisana dnevna ponudba lokalov.

2.4.6.4 Druga merila za postavitev objektov za ogla-
ševanje

(1) Javno obvestilno signalizacijo je dopustno postavljati 
ob javnih cestah za obveščanje o smereh ciljev (usmerjevalni 
sistem). Oblika mora biti enotna za celotno območje Mestne 
občine Kranj, kot jo predpisujejo državni predpisi. Postavitev 
mora biti skladna s predpisi o javnih cestah in varnosti prometa 
na njih, predpisi o prometni signalizaciji ter o občinskih cestah. 
MOK lahko pripravi svoj usmerjevalni sistem, če je v skladu s 
temi predpisi.

(2) V skladu s pogoji tega odloka je dopustno:
– ob gradnji ali ob rekonstrukciji cest prilagoditi lokacije 

objektov za oglaševanje spremenjenim razmeram na terenu,
– na območjih predvidenih OPPN, ki se nahajajo ob glav-

nih mestnih cestah, določiti nove lokacije objektov za oglaše-
vanje kot del zunanje ureditve prostora,

– določiti nove lokacije objektov za oglaševanje, če ob-
staja za to javni interes in so objekti za oglaševanje povezani 
s postavitvami urbane opreme (javne kolesarnice – projekt 
»mestno kolo«, javna stranišča ipd.),

– postavitev je dopustna na podlagi soglasja organov 
Mestne uprave MOK, pristojnih za gospodarske javne službe 
in promet.

(3) Pri postavitvi objektov za oglaševanje na javnih cestah 
in ob njih je treba upoštevati:

– odmike od roba vozišča in drugih prometnih površin, ki 
jih določi upravljavec ceste, v skladu s predpisi o javnih cestah 
in varnosti prometa na njih,

– objekte za oglaševanje je izjemoma dopustno po-
staviti v kanalizirana križišča cest pod pogojem, da so po-
stavljeni zunaj območja preglednega polja ali preglednega 
trikotnika ter v skladu s predpisi o javnih cestah in varnosti 
prometa na njih,

– določila zakona o javnih cestah, ki se nanašajo na ob-
veščanje in oglaševanje ob državnih cestah,

– da se postavitev lahko izvede le ob predhodnem soglas-
ju upravljavca ceste,

– da mora biti nosilna konstrukcija in temeljenje izvedena 
na podlagi statičnih izračunov, ki bodo zagotavljali varnost ljudi 
in premoženja,

– da je pri umeščanju objekta za oglaševanje dopustna 
toleranca ±20,00 m od oznake lokacije, določene v grafičnem 
prikazu iz Priloge k odloku 5a in 5b, ki mora slediti pogojem 
upravljavca ceste.

(4) Za postavitev objektov za oglaševanje na javnih povr-
šinah je treba pridobiti dovoljenje organa Mestne uprave MOK, 
pristojnega za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

(5) V območju historičnega mestnega jedra (EUP KR J 1) 
ter na zemljiščih in objektih, varovanih s predpisi s področja 
varstva kulturne dediščine ali ohranjanja narave, je treba za 
postavitev objektov za oglaševanje pridobiti soglasje organa, 
pristojnega za varstvo kulturne dediščine oziroma ohranjanje 
narave.

(6) Izvajanje oglaševanja na javnih površinah v MOK 
določa odlok o oglaševanju.

14. člen
V 21. členu se v točki 2.4.7:
– besedilo zadnjega stavka prvega odstavka spremeni 

tako, da se glasi: »Iz utrjenih površin mora biti zagotovljena 
ustrezna ureditev odvajanja padavinskih voda skladno z ve-
ljavnimi predpisi.«

– besedilo drugega stavka drugega odstavka spreme-
ni tako, da se glasi: »Manipulativne površine ob parkiriščih 
morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči 
vzvratna vožnja vozil na in iz javne ceste, kar ne velja za hiše 
v nizu.«;

– v preglednici iz četrtega odstavka:
peta vrstica spremeni tako, da se glasi:

»oskrbovana stanovanja v skladu z normativi in standardi«
 osma vrstica spremeni tako, da se glasi:

»vrtci, šole v skladu z normativi in standardi«
– besedilo osmega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(8) Kadar ni tehničnih in prostorskih možnosti se parki-

rišča, s soglasjem upravljavca, lahko zagotovijo tudi v okviru 
javnih parkirišč oziroma drugih ustreznih površin, če so ta v 
bližini.«

15. člen
V 23. členu se:
– v podtočki 2.4.9.2 v četrtem stavku številka »1,20« 

nadomesti z »1,50«;
– besedilo podtočke 2.4.9.5 spremeni tako, da se glasi:
»2.4.9.5 Pomožni kmetijsko gozdarski objekti, objekti 

za rejo živali, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno 
dejavnost – morajo pri oblikovanju in uporabi materialov pri 
gradnjah in postavitvah lop, kozolcev, čebelnjakov upoštevati:

– tlorisna zasnova mora biti podolgovata v razmerju stra-
nic vsaj 1:1,5,

– sleme strehe mora biti v smeri daljše stranice,
– strešni naklon med 35 in 45 stopinjami,
– kritina je sive barve.
Objekti v naseljih so lahko postavljeni na točkovnih lese-

nih ali armiranobetonskih temeljih ali / in z zalito AB temeljno 
ploščo, nosilna konstrukcija je lahko lesene izvedbe ali posta-
vljena na nosilnih AB stebrih, obloženih z deskami. Deske pri 
opaževanju so lahko pritrjene le vertikalno. Kozolec je lahko 
opažen le v zatrepih, sicer kozolec ne sme imeti zaprtih stranic. 
Ostali pomožni kmetijsko gozdarski objekti (kot npr. stavbe za 
rastlinsko predelavo, skladišče pridelkov, silosi, kleti, stavbe 
za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije, itd.) 
morajo biti oblikovani v skladu z lokalno tradicijo.«

16. člen
V 25. členu se v točki 2.5.1:
– črta besedilo šestega odstavka in ustrezno preštevilčijo 

ostali odstavki;
– besedili šestega in sedmega odstavka spremenita tako, 

da se glasita:
»(6) Oblika parcele, namenjene gradnji mora biti takšna, 

da je vanjo mogoče vrisati kvadrat dimenzij 14,0 m x 14,0 m, kar 
ne velja v primeru gradnje hiše v nizu ali nadomestne gradnje.

(7) Parcela namenjena gradnji je praviloma enaka zemlji-
ški parceli. V kolikor parcela namenjena gradnji ni enaka ze-
mljiški parceli, mora tudi preostanek zemljiške parcele ustrezati 
pogojem velikosti minimalnih parcel, namenjenih gradnji glede 
na tip stavbe in namensko rabo prostora ter imeti zagotovljen 
dovoz in dostop do javne ceste. Parcelacija zemljiških parcel 
stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko oblikuje več 
parcel, ki bodo ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje 
novih parcel, namenjenih gradnji na podlagi določil tega odloka 
in bodo imele vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. 
Parcelacija zemljiških parcel je vedno dovoljena za potrebe 
gradnje javne infrastrukture in za določitev javnega dobra.«;

– v osmem odstavku se besedilo »objekt oziroma je bilo 
zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje« nadomesti z besedilom 
»zakonito zgrajen objekt«.

17. člen
V 27. členu se v zadnjem stavku četrtega odstavka točke 

2.6.2 beseda »koliko« spremeni z besedo »kolikor«.

18. člen
V 28. členu se v podtočki 2.6.3.1:
– besedilo enajste alineje prvega odstavka spremeni tako, 

da se glasi:
»– ob javnih cestah je na prometnih površinah izven 

vozišča dovoljeno urejati avtobusna postajališča, parkirišča, 
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počivališča in postavljati premične / odstranljive stojnice za 
prodajo sadja in sezonskih vrtnin, ob soglasju upravljavca 
ceste;«

– na koncu druge alineje drugega odstavka doda bese-
dilo, ki se glasi:

»Dovozi in priključki so dovoljeni na obstoječe ceste, ki 
se nahajajo znotraj stavbnih zemljišč naselij in na obstoječe 
ceste, ki se nahajajo izven stavbnih zemljišč naselij, tudi če na 
grafičnih prikazih ceste niso označene s svojo EUP, z namen-
sko rabo PC;«;

– besedilo točke b) šestega odstavka spremeni tako, da 
se glasi:

»b) varovalni pas pri občinskih cestah:
– glavne mestne ceste 10 m,
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste 10 m,
– mestne in krajevne cestah 8 m,
– lokalne ceste 8 m,
– javne poti 5 m,
– javne poti za kolesarje 2 m.«

19. člen
V 35. členu se:
– v podtočki 2.7.3.1 prvi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(1) V posameznih EUP so gradnje in prostorske ureditve 

dopustne pod pogojem, da čezmerno ne obremenjujejo okolja 
oziroma emisije onesnaževal ne presegajo mejnih vrednosti 
emisij določenih s predpisi. Vsak poseg v okolje mora biti na-
črtovan in izveden tako, da ne povzroča čezmernega obreme-
njevanja okolja. Čezmerne vplive na okolje je potrebno omejiti 
oziroma preprečiti z omilitvenimi ukrepi.«;

– v podtočki 2.7.3.3 naslov »Varstvo zraka« nadomesti z 
»Kakovost zunanjega zraka«;

– v podtočki 2.7.3.4 črta besedilo drugega, tretjega in 
šestega odstavka, doda se nov četrti in osmi odstavek, ostali 
odstavki se ustrezno preštevilčijo in spremenijo tako, da se 
glasijo:

»(2) Območja s I. stopnjo varstva pred hrupom in mirna 
območja na prostem se določijo v skladu s predpisi za varstvo 
narave.

(3) Na javnih shodih in prireditvah ne smejo biti presežene 
kritične vrednosti hrupa, v skladu s predpisom, ki ureja način 
uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah.

(4) Območja namenjena proizvodnim dejavnostim ne 
smejo biti locirana neposredno ob stanovanjskih območjih, 
pri čemer je potrebno upoštevati tudi konfiguracijo terena in 
lokalno gibanje zraka (roža vetrov).

(5) Pri projektiranju novogradenj in rekonstrukciji obsto-
ječih stavb je potrebno upoštevati negativni vpliv obstoječega 
vira hrupa (avtoceste in drugi infrastrukturni objekti) in stavbe 
že v osnovi zasnovati tako, da so varovani prostori kot jih 
določajo predpisi s področja varstva pred hrupom čim manj 
izpostavljeni emisiji hrupa. V varovalnem pasu avtoceste in 
ceste, ki so v skladu s predpisi vir hrupa, naj se ne načrtuje 
stanovanjskih stavb in takšnih dejavnosti, za katere bi bil vpliv 
ceste lahko moteč.

(6) Pri načrtovanju novih površin predvidenih za širitev 
naselij je potrebno izdelati oceno obremenitve okolja zaradi 
virov hrupa cestnega in železniškega prometa, ki vplivajo na 
obremenitve s hrupom na predmetnih območjih ter predvideti 
in ob izgradnji zagotoviti izvedbo ustreznih ukrepov za zaščito 
varovanih prostorov in parcel, namenjenih gradnji, pred hrupom 
ter pri tem upoštevati tudi povečano obremenitev v 20-letnem 
planskem obdobju.

(7) Pri obstoječih objektih mora ukrepe za preprečitev 
čezmernih obremenitev s hrupom zaradi cestnega in železni-
škega prometa zagotoviti upravljavec oziroma investitor pro-
metne infrastrukture.

(8) Z naslednjimi spremembami in dopolnitvami SD IPN 
bo občina izdelala strokovno podlago s katero bo določila ob-
močja, ki izpolnjujejo pogoje za razvrstitev v II. stopnjo varstva 
pred hrupom.«

– na koncu doda nova podtočka, ki se glasi:
»2.7.3.6 Spremljanje stanja okolja
(1) V času izvajanja OPN mora Mestna občina Kranj sku-

paj s pristojnimi nosilci urejanja prostora zagotoviti spremljanje 
stanja okolja. Preveri se kazalce stanja okolja:

– s področja varstva tal: delež najboljših kmetijskih povr-
šin v primerjavi z vsemi kmetijskimi površinami, površina goz-
dov in varovalnih gozdov glede na površino občine, prisotnost 
erozijskih območij zaradi plazenja tal in delovanja površinskih 
vodotokov ter morfološke spremembe tal zaradi posegov, sta-
nje onesnaženosti tal zaradi kmetijske ali druge dejavnosti;

– s področja voda: vrednosti parametrov kakovosti povr-
šinskih voda za določitev njihovega kemijskega in ekološkega 
stanja, poselitvena območja, ki se nahajajo znotraj poplavnih 
površin vodotokov, pokritost občine s kanalizacijskim omrežjem 
in ustreznim odvajanjem odpadnih komunalnih vod na čistilne 
naprave, delež prebivalcev priključenih na sistem javne oskrbe 
s pitno vodo, kakovost podzemne in pitne vode glede na kemij-
ske in bakteriološke parametre v pitni vodi;

– s področja varstva zraka in podnebnih sprememb: pov-
prečni letni dnevni promet po pomembnih prometnicah v ob-
čini, število zavezancev za prve meritve emisij v zrak, število 
objektov, ki za ogrevanje izkoriščajo obnovljive vire energije, 
ločeno spremljanje uporabe vseh energentov s poudarkom na 
individualnih kuriščih na lesno biomaso, kot neustreznim virom 
ogrevanja;

– s področja varstva pred hrupom: povprečni letni dnevni 
promet po posameznih cestnih odsekih in dolžina odsekov 
državnih cest in železnice skozi naselja, površine II., III. in 
IV. stopnje varstva pred hrupom, število stavb z varovanimi pro-
stori ter število prebivalcev v območjih z opredeljeno II. stopnjo 
varstva pred hrupom;

– s področja varstva pred elektromagnetnim sevanjem: 
število objektov z varovanimi prostori in območij s I. stopnjo 
varstva pred sevanjem v varovalnem koridorju daljnovodov;

– s področja varstva pred svetlobnim onesnaževanjem: 
letno porabo energije za javno razsvetljavo na prebivalca;

– s področja ravnanja z odpadki: razvitost sistema zbira-
nja ločenih frakcij odpadkov in ustreznost končnega odlaga-
nja odpadkov, število nelegalnih odlagališč, število ekoloških 
otokov in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na 
prebivalca v občini;

– s področja bivalnega okolja: spremljanje povečevanja 
obsega omrežja poti za pešce in kolesarje, število otroških in 
drugih javnih igrišč ter igrišč za športe na prostem, parkirišč 
za kolesa, polnilnih postaj na zemeljski plin in elektro polnilnic.

(2) Občina mora rezultate spremljanja stanja okolja vsakih 
pet let predstaviti v obliki poročila in z njim seznaniti javnost ter 
ministrstvo, pristojno za okolje. Spremljati mora tudi pritožbe 
stanovalcev glede vplivov iz okolja.«

20. člen
Na koncu 37. člena se doda nova podtočka, ki se glasi:
»2.7.5.6 Zahteve glede varovanja pred požari
(1) Pri projektiranju in gradnji objektov je potrebno upošte-

vati predpise s področja varnosti pred požari.
(2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je 

z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno 
širjenje požara na sosednje objekte. Z namenom preprečitve 
širjenja požara na sosednje objekte morajo biti upoštevane tudi 
protipožarne ločitve (v kolikor ni možno zagotoviti ustreznih 
odmikov med objekti in od parcelne meje).

(3) Zagotoviti je potrebno vire za zadostno oskrbo z vodo 
za gašenje. Na območjih, kjer protipožarna voda ni zagotovlje-
na, je potrebno urediti požarne bazene ali zagotoviti dostop k 
površinskim vodotokom.

(4) Zagotoviti je potrebno neoviran in varen dostop za 
gašenje in reševanje. Obstoječe in nove urgentne poti morajo 
zagotavljati dovoze intervencijskim vozilom (minimalen radij 
11,5 m, širina utrjenih poti 3,5 m, ob objektih pa 5 m).

(5) Za objekte, ki so določeni s predpisi o požarni var-
nosti, je treba izdelati študijo požarne varnosti. Kadar študija 
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požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane 
ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta »Zasnova požarne 
varnosti«.«

21. člen
V 39. členu se v prvem stavku tretjega odstavka številka 

»II /3.4« nadomesti z »II. /2.6.2«.

22. člen
V 40. členu se na koncu doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Zaradi zdravega življenjskega sloga je v urbanih 

območjih potrebno zagotoviti primeren delež otroških igrišč, 
zelenih površin, površin za šport in rekreacijo ter površin za 
urbano vrtnarjenje. Le te morajo biti primerno dostopne s peš 
in kolesarskimi potmi.«

23. člen
V 43. členu se:
– besedilo zadnjega stavka drugega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»Uporabljati se morajo svetlobna tipala za samodejno 

vklapljanje in izklapljanje svetilk.«;
– za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti in peti 

odstavki, ki se glasijo:
»(3) Zunanja razsvetljava mora biti nameščena (oziroma 

prilagojena) tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih va-
rovanih prostorov, ni prekomerna.

(4) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju 
občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo 
javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca 
občine, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh, določene 
s predpisom s področja svetlobnega onesnaževanja.

(5) Nameščanje javne razsvetljave v redko poseljenem 
hribovitem območju občine naj se ne izvaja.«

24. člen
Besedilo 44. člena se v celoti črta.

25. člen
V 46. členu se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Dolo-

čila posebnih določb spreminjajo skupne PIP, ki se nanašajo 
na gradnjo javne infrastrukture le v primeru, ko se določila 
posebne določbe nanašajo nanjo.«

26. člen
V 1. točki 47. člena se:
– v podtočki 1.3 Bitnje BI 8, BI 13 in BI 17 besedilo tre-

tjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(3) V EUP BI 13 je na stavbnem delu zemljišča parc. 

št. 180/1 k.o. Bitnje dopustna gradnja enostanovanjske stavbe. 
Na zemljišču parc. št. 178/4 k.o. Bitnje je dopustna legalizacija 
stanovanjske stavbe, v skladu s splošnimi (skupnimi) prostor-
sko izvedbenimi pogoji, razen odmikov določenih v 12. členu 
tega odloka. Le-ti so s soglasjem mejaša in upravljavca ceste 
lahko manjši od predpisanega.«;

– za podtočko 1.4 doda nova 1.4a podtočka, ki se glasi:
»1.4a Bitnje BI 20
V EUP je na zemljišču parc. št. 518/6 k.o. Bitnje dopustna 

legalizacija dvostanovanjske stavbe, v skladu s splošnimi (sku-
pnimi) prostorsko izvedbenimi pogoji, razen odmikov določenih 
v 12. členu tega odloka in arhitekturnega oblikovanja strehe, 
določenega v 17. členu tega odloka. S soglasjem mejaša so 
odmiki stanovanjske stavbe lahko manjši od predpisanega, 
oblika strehe pa trokapna z lomljeno strešino in naklonom od 
22°–45°. Dovoljena je tudi legalizacija pritlične lope in nadstre-
šnice za avtomobile, v skladu s splošnimi (skupnimi) prostorsko 
izvedbenimi pogoji, razen odmikov določenih v 12. členu tega 
odloka. Le-ti so s soglasjem mejaša lahko manjši od predpi-
sanega.«;

– v podtočki 1.13 Britof BR 1 se za prvim stavkom doda 
nov stavek, ki se glasi: »Parcele, namenjene gradnji, določene 
s komasacijo ni dovoljeno zmanjševati.«;

– za podtočko 1.20 doda nova 1.20a točka, ki se glasi:
»1.20a Golnik GO 15/2
Na zemljišču parcelne številke 369/5 k.o. Golnik je ob-

stoječemu upravno-poslovnemu objektu na vzhodni strani, v 
podaljšku gasilske garaže in do severne linije obstoječega 
objekta, dovoljena gradnja pritličnega prizidka skladišča za 
obstoječo dejavnost izdelave okvirjev za očala, pod pogojem 
pridobitve soglasij uporabnikov objekta in lastnikov zemljišča 
ter zagotovitve ustreznega števila parkirnih mest.«;

– v podtočki 1.23 Hrastje HR 6/3 prva in druga alineja 
tretjega odstavka spremenita tako, da se glasita:

– »na funkcionalnih celotah stavbne strukture FC1 in 
FC2 so dovoljene spremembe namembnosti, v skladu z na-
membnostjo območja, ter dozidave, nadzidave in novogradnje 
znotraj določene gradbene meje pod pogojem, da faktor za-
zidanosti FZ ne presega 60 % površine parcele, namenjene 
gradnji (funkcionalne enote). V funkcionalni celoti FC 2 je, ne 
glede na to, da objekt ne izpolnjuje vseh splošnih pogojev PIP 
in ne upošteva gradbene meje iz Priloge 4 k odloku, dovoljena 
gradnja (legalizacija – stanje na dan vloge, brez možnosti širi-
tve obstoječega objekta) večstanovanjske stavbe na zemljišču 
parc. št. 587/1 k.o. Hrastje, pod pogojem, da lastniki objekta 
zagotovijo ustrezno funkcionalno zemljišče objekta (vhod) in 
ustrezno število parkirnih mest;

– na funkcionalnih celotah stavbne strukture FC3, FC4, 
FC5, FC6 in FC7 je dovoljena gradnja novih objektov maksi-
malnega tlorisnega gabarita, ki je določen z gradbeno mejo, 
pod pogojem da faktor zazidanosti FZ ne presega 60 % povr-
šine parcele, namenjene gradnji (funkcionalne enote). V posa-
meznih funkcionalnih celotah je dovoljeno funkcionalne enote 
združevati ali razdruževati (deliti). Gradbena meja združenih 
parcel se lahko poveča za prostor med obema gradbenima 
mejama, na deljenih parcelah pa se mora ohranjati nepozidani 
robni pas, v obeh primerih pozidanost ne sme biti večja kot 
60 %;«

– za podtočko 1.26a doda nova 1.26b podtočka, ki se 
glasi:

»1.26b Kokrica KO 19
V obstoječem objektu s parc. št. 138/21 k.o. Rupa je do-

voljena ureditev zdravstvene ordinacije.«;
– za podtočko 1.29 doda nova 1.29a podtočka, ki se glasi:
»1.29a Kranj KR Č 2
V EUP je na zemljišču parc. št. 33/1 k.o. Čirče dovoljena 

legalizacija stanovanjske stavbe, v skladu s splošnimi (skupni-
mi) prostorsko izvedbenimi pogoji, razen odmikov, zazidanosti 
(FZ) in deleža odprtih bivalnih površin (OBP) tako da:

– je odmik stanovanjske hiše od sosednjih parcel s so-
glasjem mejaša za odmik manjši od 4,0 m lahko manjši od 
predpisanih v 12. členu tega odloka,

– faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji ne pre-
sega razmerja 0,50,

– se na parceli, namenjeni gradnji zagotovi minimalni 
20 % delež odprtih bivalnih površin.«;

– v podtočki 1.34 Kranj jedro KR J 2/2 doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi:

»(3) Objektu na zemljišču parc. št. 280/3 k.o. Kranj je do-
voljena gradnja prizidave vhoda, klančine za invalide in dvigala, 
na severu obstoječega objekta, na zemljišču s parc. št. 280/11 
k.o. Kranj, brez upoštevanja določil 12. člena, pod pogojem, da 
gradnja ne bo posegala v obstoječ hodnik za pešce.«;

– v podtočki 1.35 Kranj Jedro KR J 3 se besedilo druge-
ga stavka prvega odstavka spremeni, tako, da se glasi:

»Dopušča se tudi gradnja kulturne dvorane, garažne hiše, 
gradnja doma starostnikov in oskrbovanih stanovanj.«

– v podtočki 1.41 Kranj jedro KR J 11, KR J 13, KR J 
16/1, 2, KR J 23 in KR J 40 doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) V EUP KR J 16/1 je na zemljišču parc. št. 961/45 
k.o. Kranj dovoljen odmik 3,5 m od javne ceste za nezahteven 
objekt garaže, na delu med uvozom v garažo in javno cesto.«;
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– v podtočki 1.43 Kranj jedro KR J 17/2 črta besedilo 
drugega odstavka, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi;

– besedilo podtočke 1.46 Kranj Jedro KR J 30 spremeni 
tako, da se glasi:

»Ob Koroški cesti gradnje novih objektov, nadzidave in 
dozidave niso dovoljene.

Gradnje novih objektov so dopustne le na SZ delu obmo-
čja ob Stari cesti, pod pogojem ohranjanja dominantne vizure 
na Bežkovo vilo (višinski gabariti stavb ne smejo presegati 
absolutne kote nadmorske višine 387,50).«;

– besedilo podtočke 1.50 Kranj Labore L 10 spremeni 
tako, da se glasi:

»Gradnje novih objektov nadzidave in dozidave v EUP 
niso dovoljene.«;

– v podtočki 1.51 Kranj Planina KR PL 3 v prvi alineji 
tretjega odstavka črta beseda »novo« za besedo »gradnje« pa 
doda besedilo »novih objektov«;

– besedilo podtočke 1.52 Kranj Planina KR PL 12 spre-
meni tako, da se glasi:

(1) Območje je namenjeno stanovanjski, poslovni, trgo-
vski in verski dejavnosti ter mirujočemu prometu. V EUP KR 
PL 12 je dovoljena gradnja stavb v skladu s Prilogo 6 k odloku 
Usmeritve za gradnjo objektov v EUP Kranj Planina KR PL 12, 
ki je sestavni del tega odloka.

(2) Namembnost in gabariti predvidenih stavb:
– večstanovanjski stavbi tipa A sta tlorisnih dimenzij 28,0 m 

× 17,0 m (± 1 m) z maksimalno etažnostjo (2K) + P + 3 + M,
– večstanovanjske stavbe tipa B so tlorisnih dimenzij 28,0 m 

x 12,0 m (±1 m) z maksimalno etažnostjo (2K) + P + 2 + M,
– poslovna trgovska stavba oziroma verska stavba tipa C 

je tlorisnih dimenzij 17,0 m × 17,0 m (±2 m) z maksimalno 
etažnostjo (K) + P + 1,

– garažna stavba tipa D je tlorisnih dimenzij 
30,0 m × 18,0 m (±2 m) z maksimalno etažnostjo (P) + 3K.

(3) Površina mansardne etaže z ravno streho (M) ne sme 
presegati 60 % tlorisa stavbe.

(4) Strehe stavb so ravne, lahko tudi ravne zelene strehe.
(5) Na zahodnem delu območja, v križišču Likozarjeve 

ulice in Ceste Rudija Šeliga, je potrebno upoštevati predvideno 
izgradnjo krožišča (R = 60 m), ob vzhodni vpadnici (Cesta Ru-
dija Šeliga) pa predvideno izgradnjo mešanih površin za pešče 
in kolesarje, ki so na severozahodnem delu, z zelenico širine 
1,5 m, ločene od vozišča.

(6) Območje se prometno navezuje na Cesto Rudija Šeli-
ge v skladu s Prilogo 6 k odloku, ki je sestavni del tega odloka.

(7) Do realizacije dopustnih vrst objektov glede na namen, 
opredeljenih v prvem odstavku tega člena, so dovoljene uredi-
tve površin za vrtičkarstvo.«

– v podtočki 1.53 Kranj Planina KR PL 17 v prvi alineji 
tretjega odstavka črta beseda »novo« za besedo »gradnje« pa 
doda besedilo »novih objektov«;

– v podtočki 1.55 Kranj Planina KR PL 23/1 besedilo 
drugega stavka spremeni tako, da se glasi: »Gradnje novih 
objektov, nadzidave in dozidave v EUP niso dovoljene.«;

– v podtočki 1.56 Kranj Planina KR PL 23/2, 3 besedilo 
prve alineje tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»– na zemljišču parc. št. 200/11 in 200/12, obe k.o. Huje 
je po odstranitvi stanovanjske stavbe Planina 2 dovoljena gra-
dnja stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji. V pritlični 
etaži stavbe so dopustne tudi spremljajoče dejavnosti (poslov-
ne, storitvene, zdravstvene, gostinske in družbene dejavnosti 
z nastanitvenimi kapacitetami za potrebe deinstitucionalne 
oskrbe starejših). Maksimalni vertikalni gabarit je 2 K + P + 4. 
Odmiki objekta od meje sosednjih zemljišč bodo enaki kot pri 
objektu, ki se odstrani, le na JV strani je dopustna gradnja 
balkonov v max. širini 1,5 m. Dovoljeni minimalni odmik kletnih 
etaž od meje sosednjih zemljišč je 1,0 m, minimalni delež od-
prtih bivalnih površin je 20 %. Stavba mora zagotoviti zadostno 
število parkirnih mest v kletnih etažah;«;

– v podtočki 1.58 Kranj Planina KR PL 39 v prvem stavku 
beseda »okrepčevalnice« nadomesti z »gostilne, točilnice«;

– za podtočko 1.60a doda nova 1.60b podtočka, ki se 
glasi:

»1.60b Kranj Primskovo KR P 2/2
Na zemljišču parc. št. 147/1, 4, 5, k.o. Primskovo se naha-

jata dve stavbi (dvostanovanjska hiša z višinskim gabaritom P 
+ 2 in stanovanjska hiša z obrtno delavnico z višinskim gabari-
tom P + M). Na obravnavanem območju obstoječo pozidanost 
ni dovoljeno povečati, mora pa se ohranjati obstoječe zelene 
površine, ki se nahajajo na južnem delu zemljišča in ob cesti. 
Obseg obstoječe obrtne delavnice lahko vključuje do 8 zapo-
slenih pod pogojem, da dejavnost ne potrebuje parkirnih povr-
šin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje ter da je na 
obstoječem dvorišču in v obstoječih objektih možno zagotoviti 
ustrezne manipulativne površine in zadostno število parkirnih 
mest za stanovanja in delavnico.«;

– v podtočki 1.63 Kranj Primskovo KR P 17/3 na koncu 
prvega odstavka pred piko doda besedilo, ki se glasi: »v kate-
rem je dopustna tudi zdravstvena dejavnost«;

– v podtočki 1.74a Kranj Sava KR SA 10 v drugem od-
stavku beseda »bifeji« nadomesti z »točilnice«;

– v podtočki 1.79 Kranj sever KR SE 5, KR SE 12 in KR 
SE 15/1 besedilo spremeni tako, da se glasi:

»(1) V EUP je potrebno ohranjati obstoječi koncept po-
zidave. Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave niso 
dovoljenje, razen nadzidav obstoječih (dveh) garaž oziroma 
nadomestna gradnja dveh garažnih hiš v EUP KR SE 15/1.

(2) Stanovanjsko vilo Kebetova ulica 14 v EUP KR SE 12 
je dovoljeno porušiti in na njenem mestu zgraditi poslovno stav-
bo (očesni center). Dovoljeni max. višinski gabarit nove stavbe 
je 10,00 m, min. delež zelenih površin (ZP) je 15 %. Minimalni 
odmik stavbe od sosednjih zemljišč je 4,00 m, s soglasjem 
lastnikov sosednjih zemljišč pa lahko tudi manj. Pred odstra-
nitvijo vile je Zavodu za varstvo kulturne dediščine potrebno 
omogočiti, da dokumentira stopnišče v vili.«;

– za podtočko 1.80a doda nova 1.80b podtočka, ki se 
glasi:

»1.80b Kranj sever KR SE 20/1
Na vzhodnem delu EUP KR SE 20/1 se dovoli gradnja 

objektov za potrebe dejavnosti gasilske reševalne službe, pri 
čemer ni potrebno upoštevati določila 12. člena.«;

– v podtočki 1.86 Kranj Stražišče KR ST 13 črta be-
seda »novo« za besedo »gradnje« pa doda besedilo »novih 
objektov«;

– v podtočki 1.87 Kranj Stražišče KR ST 14 črta be-
seda »novo« za besedo »gradnje« pa doda besedilo »novih 
objektov«;

– v podtočki 1.88 Kranj Stražišče KR ST 17 črta be-
seda »novo« za besedo »gradnje« pa doda besedilo »novih 
objektov«;

– v podtočki 1.88a Kranj Stražišče KR ST 18 besedilo 
spremeni tako, da se glasi:

»Dovoli se tudi sprememba namembnosti obstoječega 
samskega doma v večstanovanjsko stavbo s 27 do 53 % dele-
žem varovanih stanovanj, pod pogojem zagotovitve ustreznih 
parkirnih mest v parterju, kleti ali v neposredni bližini.«

– črta besedilo podtočke 1.88b;
– za podtočko 1.93a doda nova 1.93b podtočka, ki se 

glasi:
»1.93b Kranj Zlato polje KR Z3
V EUP je dopustna tudi gradnja doma za starejše obča-

ne.«;
– v podtočki 1.94 Kranj Zlato polje KR Z 5 v prvem 

odstavku črta beseda »novo« za besedo »gradnje« pa doda 
besedilo »novih objektov«;

– v podtočki 1.96 Kranj Zlato polje KR Z 9 v prvem stav-
ku beseda »okrepčevalnico« nadomesti z besedo »gostilno«;

– črta besedilo podtočke 1.97a;
– podtočka 1.99b Mlaka pri Kranju ML 4/2 spremeni 

tako, da se glasi:
»Na zemljišču parc. št. 144/7,10,11 k.o. Vojvodin Boršt I 

je dovoljena gradnja (legalizacija) večstanovanjskega objekta 
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(trostanovanjske hiše) v obstoječih gabaritih in izrabi prostora 
ter zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest na lastnem 
zemljišču ali pa se le-te zagotovi v neposredni bližini skla-
dno petemu odstavku 21. člena, točke 2.4.7. Mirujoči promet. 
Odmiki od sosednjih parcel so s soglasjem mejaša za odmik 
manjši od 4,0 m lahko manjši od predpisanih v 12. členu tega 
odloka.«;

– za podtočko 1.99b doda nova 1.99c podtočka, ki se 
glasi:

»1.99c Mlaka pri Kranju ML 3/1
Na zemljišču parc. št. 450/1 in 450/7 k.o. Kokrica je do-

voljena zdravstvena dejavnost z več kot petimi zaposlenimi.«;
– v podtočki 1.107 Povlje POV 4, 5, 6, 7 črta beseda 

»novo« za besedo »gradnje« pa doda besedilo »novih objek-
tov«;

– za podtočko 1.112 doda nova 1.112a podtočka, ki se 
glasi:

»1.112a Suha pri Predosljah SU 1
V območju so poleg vrst objektov glede na namen iz 

dvanajstega odstavka točke 2.1.1.2. 9. člena, dovoljene tudi 
ureditve površin, namenjene pokopu in spominu na umrle ter 
pokopališke stavbe s spremljajočimi objekti.«;

– v podtočki 1.127 Žabnica ŽA 6/1, 2, 3, 4 na koncu pe-
tega odstavka pred piko doda besedilo, ki se glasi:

»in na zemljišču parc. št. 1966/5 in 1964/1 k.o. Žabnica 
dopustna sprememba namembnosti obstoječe kmetije za vr-
tec.«

27. člen
V 48. členu se:
– v 1. točki:

– v prvi alineji prvega odstavka črta beseda »rekon-
strukcije«;

– za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Pri pripravi OPPN in dovoljenih predhodnih po-
segih do uveljavitve OPPN je potrebno upoštevati tudi 
skupne PIP iz skupnih določb tega odloka, zlasti glede: 
odmikov stavb, stopnje izkoriščenosti zemljišč, minimal-
nega števila parkirnih mest, velikosti parcel, namenjenih 
gradnji, v kolikor jih usmeritve za pripravo OPPN podane 
v 3. točki 48. člena tega odloka ne spreminjajo.«
– v 3. točki:

– v podtočki 3.2 Bitnje BI 32/1 v drugem odstavku 
beseda »bife« nadomesti z »točilnica«;

– v podtočki 3.4 Britof BR 13 v drugem stavku pr-
vega odstavka za besedo »trgovskim,« doda besedilo 
»gostinskim dejavnostim brez nastanitev,«, v četrti alineji 
drugega odstavka številka »12« nadomesti z »18«, tretji 
odstavek pa se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov 
iz 1. točke tega člena za obstoječe zakonito zgrajene 
stavbe dovoljene:

– rekonstrukcije,
– dozidave z upoštevanjem splošnih določb 12. člena,
– nadzidave do max. predpisanega višinskega gabari-

ta brez upoštevanja splošnih določb 12. člena,
– spremembe namembnosti v skladu z namembnostjo 

območja.«
– v podtočki 3.10 Kranj Čirče KR Č 12 v drugem stavku 

za besedilom »K + P + 1« doda črka »+ M«;
– v podtočki 3.12 Kranj Jedro KR J 21 v prvem odstavku 

beseda »bife« nadomesti z »točilnica« in doda nov tretji odsta-
vek, ki se glasi:

»(3) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 
1. točke tega člena dovoljene rekonstrukcije obstoječih zako-
nito zgrajenih stavb.«;

– v podtočki 3.13 Kranj Jedro KR J 28 in KR J 29 bese-
dilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»(3) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov 
iz 1. točke tega člena dovoljene rekonstrukcije in spremembe 

namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih stavb, v skladu z 
namensko rabo območja. V EUP KR J 28 so dopustne tudi 
dozidave obstoječih zakonito zgrajenih stavb do 30 % obsto-
ječe BTP stavbe pod pogojem upoštevanja splošnih določb 
12. člena. Na zemljišču parc. št. 452/6 in 453/3 k.o. Kranj 
je dovoljena umestitev rezervoarja za utekočinjeni naftni plin 
(UNP) in objekta ECO-PLIN.«;

– pred besedilom podtočke 3.14 Kranj Jedro KR 36 
označi prvi odstavek »(1)«, za njim pa se doda nov drugi od-
stavek, ki se glasi:

»(2) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 
1. točke tega člena dovoljene rekonstrukcije obstoječih zako-
nito zgrajenih stavb.«;

– v podtočki 3.15 Kranj Jedro KR J 38 in KR PL 44 doda 
nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 
1. točke tega člena, na zemljišču parc. št. 280/3 in 1002/1 k.o. 
Kranj, na severu obstoječega objekta s parc. št. 280/11 k.o. 
Kranj, dovoljena gradnja prizidave vhoda, klančine za invalide 
in dvigala pod pogojem, da gradnja ne bo posegala v obstoječ 
hodnik za pešce.«;

– v podtočki 3.16 Kranj Kanjon Kokre KR K 4/1, 2, KR 
K 5 in KR K 6 prvi stavek četrtega odstavka spremeni tako, da 
se glasi: »V EUP KR K 6 je južno od brvi čez Kokro na njenem 
desnem bregu predviden objekt s poudarjeno javno funkcijo s 
spremljajočimi dejavnostmi, ki imajo predvsem funkcijo prezen-
tacije Kanjona Kokre.«;

– v podtočki 3.16a Kranj Labore KR L1 drug in tretji 
odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– zagotoviti ustrezno ureditev zelenih površin in drugih 

javnih odprtih prostorov,
– na stiku proizvodnih in stanovanjskih območij zagotoviti 

ustrezne odmike in zelene pasove,
– zagotoviti linijsko visokodebelno vegetacijo ob vzhodni 

mestni obvoznici,
– zagotoviti potrebno število parkirnih mest in zadostne 

površine za manipulacijo,
– upoštevati predvideno rekonstrukcijo vzhodne mestne 

obvoznice kot štiripasovnice,
– upoštevati novo cesto (podaljšek Delavske ceste),
– zagotoviti takšen faktor zazidanosti, da bo upošteval 

zahteve glede varovanja pred požari, v skladu s podtočko 
2.7.5.6 37. člena tega odloka.

(3) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 
(1) točke tega člena, dovoljena:

– gradnja prizidkov skladišč (maksimalnih tlorisnih dimen-
zij 9,6 m × 6,20 m + 12,5 m × 26,8 m + 45,6 m × 12,9 m + 6,0 m 
× 5,0 m) na zemljišču parcelne številke 325/5, k.o. Stražišče,

– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih 
dimenzij 99,0 m × 15,0 m in višinskega gabarita do 12 m) na 
zemljišču parcelne številke 325/8, k.o. Stražišče,

– gradnja prizidave industrijskega objekta (maksimalnih 
tlorisnih dimenzij 63,0 m × 25,0 m in 80,0 m × 49,0 m s prire-
zanim vogalom z višinskim gabaritom do 13,0 m) na zemljišču 
parcelne številke 325/12 in 325/13, k.o. Stražišče,

– legalizacija prizidka skladišča in toplotne postaje (ma-
ksimalnih tlorisnih dimenzij 60,5 m × 20,0 m in 10,0 m × 12,0 m 
z višinskim gabaritom do 13,0 m) ter gradnja prizidka skladišča 
(maksimalnih tlorisnih dimenzij 45,0 m × 20,0 m z višinskim 
gabaritom do 13,0 m) na zemljišču parcelne številke 415/3, 
k.o. Stražišče,

– gradnja industrijskega objekta (maksimalnih tlorisnih 
dimenzij 76,0 × 25,0 m + 85,0 m × 20,0 m in višinskega gabarita 
19,0 m) na zemljišču parcelne številke 339/11, 339/12, 339/2, 
339/14 in 335/9, k.o. Stražišče,

– odstranitev stanovanjske hiše na zemljišču parcelne 
številke 337/12, k.o. Stražišče,

– gradnja nadzemnih tehnoloških povezav,
– postavitev šotorskega skladišča (maksimalnih tlorisnih 

dimenzij 30,m × 15,0 m) na zemljišču parcelne številke 312/25, 
337/13, 337/10, 337/11, 337/12 in 337/3, k.o. Stražišče.«
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in na koncu doda nov četrti (4) odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri načrtovanju OPPN in za dovoljene posege, ki so 

navedeni v tretjem (3) odstavku te podtočke, so odmiki stavb 
od parcelnih meja in javnih cest s soglasjem mejaša oziroma 
upravljavca ceste lahko manjši od predpisanih v 12. členu tega 
odloka.«;

– v podtočki 3.19 Kranj Labore KR L 4 besedilo četrte 
alineje spremeni tako, da se glasi:

»– na gradbenih parcelah, ki mejijo na kmetijska zemlji-
šča, izvesti blag prehod ustrezne zelene cezure med kulturno 
krajino in industrijskim območjem v širini 8,0 m do 10,0 m. 
Zeleni pas je potrebno v sredinskem delu zasaditi z visokode-
belno vegetacijo po križnem vzorcu, robni del zelenega pasu pa 
obsaditi z večjimi sklopi monokulturne grmovne vegetacije,«,

in v zadnji alineji številka »0,40« nadomesti z »0,50«;
– v podtočki 3.23 Kranj Vzhodna mestna obvoznica 

KR OV 1 in KR OV 2 se na koncu drugega odstavka doda 
besedilo, ki se glasi: »na svoje stroške.«

– podtočka 3.28 Kranj Primskovo KR P 18/1 spremeni 
tako, da se glasi:

»(1) Območje predstavlja potencial celovite prenove po-
nekod degradiranega območja, drugod neustrezno uporablje-
nih površin in stavbnih struktur. Z obzirom na lego v prostoru 
je območje namenjeno poslovnemu središču mesta in sicer 
poslovnim, storitvenim, sejemskim, razstaviščnim, trgovskim in 
gostinskim dejavnostim, stavbam za znanstveno raziskovalno 
delo, raziskovalnim laboratorijem, stanovanjski namembnosti 
na robovih EUP, ki mejijo na stanovanjska območja, špor-
tnim dejavnostim, garažnim stavbam, skladiščem, gasilskim 
stavbam in bencinskim servisom, ter površinam in objektom 
mirujočega prometa. Obseg območja in kompleksnost progra-
ma narekujeta obvezno izdelavo urbanistično-arhitektonskih 
rešitev – strokovnih podlag pridobljenih z natečajem. Le-ta 
mora določiti generalni koncept urejanja prometa, upoštevati 
obstoječe regulacijske linije ob glavnih prometnicah s pou-
darkom na prometni vpadnici v mesto, ki je načrtovana kot 
štiripasovnica ter določiti zaključene celote (kareje), za katere 
je možna eventuelna izdelava delnega OPPN. Višinski gabariti 
stavb v območju so do K+P+4, v primeru oblikovanja posame-
zne prostorske dominante se zanjo lahko z natečajno rešitvijo 
določi tudi višja etažnost. FZ celotnega območja je 0,25. Izbra-
na natečajna rešitev, usklajena s temi usmeritvami, predstavlja 
usmeritev za pripravo OPPN ali delnega OPPN.

(2) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov 
iz 1. točke tega člena za obstoječe zakonito zgrajene stavbe 
dovoljene:

– rekonstrukcije,
– nadzidave do predpisanega višinskega gabarita 

K + P + 4,
– spremembe namembnosti v skladu z namembnostjo 

območja.«;
– v podtočki 3.29 Kranj Primskovo KR P 24 v četrtem 

odstavku za besedilom »manjše dozidave« doda besedilo »z 
upoštevanjem splošnih določb 12. člena tega odloka «;

– v podtočki 3.31 Kranj Sava KR SA 4 v drugem stavku 
prvega odstavka za besedilom »ter preplet trgovskih,« doda 
besedilo »gostinskih za kratkotrajno nastanitev,«

in prvem stavku drugega odstavka za besedilom 
»k.o. Kranj dovoljuje« doda beseda »rekonstrukcija,«;

– v podtočki 3.32 Kranj Sava KR SA 5 prva alineja prvega 
odstavka spremeni tako, da se glasi:

»– v severnem in osrednjem delu se ohranjajo in razvi-
jajo obstoječe dejavnosti, severni del je namenjen poslovnim, 
upravnim, trgovskim, gostinskim in drugim spremljajočim de-
javnostim ter dejavnostim za izobraževanje in znanstveno raz-
iskovalno delo, osrednji del poslovnim, storitvenim in upravnim 
dejavnostim ter bivanju, južni del pa transportnim dejavnostim, 
parkiranju (dovoljeno je tudi načrtovanje garaž) za širše zaled-
je, rekreaciji in parkom,«;

in v drugem odstavku beseda »dovoljena« nadomesti z 
»dovoljene« in za njo doda besedilo »rekonstrukcije in«;

– v podtočki 3.33 Kranj Sava KR SA 6/1 v četrtem od-
stavku za besedo »dovoljene« doda besedilo »rekonstrukcije 
in«;

– v podtočki 3.35 Kranj Sava KR SA 8 besedilo četrtega 
odstavka spremeni tako, da se glasi:

»(4) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 
1. točke tega člena, dovoljene rekonstrukcije in gradnja nadkri-
te terase pred gostinskim lokalom – točilnice, na zemljišču parc. 
št. 516/1 in 516/9 k.o. Drulovka ter sprememba namembnosti 
zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.«;

– za podtočko 3.36 doda nova 3.36a podtočka, ki se glasi:
»3.36a Kranj Stražišče KR ST 23
(1) Za EUP KR ST 23 se načrtuje sanacija degradiranih 

površin.
(2) EUP predstavlja gospodarsko cono Laze, ki je name-

njena proizvodnim, obrtnim, poslovnim, trgovskim, prometnim, 
servisnim in skladiščnim dejavnostim ter bivanju.

(3) Pri načrtovanju:
– je potrebno zagotoviti ustrezno gospodarsko javno in-

frastrukturo;
– je potrebno upoštevati maksimalni faktor zazi-

danosti 0,4;
– je potrebno upoštevati maksimalni višinski gabarit stavb 

15,0 m nad obstoječim terenom;
– je potrebno na posameznih funkcionalnih enotah zago-

toviti parkovne ali zelene površine, v minimalnem deležu 10 %;
– je potrebno zagotoviti ustrezne manipulativne in parkir-

ne površine za posamezne dejavnosti;
– se ne sme povečevati obstoječih zmogljivosti proizvo-

dnih dejavnosti, ki zahtevajo okoljevarstveno soglasje.
(4) Do uveljavitve OPPN je, poleg dovoljenih posegov iz 

1. točke tega člena, dovoljena izgradnja gospodarske javne 
infrastrukture.«;

– v podtočki 3.37 Kranj Struževo KR S 12, KR S 13 in 
KR S 14/1, 2 v tretjem odstavku za besedo »dovoljene« doda 
besedilo »rekonstrukcije in«;

– v podtočki 3.40 Kranj Zlato Polje KR Z 8/1, 2 peti od-
stavek spremeni tako, da se glasi:

»(5) Na celotnem območju KR Z8/1,2 so, poleg dovoljenih 
posegov iz 1. točke tega člena, do uveljavitve OPPN, dovoljene 
začasne ureditve parkirišč v makadamski izvedbi, pod pogojem 
izvedbe predhodnih arheoloških raziskav (na podlagi rezultatov 
raziskav je potrebno parkirišča prilagoditi) ter v skladu s pred-
pisanimi kriteriji dovoljene tudi ureditve površin za vrtičkarstvo. 
Strokovno podlago ureditve vrtov potrdi pristojna strokovna 
služba za prostor.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
(1) Priloga 1 k odloku iz petega odstavka 3. člena se na-

domestiti z novo Prilogo 1 k odloku (sprememba št. 3) z enakim 
nazivom in je sestavni del tega odloka.

(2) Dodajo se tri nove priloge:
5a – Pregledni grafični prikazi objektov in naprav za 

oglaševanje,
5b – Pregledni grafični prikazi objektov in naprav za ogla-

ševanje – pozdravne table,
6 – Usmeritve za gradnjo objektov v EUP Kranj Planina 

KR PL 12.

29. člen
(1) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 

3. člena »3. prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne 
oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih 
izvedbenih pogojev« – Listi 5 (D2648), 10 (D2509), 14 (D2513), 
19 (D2518), 20 (D2519), 21 (D2520), 28 (D2528), 29 (D2529), 
30 (D2530), 34 (D2538), 35 (D2539), 36 (D2540) se nadome-
stijo z novimi (spremembe št. 3).

(2) Karte grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 
3. člena »4. prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi 
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gospodarske javne infrastrukture« Listi 5 (D2648), 10 (D2509), 
14 (D2513), 19 (D2518), 20 (D2519), 21 (D2520), 28 (D2528), 
29 (D2529), 30 (D2530), 34 (D2538), 35 (D2539), 36 (D2540) 
se nadomestijo z novimi (spremembe št. 3).

30. člen
S spremembami in dopolnitvami izvedbenega prostor-

skega načrta Mestne občine Kranj – sprememba št. 3 se pro-
storskemu izvedbenemu načrtu Občinskemu podrobnemu 
prostorskemu načrtu za območje EUP z oznakami ML7/1 – 13 
Mlaka pri Kranju (Uradni list RS, št. 76/18) uskladi meja na 
jugovzhodnem delu tako, da se zemljišča parcelnih številk 
318/43, 318/50, 318/46, 318/47 in 318/36 – del, vse k.o. Mlaka 
izvzamejo iz območja OPPN.

31. člen
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka 

(SD IPN – 3), se dokončajo po določbah veljavnega Odloka 
IPN razen v primeru, ko stranka pisno zahteva, da se postopek 
vodi v skladu s tem odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-27/2018-40
Kranj, dne 6. decembra 2019

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec
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PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

1

OBLIKOVANJE

MAX FI
MAX FZ MIN% OBP 

(ZP) MAX. ETAŽNOST

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BABNI VRT BV 1/1 SK /  0,40     25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP

BV 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP

BV 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
BV 3 ZS / / / / / PIP /

BITNJE BI 1 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP

BI 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
BI 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
BI 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
BI 5 IK / 0,45 ZP 15% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /
BI 6 A(v) 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /
BI 7 A(s) 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /

BI 8 SK(k) / 0,45 25% K+P+M obcestna zazidava PIP

BI 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

BI 10 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M PIP

BI 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M PIP

BI 12/1,2,3,4,5,6 SSe(s) / 0,3 25% K+P+1 PIP /

BI 12/7 PC / / / / / PIP /
BI 12/8 VC / / / / / PIP /
BI 12/9 K2, VC / / / / / PIP /

BI 13 SK(k) / 0,4 25% K+P+M obcestna zazidava PIP

BI 14 ZS / / / / / PIP /
BI 15 PC / / / / / PIP /
BI 16 PC / / / / / PIP /

BI 17 SK / 0,40 25% K+P+M obcestna zazidava PIP

BI 18/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
BI 18/3 PC / / / / / PIP /
BI 19 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

 BI 20 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP

BI 21/1 CD(i) / K+P+1 PIP /

BI 21/2 ZD / / / / / PIP /

BI 22 CU / 0,35 25% K+P+1 PIP

BI 23/1,2,3,4,5,6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP
za BI 23/1,2,3,4,5,6, 

BI 23/7 PC / / / / / PIP /
BI 23/8 VC, K1 / / / / / PIP /
BI 24 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
BI 25 SSn / 0,45 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /
BI 26 SSn / 0,45 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /
BI 27 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
BI 28 CU / 0,40 25% K+P+1 PIP /
BI 29 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
BI 30 VC / / / / / PIP /
BI 31 ZD / / / / / PIP /

BI 32/1 ZK / / / / KK OPPN

BI 32/2 PC / / / / KK PIP /

BI 33 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP

BI 34 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava-KK PIP

BI 35 SK / 0,4 25% K+P+1 obcestna zazidava-KK PIP

BI 36 SK / 0,4 25% K+P+1 obcestna zazidava-KK PIP

BI 37 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M PIP

BI 38 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M obcestna zazidava-KK PIP

BI 39 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M obcestna zazidava-KK PIP

BI 40 SK / 0,4 25% K+P+1 obcestna zazidava-KK PIP

BI 41 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M obcestna zazidava-KK PIP

BI 42/1,2 SSe / / / / /
za del  veljavni 
OPPN (Ur.l.RS. 

št. 38/17)

BI 42/3 K2 / / / / / OPPN

BI 43/1,2 SSe / / / / / OPPN

BI 43/3 PC / / / / / OPPN

BI 44 PC / / / / / PIP /
BI 45 K1,K2,VC / / / / / PIP /
BI 46 K1,VC / / / / / PIP /
BI 47 K2 / / / / / PIP /

BI 48/1 PC / / / / / PIP /
BI 48/2 K2,VC / / / / / PIP /
BI 48/3 K2 / / / / / PIP /
BI 49 K2 / / / / / PIP /

UREJANJA
OZIROMA 

USMERITVENASELJE OZNAKA EUP
PODROBNEJŠA 

NAMENSKA RABA

VELIKOST

v skladu z norm. in stand. 
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PRILOGA 1: PREGLEDNICA ENOT UREJANJA PROSTORA

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BI 50 K2 / / / / / PIP /

BOBOVEK BO 1/1  K2,VC,G / / / /
/

PIP

BO 1/2,4,5 ZS / / / / / PIP

BO 1/3 VC,G / / / / / PIP

BO 1/8 G, VC, K2 / / / / / PIP

BO 2/1,2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP

BO 2/3 SB / K+P+1 PIP

BO 2/4 PC / / / / / PIP /

BO 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP

BO 4 CU / 0,35 25% K+P+2 PIP

BO 5 PC / / / / / PIP /
BO 6/1 PC / / / / / PIP /
BO 6/2 K1 / / / / / PIP /
BO 7 K1 / / / / / PIP /

BO  8 A(s) / 0,30 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

BREG OB SAVI
BRS 1 CD(v) / 0,40 25% upoštevati višinski 

gabarit EUP BRS4 PIP /

BR S 2/1,2 CU / 0,40 25% K+P+1 PIP /
BR S 2/3 PC / / / / / PIP /

BR S 3/1,2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP
za EUP BR S 3/1 

BR S 3/4 PC / / / / / PIP /

BR S 4 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP

BR S 5 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
BR S 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

BR S 7/1 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP /

BR S 7/2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP

BR S 7/3 PC / / / / / PIP /
BR S 8 PC / / / / / PIP /

BRITOF BR 1 SSe / 0,35 25% K+P+1 PIP

BR 2 SSe(s) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

BR 3/1 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP

BR 3/2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP /

BR 3/3 PC / / / / / PIP /
BR 4/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /

BR 4/4 PC / / / / / PIP /

BR 5/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP
za BR 5/1 posebna 

1.16
BR 5/4 PC / / / / / PIP /

BR 6/1 SSe(s) / / / / / veljavni OPPN /

BR 6/2 PC / / / / / veljavni OPPN /

BR 7 SSv 0,9 ohranjati 25% višinske gabarite PIP /

BR 8 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

BR 9 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M PIP

BR 10 IG / 0,60 ZP 10 % K+P+1 PIP /

BR 11 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M PIP

BR 12 IG / 0,50 ZP 10 % K+P+1 PIP /

BR 13 IG / / / / / OPPN

BR 14 ZS / / / / / PIP /
BR 15 PC / / / / / PIP /

BR 16 PC / / / / / veljavni OPPN /

BR 17 PC / / / / / PIP /
BR 18 PC / / / / / PIP /
BR 19 K1 / / / / / PIP /

BR 20 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP

BR 21 K1 / / / / / PIP /
BR 22,23 G / / / / / PIP /

BR 24 IK / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
72/16)

/

SK / 0,40 25% K+P+M PIP

PC / / / / / PIP /
SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
PC / / / / / PIP /
A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

GOLNIK GO 1 ZP / / / / / PIP /
GO 2 CD(z) / K+P+4+(M) PIP /
GO 3 CD(z) / K+P+2+(M) PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GO 4 CD(z) / / / / / OPPN

GO 5 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M) PIP /
GO 6 SK / 0,40 25% K+P+1+(M) PIP /
GO 7 SSe / 0,35 30% K+P+1+(M) obcestna zazidava PIP /
GO 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M) PIP /
GO 9 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M) PIP /

GO 10 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /
GO 11 SK / 0,40 25% K+P+1+(M) PIP /
GO 12 CD(t) 0,60 0,30 20% K+P+1 PIP /

GO 13 CD(z) / / / / / OPPN

GO 14 SSe / 0,35 30% K+P+M PIP /

GO 15/1,2 SSv(s) 1 0,20 25% K+P+3+(M) / PIP

GO 15/3 PC / / / / / PIP /
GO 16 SSv(s) 1 0,20 25% K+P+4+(M) / PIP /
GO 17 SSn / 0,40 25% K+P+1+(M) PIP /
GO 18 SSe / 0,35 30% K+P+M PIP /
GO 19 SSn / 0,40 25% K+P+M PIP /
GO 20 SSe / 0,35 30% K+P+1+(M) / PIP /

GO 21 SSe / / / / / OPPN

GO 22 PC / / / / / PIP /
GO 23 O / / PIP /
GO 24 PC / / / / / PIP /
GO 25 K2 / / / / / PIP /
GO 26 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /
GO 27 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /

GO 28/1 A(sk, s) / 0,35 30% K+P+1+(M) razpršena poselitev PIP /
GO 28/2 A(sk, s) / 0,35 30% K+P+1+(M) razpršena poselitev-KK PIP /
GO 28/3 PC / / / / / PIP /
GO 29 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 30 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 31 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 32 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 33 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GO 34 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poselitev-KK PIP /

GO 35, 36 K2, G / / / / / PIP

GO 37 K1, K2, G / / / / / PIP

GO 38 K1, K2 / / / / / PIP /
GO 39 K1, G / / / / / PIP /

GO 40/1 PC / / / / / PIP /
GO 40/2 K1 / / / / / PIP /

GO 40/3 K1, K2,G / / / / / PIP

GO 41 G / / / / / PIP

GOR 1/1,2,3 CU / 0,40 20%
slediti stavbnim 

tipom in upoštevati 
silhueto naselja

PIP /

GOR 1/4 PC / / / / / PIP /
GOR 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
GOR 2/3 PC / / / / / PIP /
GOR 3 ZK / / / / / PIP /

GOR 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
GOR 4/3 PC / / / / / PIP /
GOR 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
GOR 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 PIP /
GOR 7 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
GOR 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M PIP /

GOR 9 SSe / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava-KK PIP

GOR 10 PC / / / / / PIP /
GOR 11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

GOR 12 A(s) / 0,20 25% K+P+1+M razpršena poselitev PIP

GOR 13 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
GOR 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
GOR 15 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

HRASTJE HR 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
HR 1/4 PC / / / / / PIP /
HR 2 CD(v) / 0,40 25% / PIP /
HR 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

HR 4/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+M PIP /
HR 4/3 PC / / / / / PIP /
HR 5 ZS / / / / / PIP /

HR 6/1 IG / / / / / OPPN

HR 6/2 IK / 0,45 ZP 25% K+P+M PIP /

HR 6/3 IG / / / / / PIP

HR 7 ZS / / / / / PIP /

HR 8 SK(k) / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
50/16)

/

ILOVKA
IL 1 SK /

za stan. hiše = 
0,35, za kmetije 

= 0,40
25% K+P+1 PIP /

IL 2 K1,G / / / / / PIP /
IL 3 G / / / / / PIP /

JAMA JA 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP
JA 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
JA 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
JA 1/4 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP
JA 1/5 PC / / / / / PIP /
JA 2/1 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
JA 2/2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
JA 2/3 PC / / / / / PIP /
JA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
JA 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

JA 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP

JA 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
JA 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

v skladu s potrebami tehnologije
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JAMNIK JAM 1 SK / 0,40 25% K+P+M vaško jedro PIP

JAM 2 A(v) / 0,40 25% / razpršena poselitev PIP /

JAM 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP

JAM 4 A(k) / 0,35 30% gabarite razpršena poselitev PIP /

JAM 5 A(k) / 0,35 30% gabarite razpršena poselitev PIP /

JAVORNIK JAV 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
JAV 1/3 PC / / / / / PIP /
JAV 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 5 A(k) / 0,15 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 9 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 11 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 12 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
JAV 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
JAV 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JAV 15 O / v skladu z norm. 
in stand. 

/ / PIP /

JAV 16 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 17 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 18 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 19 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
JAV 20 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

KOKRICA KO 1 SSv 0,60 0,20 20% K+P+2 PIP /
KO 2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
KO 3 SK / 0,35 25% K+P+1 PIP /
KO 4 PC / / / / / PIP /
KO 5 PC / / / / / PIP /
KO 6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /

KO 7/1,2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP /

KO 7/4 PC / / / / / PIP /
KO 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
KO 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

KO 10 ZK / / / / / PIP /

KO 11/1,2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KO 11/3 PC / / / / / PIP /
KO 12 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

KO 13 CD(i) / K+P+1 PIP /

KO 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
KO 15 CU / 0,35 25% K+P+1 PIP /
KO 16 A (sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

KO 17/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /
KO 17/5 PC / / / / / PIP /

KO 18 SSn / 0,40 25% K+P PIP

KO 19 IG / 0,50 ZP 10 % K+P+1 PIP

KO 20 IG / / / / /
za del veljavni 

OPPN (Ur.l. RS, 
št. 46/18)

KO 21 ZD / / / / / PIP /
KO 22 PC / / / / / PIP /
KO 23 K1,K2, VC / / / / / PIP /
KO 24 K2, G / / / / / PIP /
KO 25 K1,G,VC / / / / / PIP /
KO 26 G / / / / / PIP /

KO 27/1 PC / / / / / PIP
KO 27/2 K1,G / / / / KK PIP /
KO 28 G / / / / / PIP /

KRANJ KR 1 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev-KK PIP /

KR 2 A(k) / / 30% / razpršena poselitev-KK PIP

KR 3 ZD / / / / KK PIP /
KR 4 ZD / / / / KK PIP /
KR 5 A(p) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /

KRANJ - 
AVTOCESTA AC 1 PC / / / / / PIP /

SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
PC / / / / / PIP /

SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /

CU / 0,40 25% K+P+1 PIP

CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP

SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

SSn / ohranjati višinski 
gabarit hiše v nizu PIP /

SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
BC / 0,30 ZP 15% P PIP /

v skladu z norm. in stand. 
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CU / 0,40 35% K+P+2 PIP /

CU / / / / / OPPN

SSn / 0,40 35% K+P+1 hiše v nizu PIP

BD / / / / / veljavni OPPN /

SK(k) / 0,40 35% K+P+1 PIP

SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

PC / / / / / PIP /
PC / / / / / PIP /
K1 / / / / / PIP /
G / / / / / PIP /
G / / / / / PIP /

KRANJ - 
DRULOVKA KR D 1 CD(i) / K+P+2 PIP /

KR D 2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

KR D 3/1,2 S / 0,20, za trgovino 
pa 0,60

40% (SSn) 20% 
(SSv)

K+P+M (SSn) 
K+P+3 (SSv)

obodna (karejska) 
zazidava PIP

KR D 3/3 PC / / / / / PIP /
KR D 4/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /

KR D 4/5 PC / / / / / PIP /

KR D 5 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP

KR D 6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
KR D 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
KR D 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /

KR D 9/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP
za KRD 9/1 posebna 

KR D 9/3 PC / / / / / PIP /

KR D 10/1,2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR D 10/3 PC / / / / / PIP /
KR D 11 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR D 12 ZS / / / / / PIP /
KR D 13 PŽ / / / / / PIP /
KR D 14 PC / / / / / PIP /
KR D 15 PC / / / / / PIP /
KR D 16 G / / / / / PIP /

KR D 17 G / / / / / PIP

KR D 18 K1 / / / / / PIP /
KR D 19 K1, G / / / / / PIP /

KRANJ - JEDRO
KR J 1 CU / / / /

veljavni ZN, 
predvideni 

OPPN

KR J 2/1 CU obst. obst. / K+P+3 PIP

KR J 2/2 CU obst. obst. / K+P+3 PIP

KR J 3 CU 2,0 0,5 / K+P+3(4) obodna (karejska) 
zazidava PIP

KR J 4 ZP / / / / ND PIP

KR J 5 CU 1,7 0,80 /
elažnost ne sme 

dvorane, katera se 
ohranja

PIP

KR J 6 CU / 0,40 10% K+P+3 PIP

KR J 7 CD(i) / K+P+2 PIP
1.38

KR J 8 ZP / / / / / PIP /

KR J 9 ZP / / / / / PIP

KR J 10 CU / 0,50 10% K+P+3 obcestna zazidava PIP

KR J 11 SSe / 0,30 20% K+P+1+M PIP

KR J 12 SSn / 0,40 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR J 13 SSe / 0,30 20% K+P+1+M PIP

KR J 14 SSv 0,8 0,25 20% K+P+3 obcestna zazidava PIP

KR J 15 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KR J 16/1 SSe / 0,30 20% K+P+1+M PIP

KR J 16/2 SSe / 0,30 20% K+P+1+M PIP

KR J 17/1 CU / / 20% / zazidava PIP
1.28.2 in 1.42

KR J 17/2 CU / 0,35 20% / PIP

KR J 17/3 PC / / / / / PIP /
KR J 18 CD(i) / K+P+1 PIP /

KR J 19/1,2 SSv 1,4 0,25 25% / enotni koncept pozidave PIP
1.28.2 in 1.44

KR J 19/3 PC / / / / / PIP /
KR J 20 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1+M PIP /

KR J 21 CD(z) / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS. št. 
71/16)

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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KR J 22 SSv / / 25% / obodna (karejska) 
zazidava PIP

1.28.2 in 1.44

KR J 23 SSe / 0,30 20% K+P+1+M PIP

KR J 24 SSe / 0,30 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KR J 25 CU / 0,40 20% 3K+P+16 obcestna zazidava PIP

KR J 26 ZP / / / / / PIP /
KR J 27 ZP / / / / / PIP /

KR J 28 CU / / / / / OPPN

KR J 29 CU / / / / / OPPN

KR J 30 CU / / / / obcestna zazidava-ND PIP

KR J 31 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M obcestna zazidava-ND PIP

KR J 32 E / / / / PIP /

KR J 33 CU / / gabarite obcestna zazidava-ND PIP

KR J 34 CU 3,1 0,35 / gabarite obcestna zazidava PIP

KR J 35 SSv 0,8 0,20 25% K+P+4 enotni koncept pozidave PIP
1.28.2 in 1.44

KR J 36 CU / / / / / OPPN

KR J 37 PC / / / / / PIP

KR J 38 PC / / / / / OPPN

KR J 39 PC / / / / / PIP /

KR J 40 SSe / 0,30 20% K + P+M PIP

KRANJ - KANJON 
KOKRE

KR K 1 VC, G / / / / / PIP /

KR K 2 VC, G / / / / / PIP /
KRK 3 VC, G, K2 / / / / / PIP /

KR K 4/1 VC, G / / / / / OPPN

KR K 4/2 VC, G, K2 / / / / ND OPPN

KR K 5 ZS / / / / ND OPPN

KR K 6 BT / / / / ND OPPN

KRANJ - LABORE KR L 1 IP /  /   /  /  /  OPPN

KR L 2/1,2 IP / / / / / OPPN

KR L 2/3 PC / / / / / OPPN

KR L 3 IG / 0,50 ZP 10 %

K+P+2, razen 
objekti in deli 

objektov, ki morajo 
biti višji zaradi 

tehnologije

PIP /

KR L 4 IG / / / / KK OPPN

KR L 5 BD / 0,25 ZP 15% K+P+1 PIP /
KR L 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 PIP /

KR L 7 IG / / / / / OPPN

KR L 8 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 PIP /
KR L 9 E / / / / PIP /

KR L 10 SSn / 0,30 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP

KR L 11 SSv 1,3 0,30 25% K+P+4 obcestna zazidava PIP /
KR L 12 CU / 0,35 30% K+P+2 PIP /
KR L 13 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR L 14 IK / 0,50 ZP 15% P obcestna zazidava PIP /
KR L 15 K1 / / / / / PIP /
KR L 16 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR L 17 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR L 18 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR L 19 ZD / / / / / PIP /
KR L 20 ZD / / / / / PIP /
KR L 21 PC / / / / / PIP /
KR L 22 PC / / / / / PIP /
KR L 23 G / / / / / PIP /
KR L 24 K1 / / / / / PIP /
KR L 25 K1 / / / / / PIP /

KR L 26/1 PC / / / / / PIP /
KR L 26/2 K1 / / / / / PIP /
KR L 27/1 PC / / / / / PIP /

KR L 27/2,3 K1 / / / / / PIP /
KRANJ - 

OBVOZNICA KR OS 1,2,3 PC / / / / / OPPN

KR OV 1,2 PC / / / / / OPPN

 KR OZ1/1, 1/2, 1/3, 2, 
3, 4 PC / / / / / OPPN

KRANJ - PLANINA KR PL 1 CU 1,0 0,30 20% K+P+3 obcestna zazidava PIP /

KR PL 2/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /
KR PL 2/3 PC / / / / / PIP /

KR PL 3 SSv 1,5 0,35 25% / obodna (karejska) 
zazidava PIP

1.51
KR PL 4 CU 0,6 0,30 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 5 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR PL 6 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR PL 7 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
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KR PL 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+M PIP /

KR PL 9 CD(i) / K+P+1 PIP /

KR PL 10 SK / 0,45 25% K+P+1 PIP /
KR PL 11 SSn / 0,35 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

KR PL 12 CU / / 20% / obcestna zazidava PIP

KR PL 13/1 SK / za stan. hiše = 0,35, 
za kmetije = 0,40 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /

KRPL 13/2 SK / za stan. hiše = 0,35, 
za kmetije = 0,40 25% K+P+1+M obcestna zazidava-ND PIP /

KR PL 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /
KR PL 15 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

KR PL 16 BD / / / / / OPPN

KR PL 17 SSv / / 25% pri blokih ohranjati / PIP
1.53

KR PL 18 CD(i) / K+P+1 PIP

KR PL 19 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
KR PL 20 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 21 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /

KR PL 22/1 SSv / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 22/2 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 22/3 PC / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 22/4 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 obcestna zazidava PIP

KR PL 22/5 PO / / / / / PIP /
KR PL 22/6 PO / / / / / PIP /
KR PL 22/7 G / / / / / PIP /

KR PL 23/1 SSv / / 25% gabarite
obodna (karejska) 

zazidava - ND PIP
1.55

KR PL 23/2,3 SSv / / 25% pri blokih ohranjati PIP
1.56

KR PL 24 CD(i) / K+P+2 PIP

KR PL 25 CD(i) / K+P+1 PIP

KR PL 26 SB / K+P+2 PIP /
KR PL 27 SSn / 0,40 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR PL 28 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR PL 29/1 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/2 SSv / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/3 CD(t) / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/4 CD(i) / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 29/5 PC / / / / / veljavni OPPN /

KR PL 30 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /

KR PL 31 CD(i) / K+P+3 PIP

KR PL 32 SSn / 0,35 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR PL 33/1 ZK / / / / / / /

KR PL 33/2 ZK / / / / / OPPN

KR PL 34 E / / / / PIP /
KR PL 35 ZD / / / / / PIP /

KR PL 36/1 SSe(s) / 0,35 25% K+P+2 obcestna zazidava PIP /
KR PL 36/2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 36/3 PC / / / / / PIP /

KR PL 37 SSv / / 25% / obodna (karejska) 
zazidava PIP

KR PL 38 E / / / / PIP /

KR PL 39 ZS / / / / / PIP

KR PL 40/1 PO / / / / / PIP

KR PL 40/2 PO / / / / / PIP

KR PL 40/3 PC / / / / / PIP /

KR PL 41 PC / / / / / PIP

KR PL 42 K1 / / / / / PIP /
KR PL 43 G / / / / / PIP /

KR PL 44 PC / / / / / OPPN

KR PL 45 SK(k) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

KR PL 46 CU / / / / / OPPN

KR PL 47 CU / / / / / OPPN

KR PL 48 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR PL 49 G / / / / / PIP /
KR PL 50 G / / / / / PIP /

KR PL 51 G / / / / / PIP

KRANJ - 
PRIMSKOVO KR P 1/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M PIP /

KR P 1/3 PC / / / / / PIP /

KR P 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

KR P 2/3 PC / / / / / PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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KR P 3 CU / 0,40 20% K+P+1 PIP

KR P 4 IG / 0,50 ZP 10 % K+P+1 PIP /
KR P 5 PC / / / / / PIP /
KR P 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

KR P 7/1 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

KR P 7/2 SK(k) / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
50/16)

/

KR P 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
KR P 9 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M PIP /

KR P 10 A(s) / 0,30 30% K+P+M razpršena poselitev PIP

KR P 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M PIP /

KR P 12 ZS / / / / / PIP

KR P 13 ZD / / / / / PIP /
KR P 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
KR P 15 K1,G / / / / / PIP /
KR P 16 G / / / / / PIP /

KR P 17/1,2 BD 0,45 0,35 ZP 15% K+P+1 PIP
za KR P 17/2 se doda 

KR P 17/3 BD / 0,35 ZP 15% K+P+3 PIP

KR P 17/4 PC / / / / / PIP /

KR P 18/1 BD / / / / / OPPN

KR P 18/2,3,4 BD / 0,35 ZP 15 % K + P + 3 PIP /
KR P 18/5 PC / / / / / PIP /

KR P 19/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
KR P 19/3 PC / / / / / PIP /
KR P 20 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

KR P 21 CD(i) / K+P+1 PIP

KR P 22 CD(i) / K+P+2 PIP

KR P 23 BD 1,0 0,3 ZP 15% K+P+3 PIP /

KR P 24 IG / / / / / OPPN

KR P 25/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /
KR P 25/5,6 PC / / / / / PIP /

KR P 26 ZS / / / / / PIP /

KR P 27/1,2,3,4 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP /

KR P 27/5 PC / / / / / PIP /

KR P 28/1 SSe / 0,35 30% K+P+1 PIP

KR P 28/2 ZP / / / / / PIP

KR P 29 PC / / / / / PIP /
KR P 30 G / / / / / PIP /
KR P 31 ZS / / / / / PIP /
KR P 32 K1 / / / / / PIP /

KR P 33 G / / / / / PIP

KRANJ - RUPA KR R 1 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /
KR R 2/1,2,3,4 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

KR R 2/5 PC / / / / / PIP /
KR R 3/1 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M PIP /
KR R 3/2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M PIP /
KR R 3/3 PC / / / / / PIP /

KR R 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP

KR R 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
KR R 6 PC / / / / / PIP /
KR R 7 PC / / / / / PIP /

KR R 8/1 F / / / / / PIP /

KR R 8/2 F / / / / / PIP

KR R 8/3 F / / / / / PIP

KR R 9/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M obcestna zazidava PIP /
KR R 9/4 PC / / / / / PIP /
KR R 10 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /
KR R 11 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

KR R 12/1 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP

KR R 12/2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP /

KR R 12/4 PC / / / / / PIP /
KR R 13 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

KR R 14 ZS / / / / / PIP

KR R 15 ZS / / / / / PIP

KR R 16/1,2,3,4 PC / / / / / PIP /

KR R 16/5 K1,G / / / / / PIP

KR R 16/6 K1, K2, G / / / / / PIP /

KR R 16/7 K1, K2, G, VC / / / / / PIP /

KR R 16/8 K1 / / / / / PIP /

KR R 16/9 K1 / / / / / PIP

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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KRANJ - SAVA
KR SA 1 VC / / / / / PIP /

KR SA 2 CU / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

KR SA 3/1 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR SA 3/2 BD / / / / ND veljavni OPPN /
KR SA 3/3 ZP / / / / / veljavni OPPN /
KR SA 3/4 ZP / / / / / veljavni OPPN /

KR SA 4 PO / / / / / OPPN

KR SA 5 IG / / / / / OPPN

KR SA 6/1 CU / / / / / OPPN

KR SA 6/2 SSv / / / / /
za del veljavni 

OPPN (Ur.l. RS, 
št. 64/18)

KR SA 7/1,2 CU 1,50 0,40 25% K+P+5 obcestna zazidava-ND PIP

KR SA 7/3 PC / / / / / PIP /

KR SA 8 IG / / / / / OPPN

KR SA 9 ZS / / / / / PIP /

KR SA 10 O / / / / / PIP

KR SA 11/1,2 ZS / / / / / PIP

KR SA 12/1,2 ZS / / / / / PIP /
KR SA 12/3 PŽ / / / / / PIP /

KR SA 13 PŽ / / / / / PIP

KR SA 14 PŽ / / / / / PIP

KR SA 15 E / / / / / PIP /
KR SA 16 CD(t) 0,50 0,25 ZP 15% P+1 obcestna zazidava PIP /

KR SA 17 ZS / / / / / PIP

KR SA 18 PC / / / / / PIP /
KR SA 19 PC / / / / / PIP /
KR SA 20 E / / / / PIP /
KR SA 21 G / / / / / PIP /
KR SA 22 G / / / / / PIP /
KR SA 23 K2,G / / / / / PIP /
KR SA 24 K2 / / / / / PIP /
KR SA 25 K2 / / / / / PIP /
KR SA 26 G / / / / / PIP /
KR SA 27 G / / / / / PIP /
KR SA 28 G / / / / / PIP /
KR SA 29 G / / / / / PIP /
KR SA 30 G / / / / / PIP /
KR SA 31 G / / / / / PIP /
KR SA 32 G / / / / / PIP /
KR SA 33 G / / / / / PIP /

KRANJ - SEVER KR SE 1/1 BC /  / / višina stavb prilag. 
dejav. PIP

KR SE 1/2 BC / 0,30 ZP 30% višina stavb prilag. 
dejav. PIP

KR SE 1/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 2 CU 0,7 0,30 25% K+P+1 PIP

KR SE 3 BD / 0,30 ZP 15% K+P+2 obcestna zazidava PIP

KR SE 4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /

KR SE 5 SSv
2,0 

1,8 (bloki)
0,30 15% gabarite enotni koncept zazidave PIP

1.28.2 in 1.79
KR SE 6/1,2 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR SE 6/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 7/1,2 SSe / 0,35 30% gabarite obcestna zazidava-ND PIP
za KR SE 7/1 posebna 

1.80
KR SE 7/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 8 SSe(s) / 0,35 20% max. višina je 10,0 
m obcestna zazidava PIP /

KR SE 9 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR SE 10 SSn / 0,40 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR SE 11 CD(i) / K+P+2 PIP /

KR SE 12 SSv in lamelni 
bloki), 1,5 

(bloki)

0,30 (bloki), 0,40 
(lamelni bloki), 

0,35 (ostale 

garažnimi 
hišami)

20%

(K)+P+4 (bloki), 
(K)+P+5 (lamelni 

bloki), (K)+P+1+M 
ali (K)+P+2 (ostale 

garažnimi hišami)

enotni koncept zazidave PIP
1.28.2 in 1.79

KR SE 13 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR SE 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

v skladu z norm. in stand. 
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KR SE 15/1 SSv

1,1 
(stolpnice in 
bloki), 1,0 

0,20 
(stolpnice),0,25 

(bloki, garažne 
hiše, ostale 

stavbe)

20%

(K)+P+10 
(stolpnice), 

(K)+P+4 (bloki), 

(K)+P+1 (garažne 
hiše), (K)+P+2+M 
ali (K)+P+3 (ostale 

stavbe)

enotni koncept zazidave PIP
1.28.2 in 1.79

KR SE 15/2 SSv / 0,25 20% (K) + P+ 2 obodna zazidava PIP /

KR SE 15/3 PC / / / / / PIP /
KR SE 16 CD(v) / 0,4 ZP 25% / PIP /
KR SE 17 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR SE 18 SSn / 0,45 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

KR SE 19 BD 0,8 0,35 ZP 15% K+P+2 PIP
1.80a

KR SE 20/1 CU / / / / PIP

KR SE 20/2 CU / / / / PIP

KR SE 21 ZD / / / / / PIP

KR SE 22 PC / / / / / PIP /
KR SE 23 PC / / / / / PIP /
KR SE 24 PC / / / / / PIP /
KR SE 25 K1 / / / / / PIP /

KR SE 26/1 PC / / / / / PIP /
KR SE 26/2 K1 / / / / / PIP /

KRANJ - KR ST 1/1,2,3,4,5,6,7,8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /

KR ST 1/9 PC / / / / / PIP /

KR ST 2/1 CU /
0,25,  za kareja 

ob Delovski cesti 
pa 0,35 

30% K+P+2 PIP
1.83

KR ST 2/2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

KR ST 3 BC 0,15 ZP 30% višina stavb prilag. 
dejav. PIP /

KR ST 4 CD(i) / K+P+2 PIP /

KR ST 5 CU / / / / PIP

KR ST 6 CD(v) 0,50 ZP 25% / PIP /
KR ST 7 SSe / 0,35 30% K+P+1 PIP /
KR ST 8 SSn / 0,40 25% K+P+M hiše v nizu PIP /

KR ST 9/1,2,3 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP /

KR ST 9/4,5 PC / / / / / PIP /
KR ST 10 SSn / 0,35 25% K+P+2 hiše v nizu PIP /

KR ST 11 SSe(s) / 0,40 20% K+P+1 PIP

KR ST 12 SSv 1,8 0,30 25% K+P+4 PIP /

KR ST 13 SSv 1,9 0,45 10% K+P+2+M obcestna zazidava PIP

KR ST 14 SSn / 0,30 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP

KR ST 15 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
KR ST 16 SSv 0,8 0,30 25% K+P+2 PIP /

KR ST 17 SSn / 0,50 20% K+P+1 hiše v nizu PIP

KR ST 18 SB 1,5 0,40 15% K+P+4 obcestna zazidava PIP

KR ST 19 SSv / 0,30 25% K+P+2+M obcestna zazidava PIP /

KR ST 20 IG / / / / OPPN

KR ST 21 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR ST 22 SSe / / / / / veljavni OPPN /

KR ST 23 IG / / / / / OPPN

KR ST 24 SSe(s) / 0,25 35% K+P+1 PIP

KR ST 25 IG / 0,30 ZP 10 % P+1 PIP

KR ST 26 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR ST 27 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
KR ST 28 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

KR ST 29/1 PC / / / / / PIP /
KR ST 29/2 K1,G / / / / / PIP /
KR ST 29/3 G / / / / / PIP /
KR ST 29/4 K1 / / / / / PIP /

KR ST 30/1,2,3 PC / / / / / PIP /
KR ST 30/4,6,9 K2 / / / / / PIP /

KR ST 30/5 K2,G / / / / / PIP /
KR ST 30/7,8 K1 / / / / / PIP /

KR ST 31 G / / / / / PIP /
KR ST 32/1 PC / / / / / PIP /
KR ST 32/2 G / / / / / PIP /
KR ST 32/3 K2,G / / / / / PIP /
KR ST 33 PC / / / / / PIP /

KRANJ - 
STRUŽEVO KR S 1 CU 2 0,45 20% K+P+5 PIP /

KR S 2 SSv 1,2 0,35 20% K+P+5 obcestna zazidava PIP
1.28.2

KR S 3 CU 1,5 0,30 20% K+P+4 PIP /

KR S 4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /
KR S 5 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /
KR S 6 SK / 0,40 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /
KR S 7 SSv 1,0 0,30 25% K+P+2 PIP /
KR S 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M obcestna zazidava PIP /
KR S 9 SSn / 0,30 25% K+P+1 hiše v nizu PIP /

v skladu z norm. in stand. 
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KR S 10 SSv 0,8 0,20 15% K+P+3 PIP

KR S 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /

KR S 12 IG / / / / / OPPN

KR S 13 IG / / / / / OPPN

KR S 14/1 IG / / / / / OPPN

KR S 14/2 IG / / / / / OPPN

KR S 15 CU / / / / / OPPN

KR S 16 IG / 0,50 ZP 10 % višina max 15,0 m PIP

KR S 17 ZD / / / / / PIP /

KR S 18 PC / / / / / PIP

KR S 19 PŽ / / / / / PIP /
KR S 20 G / / / / / PIP /
KR S 21 G / / / / / PIP /
KR S 22 K1,G / / / / / PIP /

KR S 23/1 PŽ / / / / / PIP /
KR S 23/2 K1,G / / / / / PIP /
KR S 24/1 PŽ / / / / / PIP /
KR S 24/2 K1,G / / / / / PIP /
KR S 24/3 K1 / / / / / PIP /
KR S 25 K1, G / / / / / PIP /

KRANJ - 
ŠMARJETNA 

GORA
KR Š 1 BC / / / / PIP

KR Š 2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

KR Š 3 BT / 0,25 30% K+P+3 PIP /
KR Š 4 BC / / / / PIP /

KR Š 5/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Š 5/3 PC / / / / / PIP /
KR Š 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

KR Š 7/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 7/3 PC / / / / / PIP /

KR Š 8/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 8/3 PC / / / / / PIP /

KR Š 9/1,2,3 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 9/4 PC / / / / / PIP /
KR Š 10 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
KR Š 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
KR Š 12 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 13 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 14 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 15 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 16 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 17 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 18 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 19 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 20 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 21 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 22 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 23 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 24 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 25 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

KR Š 26/1,2,3,4,5 PC / / / / / PIP /
KR Š 26/6,8 K2,G / / / / / PIP /
KR Š 26/7 G / / / / / PIP /

KR Š 26/9 K2 / / / / / PIP

KR Š 27 K2 / / / / / PIP /
KR Š 28 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
KR Š 29 O / / / / PIP /

KRANJ - ZLATO 
POLJE KR Z 1 CU / / / / / veljavni OPPN

KR Z 2 CD(i) / K+P+2 PIP

KR Z 3 CU 1,8 0,35 30% K+P+4 obodna (karejska) 
zazidava PIP

KR Z 4 CU / / / / / OPPN v izdelavi

KR Z 5 SSv 1,4 0,30 20% K+P+3+M obodna (karejska) 
zazidava PIP

1.28.2 in 1.94
KR Z 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 PIP /

KR Z 7 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 obcestna zazidava PIP

KR Z 8/1 CU / / / / / OPPN

KR Z  8/2 PO / / / / / OPPN

KR Z 9 IK / 0,45 ZP 15 % K + P + M razpršena poselitev PIP

KR Z 10 ZS / / / / / PIP /

KR Z 11/1 PC / / / / / PIP

KR Z 11/2 PC / / / / / PIP

KR Z 11/3 K1,G / / / / / PIP /
KRANJ - 

ŽELEZNICA KR Ž 1,2,3, 4 PŽ / / / / / OPPN

LAVTARSKI VRH LV 1 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

LV 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M PIP /

LV 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
LV 4 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
LV 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

v skladu z norm. in stand. 
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LETENICE LE 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

LE 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
LE 1/3 PC / / / / / PIP /
LE 2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP /
LE 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
LE 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

LE 5/1 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
LE 5/2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
LE 5/3 PC / / / / / PIP /

LE 6 E / / / PIP

LE 7 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

LE 8 SP (s) /
0,35 (za S) (za 
SP 60 m2 + 20 

m2)

30% (za S)  
(40% za SP) K+P+M PIP /

LE 9 SSe / 0,35 30% K+P+M PIP /
LE 10 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev-KK PIP /
LE 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /

MA 1/1 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/2 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/3 CU / 0,45 20% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
MA 1/4 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/5 ZK / / / / vaško jedro - ND PIP /
MA 1/6 PC / / / / / PIP /
MA 2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
MA 3 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

MA 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
MA 4/3 PC / / / / / PIP /

MA 5 SSe / / / / / OPPN

MA 6/1,2 SSe / 0,35 30% K+P+1 PIP /
MA 6/3 PC / / / / / PIP /

MA 7 E / / / / / PIP

MA 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
MA 9 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /

MA 10 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
MA 11 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
MA 12 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
MA 13 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
MA 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
MA 15 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
MA 16 PC / / / / / PIP /

MEJA ME 1 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
ME 2 A(p) / 0,40 25% K+P+(M) razpršena poselitev PIP /
ME 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ME 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

MLAKA PRI 
KRANJU ML 1/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 PIP

za ML 1/1 in ML 1/2 

1.99a

ML 1/5 PC / / / / / veljavni OPPN /

ML 1/6 PC / / / / / PIP /
ML 2 SK / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

ML 3/1,2 SK / 0,35 30% K+P+1 PIP

ML 3/3 PC / / / / / PIP /

ML 4/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 PIP
za ML 4/2 posebna 

1.99b
ML 4/3 PC / / / / / PIP /
ML 5 SSn / 0,35 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
ML 6 CU 1,2 0,35 25% K+P+2+M PIP /

ML 7/1 CU / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/2 S / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/3 S / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/4 S / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/5 SB / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/6 ZP / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/8 S / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/9 ZS / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/10 G / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/11 PC / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/12 PC / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 7/13 G / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
76/18)

ML 8 BT / / / K+P+M PIP

v skladu s potrebami tehnologije
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ML 9 CD(z) / K+P+2+M PIP /

ML 10 G,VC / / / / / PIP /

ML 11 VC / / / / / PIP /
ML 12 PC / / / / / veljavni OPPN /
ML 13 G / / / / / PIP /

NEMILJE
NE 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

NE 1/4 PC / / / / / PIP /
NE 2 ZS / / / / / PIP /
NE 3 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 5 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
NE 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 7 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
NE 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 9 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

NE 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 11 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% (K)+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 14 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 15 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 16 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
NE 17 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
NE 18 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

NJIVICA NJ 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
NJ 1/3 PC / / / / / PIP /
NJ 2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
NJ 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

NJ 4 PC / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
74/08)

/

NJ 5 A(s) / / / / razpršena poselitev PIP

OREHOVLJE
OR 1/1 SK /

za stan. hiše = 
0,35, za kmetije 

= 0,40
25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

OR 1/2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

OR 1/3 PC / / / / / PIP /
OR 2 SSe / 0,30 30% K+P+1 PIP /

PANGRŠICA PA 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP

PA 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
PA 1/4 PC / / / / / PIP /
PA 2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PA 3 A(k) / 0,35 30% ohranjati obcestni 
gabarit razpršena poselitev PIP /

PLANICA PLA 1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
PLA 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M PIP /

PLA 3 SP / /
višinski gabarit

PIP

PLA 4 A(v) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PLA 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PLA 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PLA 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PLA 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PLA 9 SP / / višinski gabarit PIP

PODBLICA
POD 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

POD 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP

POD 1/3 PC / / / / / PIP

POD 2 CD(i) / K+P+1 PIP /
POD 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
POD 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
POD 9 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PO 1 CD(v) / 0,40 25% / PIP /

PO 2/1 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

PO 2/2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP

PO 2/3 PC / / / / / PIP /
PO 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP /
PO 4 SSn / 0,40 25% K+P+1 PIP /
PO 5 SSe / 0,35 30% K+P+1 PIP /
PO 6 PC / / / / / PIP /
PO 7 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

PO 8 E / / razpršena poselitev PIP

PO 9/1 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PO 9/2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev veljavni DPN /
PO 10 SB / 0,35 30% K+P+1 PIP /

PO 11 SK(k) / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
43/16)

/

PO 12 K1 / / / / / PIP /

POVLJE
POV 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

POV 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

POV 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /

POV 1/4 PC / / / / / PIP /
POV 2 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M obcestna zazidava PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu z normativi in standardi

v skladu s potrebami tehnologije
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POV 3 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

POV 4 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP

POV 5 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP

POV 6 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP

POV 7 A(k) / 0,35 30% ohranjati višinski 
gabarit razpršena poselitev PIP

POV 8 O / / PIP /

PRAŠE PRA 1/1,2 SK / 0,40 20% K+P+1 vaško jedro-ND PIP

PRA 1/3 SK / 0,40 20% K+P+1 PIP /
PRA 1/4,5 SK / 0,40 20% K+P+1 vaško jedro PIP /
PRA 1/6 PC / / / / / PIP /

PRA 2 BT / / / / / OPPN

PRA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /

PRA 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 PIP

PRA 5 PC / / / / / PIP /

PREDOSLJE PR 1 B / / / / / DPN

PR 2 B / / / / / DPN

PR 3 B / / / / / DPN

PR 4 B / / / / / DPN

PR 5 ZP / / / / / DPN

PR 6 ZS / / / / / DPN

PR 7 PO / / / / / DPN

PR 8 O / / / / / DPN

PR 9 A(k) / / / / / DPN

PR 10 A(k) / / / / / DPN

PR 11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev DPN

PR 12 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP

PR 13/1 IK / / / / / veljavni OPPN, 
DPN

PR 13/2 A(s) / 0,35 30% K+ P + M razpršena poselitev DPN

PR 14 CD(v) / 0,40 25% / DPN

PR 15 ZK / / / / / DPN

PR 16 CU / / / / / DPN

PR 17/1 K2,G, VC / / / / / DPN

PR 17/2,3 PC / / / / / DPN

PR 17/4,5 K1,G / / / / / DPN

PR 17/6 G / / / / / DPN

PR 17/7 K1,G / / / / / DPN

PR 17/8 K1,G / / / / / DPN

PR 18 SK / 0,30 25% K+P+M DPN

PR 19/1 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP

PR 19/2 SK /
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40

25% K+P+1 PIP /

PR 19/3 PC / / / / / PIP /

PR 20 CD(i) / K+P+1 PIP /
PR 21 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M PIP /
PR 22 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
PR 23 SSe / 0,35 25% K+P+1 PIP /
PR 24 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 PIP /
PR 25 PC / / / / / PIP /
PR 26 K1 / / / / / PIP /

PŠEVO PŠ 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

v skladu s potrebami tehnologije 

v skladu z norm. in stand. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PŠ 1/4 SK(k) / 0,40 25% K+P+M PIP /
PŠ 1/5 PC / / / / PIP /
PŠ 2 K2 / / / / / PIP /
PŠ 3 K2 / / / / / PIP /
PŠ 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 5 A(s) / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 9 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

PŠ 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
PŠ 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

RAKOVICA RA 1 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
RA 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
RA 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 6 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
RA 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 9 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

RA 10 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
RA 12 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

SPODNJA 
BESNICA SB 1 CD(v) / 0,40 25% / PIP /

SB 2/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
SB 2/4 PC / / / / / PIP /

SB 3/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

SB 3/3 PC / / / / / PIP /
SB 4 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

SB 5/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
SB 5/3 PC / / / / / PIP /
SB 6 PC / / / / / PIP /
SB 7 K1 / / / / / PIP /
SB 8 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
SB 9 BC / 0,30 ZP 15% K+P+M PIP /

SB 10/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 PIP /
SB 10/3 PC / / / / / PIP /
SB 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SB 12 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SB 13 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SB 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SB 15 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SB 16 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

SRAKOVLJE SR 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
SR 1/2 PC / / / / / PIP /
SR 2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
SR 3 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

SR 4 SSe / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP

SR 5 SSe / / / / / OPPN

SR 6/1,2 SSe / 0,35 30% K+P+M PIP /
SR 6/3 PC / / / / / PIP /
SR 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
SR 8 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
SR 9 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

SR 10 SSe / / / / / DPN

SR 11 A(sk) / / / / /
veljavni OPPN 

(Ur.l. RS, št. 
43/16)

/

SREDNJA VAS - SV 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

SV 1/4 PC / / / / / / /
SV 2 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
SV 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

SUHA PRI 
PREDOSLJAH SU 1 CD(v) / 0,40 25% / obcestna zazidava PIP

SU 2/1,2,3,4,5 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

SU 2/6 PC / / / / / PIP /

SU 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

SU 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP
1.114

SU 5 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava DPN

SU 6 A(k) / / / / / DPN

SU 7 A(k) / / / / / DPN

SU 8 ZS / / / / / PIP /

SVETI JOŠT NAD 
KRANJEM JO 1 CD(v) / 0,40 25% / razpršena poselitev PIP /

JO 2 BT / / / / / PIP

JO 3 A(k) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

JO 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% višinski gabarit razpršena poselitev PIP /

ŠUTNA ŠU 1,2,3,4,5,6,8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ŠU 7/1  SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M PIP /

ŠU 7/2,3,4,5,6,7 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M PIP /

ŠU 7/8 PC / / / / / PIP /
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ŠU 7/9 VC / / / / / PIP /

ŠU 9 K1 / / / / / PIP /

ŠU 10 K1,VC / / / / / PIP /

TATINEC TA 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
TA 1/3 PC / / / / / PIP /

TENETIŠE TE 1 CU / 0,40 25% K+P+1 PIP /
TE 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
TE 2/3 PC / / / / / PIP /

TE 3/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M PIP /
TE 3/3,4 PC / / / / / PIP /
TE 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
TE 4/3 PC / / / / / PIP /

TE 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+M PIP

TE 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M PIP /

TE 7 SSe / 0,35 30% K+P+M PIP

TE 8 SSe / 0,35 30% K + P + M PIP /
TE 9 SSe / 0,35 30% K + P + M PIP /

TE 10 SK / 0,40 25% K+P+M PIP /
TE 11 CD(v) / 0,40 25% / PIP /
TE 12 ZK / / / / / PIP /
TE 13 PC / / / / / PIP /
TE 14 PC / / / / / PIP /

TE 15 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP

TE 16 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
TE 17 ZS / / / / / PIP /
TE 18 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

TE 19 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP

TE 20 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev-KK PIP /
TE 21/1 O / / / / veljavni OPPN /

TE 21/2,3 O / / / / PIP

TRSTENIK
TR 1/1 CU / 0,40 20%

slediti stavbnim 
tipom in upoštevati 

silhueto naselja
vaško jedro-ND PIP /

TR 1/2 CU / 0,40 20%
slediti stavbnim 

tipom in upoštevati 
silhueto naselja

vaško jedro PIP /

TR 1/3 PC / / / / / PIP /
TR 2 CD(i) / K+P+1 PIP /

TR 3 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

TR 4 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

TR 5/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

TR 5/3 PC / / / / / PIP /

TR 6 SSe / 0,35 30% K+P+1 PIP /

TR 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

TR 8,9 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M / PIP /

TR 10 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP

TR 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
TR 12 PC / / / / / PIP /

ZABUKOVJE ZAB 1 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M PIP

ZAB 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M PIP /
ZAB 3,14 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M PIP

ZAB 4,6,7,9,11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /
ZAB 5,10,12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZAB 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ZAB 13 O / / PIP /

ZALOG ZA 1 CD(v) / 0,40 20% / vaško jedro-ND PIP /
ZA 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
ZA 2/3 PC / / / / / PIP /
ZA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
ZA 4 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
ZA 5 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M PIP /
ZA 6 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M obcestna zazidava PIP /

ZGORNJA 
BESNICA ZB 1 CD(v) / 0,40 25% / PIP /

ZB 2 ZK / / / / / PIP /

ZB 3/1 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP

ZB 3/2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
ZB 3/4 PC / / / / / PIP /
ZB 3/5 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /

ZB 4 SSe / 0,35 30% K+P+M PIP

ZB 5,6 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP /
ZB 7 K2 / / / / / PIP /
ZB 8 PC / / / / / PIP /

ZB 9/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
ZB 9/3 PC / / / / / PIP /
ZB 10 CU / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

ZB 11 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP

ZB 12 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M obcestna zazidava PIP /
ZB 13/1 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /

ZB 13/2 SK / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP

ZB 13/3 PC / / / / / PIP /
ZB 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 obcestna zazidava PIP /
ZB 15 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M PIP /
ZB 16 G / / / / / PIP /
ZB 17 K2 / / / / / PIP /

v skladu z norm. in stand. 

v skladu s potrebami tehnologije 
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ZB 18 PC / / / / / PIP /
ZB 19 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poselitev PIP /

ZB 
20,23,24,25,26,27,29, 

32,36 
A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZB 21,22,31,33,34 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poselitev PIP /
ZB 28 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ZB 35 IK / 0,50 ZP 15% K+P+M razpršena poselitev PIP

ZB 37 CD(i) / K+P+1 PIP /
ZB 38 CD(z) / K+P+1 PIP /

ZB 30,39 SSe / 0,35 30% K+P+1 PIP /
ZB 40 ZS / / / / / PIP /

ŽABLJE ŽAB 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 PIP

ŽAB 1/3 PC / / / / / PIP /
ŽABNICA ŽA 1 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poselitev PIP /

ŽA 2 CD(i) / K+P+1 PIP /

ŽA 3/1,2
CU

1,1
0,40 25%

K+P+1 PIP /

ŽA 3/3 PC / / / / / PIP /

ŽA 4/1,2
SK

/
za stan. hiše = 

0,35, za kmetije 
= 0,40 25%

K+P+1
obcestna zazidava

PIP /

ŽA 4/3
PC

/ / /
/ /

PIP /

ŽA 5 ZK / / / / / OPPN

ŽA 6/1 SK(k) / 0,45 20% K+P+M obcestna zazidava-KK PIP

ŽA 6/2,3,4 SK(k) / 0,45 20% K+P+M obcestna zazidava PIP

ŽA 6/5 PC / / / / / PIP /
ŽA 7 PC / / / / / PIP /

ŽA 8,10 VC / / / / / PIP /
ŽA 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / PIP /

DOBRAVE DO 1/1,2,3 PC / / / / KK PIP /
DO 1/4 K1 / / / / KK PIP /
DO 1/5 K1,K2,G / / / / KK PIP /
DO 1/6 K1,K2,G,VC / / / / KK PIP /
DO 1/7 K1,G / / / / KK PIP /
DO 1/8 G / / / / KK PIP /
DO 2/1 PC / / / / / PIP /
DO 2/2 K1,G / / / / / PIP /
DO 2/3 K1 / / / / / PIP /

DO 
3/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15
PC / / / / / PIP /

DO 3/16,17,18,24,25,26 K1,K2, G / / / / / PIP /

DO 3/19 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /
DO 3/20,23,27 K1 / / / / / PIP /

DO 3/21 K1,K2,G,VC / / / / / PIP

DO 3/22 K1,G / / / / / PIP /
DO 3/28 K1,G,VC / / / / / PIP /
DO 3/29 K1,K2 / / / / / PIP /
DO 3/30 K2 / / / / / PIP /

DO 4 G / / / / / PIP /
DO 5/1,2,3 PC / / / / / PIP /

DO 5/4 K1 / / / / / PIP /
DO 5/5 K1,VC / / / / / PIP /

DO 5/6,7 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /

DO 6 G / / / / / PIP

DO 7/1 PC / / / / / PIP

DO 7/2,4 K1,G / / / / / PIP /
DO 7/3,5,6 K1 / / / / / PIP /

DO 8 K1,G / / / / / PIP /
DO 9 K2,G / / / / / PIP /

DO 10/1,2 PC / / / / / PIP /
DO 10/3 K1,G / / / / / PIP /
DO 10/4 K1 / / / / / PIP /
DO 11/1 PC / / / / / PIP /
DO 11/2 K1 / / / / / PIP /
DO 11/3 K1, G / / / / / PIP /
DO 12 K2 / / / / / PIP /
DO 13 K1 / / / / / PIP /

SORŠKO POLJE SP 1/1 PO / / / / / PIP

SP 1/2 PO / / / / / PIP

SP 2/1,2,3,5 PC / / / / / PIP /

SP 2/4 K1, G / / / / / PIP

SP 2/6,10 K1,G / / / / / PIP /
SP 2/7 K1,K2, G / / / / / PIP /

SP 2/8, 12 K1 / / / / / PIP /
SP 2/9 K1,K2,G / / / / / PIP /

SP 2/11 K1 / / / / / PIP

SP 3/1 PC / / / / / PIP /

SP 3/2,3 K1,G / / / / / PIP
za SP 3/3 posebna 

SP 4/1 K1 / / / / / PIP /
SP 4/2 K1 / / / / / PIP /
SP 5 f / / / / / PIP /
SP 6 VC / / / / / PIP /

SP 7/1 PŽ / / / / / PIP /

SP 7/2,3,4,5,6,7,8,9,22 PC / / / / / PIP /

SP 7/10,14 K1 / / / / / PIP /
SP 7/11,13,17 K1,K2,G / / / / / PIP /

SP 7/12,20 G / / / / / PIP /
SP 7/18, 19 K1,G / / / / / PIP /

v skladu z norm. in stand. 
v skladu z norm. in stand. 

v skladu z norm. in stand. 
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SP 7/15,16 K2,G / / / / / PIP /

SP 7/21 K1,G / / / / / PIP

SP 8/1 PŽ / / / / KK PIP

SP 8/2,3 PC / / / / KK PIP

SP 8/4,5,6,9 K1 / / / / KK PIP

SP 8/7 K1,G / / / / KK PIP

SP 8/8 K1,G / / / / KK PIP

SP 8/10,11 K1 / / / / KK PIP

SP 9/1 PC / / / / / PIP /
SP 9/2 K1,VC / / / / / PIP /
SP 10 PC / / / / / veljavni DPN /
SP 11 K1 / / / / / PIP /
SP12 K1, G / / / / / PIP /

ŠKOFJELOŠKO 
HRIBOVJE ŠH 1 f / / / / / PIP /

ŠH 2 K2,G / / / / KK PIP

ŠH 3/1 PC / / / / / PIP /

ŠH 3/2,3 K2, G / / / / / PIP

ŠH 3/4,5 K2 / / / / / PIP

ŠH 4 K2,G / / / / KK PIP

ŠH 5 K2,G / / / / KK PIP

ŠH 6/1 VI / / / / / OPPN

ŠH 6/2 K2, G / / / / / OPPN

ŠH 7 VC / / / / / PIP /
ŠH 8/1 PŽ / / / / / PIP /

ŠH 
8/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14
PC

/ / / / /
PIP /

ŠH 8/15,22 K1,K2,G / / / / / PIP /
ŠH 8/16,17 K2 / / / / / PIP /

ŠH 8/18,19,21,24 K2,G / / / / / PIP /

ŠH 8/20,23,28,29,30 K2
/ / / / /

PIP /

ŠH 8/25 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /
ŠH 8/26 K1,G,VC / / / / / PIP /
ŠH 8/27 G / / / / / PIP /

ŠH 9,10,12 K2 / / / / / PIP /
ŠH 11 K2, G / / / / / PIP /

ŠH 13 LN / / / / / OPPN

ŠH 14 LN / / / / / PIP

ŠH 15/1 VI / / / / / OPPN

ŠH 15/2 K1, K2, G / / / / / OPPN

ŠH 16 PC OPPN

ŠH 17 PC OPPN

ŠH 18 PC OPPN

LEGENDA:
ZP  - zelene površine
OBP  - odprte bivalne površine
ND
KK kulturna krajina

Opomba:

v EUP iz oznake (ZP) v stolpcu 6.
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Priloga 6: USMERITVE ZA GRADNJO OBJEKTOV V EUP KRANJ PLANINA KR PL 12

Legenda:

Meja območja EUP KR PL 12

Večstanovanjski objekt tipa A

Večstanovanjski objekt tipa B

Poslovno - trgovski oziroma verski objekt

Garažna hiša

Obstoječa trgovina

Obstoječa stanovanjska hiša

Gradbena linija

Regulacijska linija

Okvirno načrtovane parcele,
namenjene gradnji

Opomba:
Balkoni, lože lahko segajo
preko gradbene linije

A

B

.S

C

D
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KRANJSKA GORA

3338. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun 
odmere in plačila občinskih taks v Občini 
Kranjska Gora za leto 2020

Na podlagi 8. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 90/15) in 16. člena Statu-
ta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 43/2014, 7/2015) je župan Občine Kranjska Gora Janez 
Hrovat dne 5. 12. 2019 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere 

in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora 
za leto 2020

1. člen
Vrednost točke za izračun odmere in plačila občinskih 

taks v Občini Kranjska Gora za leto 2020 znaša 0,106 EUR.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.

Št. 007-6/2015-5
Kranjska Gora, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

KRŠKO

3339. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega 
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega 
organa občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 
– odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), drugega 
odstavka 45. člena in 49. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US RS, 32/16, 15/17 – odl. US 
RS in 27/17 – ZPro), 2. člena Zakona o občinskem redarstvu 
(Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17), Zakona o inšpekcijskem 
nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 40/14), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06, 101/07 – odl. US RS, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 
40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 
14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 
80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr.) ter Statuta Občine 
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno 
besedilo), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 
3/10), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16, 79/16 
in 26/19), Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – 
UPB1, 110/09, 92/12) in Statuta Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 46/15 – uradno prečiščeno besedilo, 17/17 in 44/18), 
so Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 8. seji dne 26. 11. 
2019, Občinski svet Občine Brežice na 8. seji dne 23. 9. 2019, 
Občinski svet Občine Krško na 7. seji, dne 26. 9. 2019, Občin-
ski svet Občine Radeče na 7. seji dne 28. 11. 2019 in Občinski 
svet Občine Sevnice na 9. seji dne 25. 9. 2019 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata 

– Skupnega prekrškovnega organa občinskih 
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, 

Radeče in Sevnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom Občina Brežice, Občina Bistrica ob So-

tli, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica (v nadalje-
vanju: občine ustanoviteljice) ustanavljajo Medobčinski inšpek-
torat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: 
MI-SPO), za izvrševanje nalog in postopkov v inšpekcijskih in 
prekrškovnih zadevah ter drugih upravnih nalog na področju 
inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, na območjih 
občin ustanoviteljic ter določajo njegovo delovno področje, no-
tranjo organizacijo, vodenje in zagotavljanje sredstev ter drugih 
pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti 
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa 
skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen
(1) Občine ustanoviteljice MI-SPO so:
1. Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bi-

strica ob Sotli,
2. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
3. Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14, 8270 Krško,
4. Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče 

in
5. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
(2) MI-SPO ima status samostojnega skupnega organa 

občin iz prvega odstavka tega člena in je sestavljen iz občin-
skih inšpektorjev, občinskih redarjev in drugih zaposlenih za 
področja izvajanja del in nalog organa.

(3) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic v imenu 
občin ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani, razen sprejema 
sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja prora-
čunskih sredstev za delovanje MI-SPO, sprejema občinskega 
programa varnosti in ocene njegovega izvajanja, za kar so 
pristojni občinski sveti.

(4) Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo 
vodjo organa, sprejmejo akt o sistemizaciji delovnih mest v 
organu, sprejmejo kadrovski načrt, letni program dela in letni 
plan dela ter finančni načrt organa, nadzorujejo delo ter dajejo 
skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in de-
lovanja organa.

3. člen
(1) Naziv organa je Medobčinski inšpektorat – Skupni pre-

krškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Krško, Radeče in Sevnica, skrajšano ime je MI-SPO.

(2) Sedež MI-SPO je v Krškem, na naslovu Cesta krških 
žrtev 15, 8270 Krško.

(3) MI-SPO uporablja dva žiga okrogle oblike. V sredini 
obeh žigov se nahaja napis »Medobčinski inšpektorat Skupni 
prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Bre-
žice, Krško, Radeče in Sevnica«. Žiga sta obrobljena z dvema 
črtama, eden je premera 38 mm in drugi 20 mm.

4. člen
(1) Prostore in opremo za delovanje MI-SPO zagotavlja 

Občina Krško kot sedežna občina. Za uporabo prostora in 
opreme zaračunava sedežna občina MI-SPO najemnino. Na 
podlagi zahtevkov za izplačilo se stroški in najemnina delijo na 
občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posame-
zne občine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin 
ustanoviteljic.
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(2) V primeru prenehanja delovanja MI-SPO Občina Kr-
ško obdrži prostore in opremo, ki jo je zagotovila ob začetku 
delovanja organa.

(3) Sedežna občina zagotavlja tudi vse ostale materialne 
pogoje za delovanje MI-SPO. Stroški se delijo med občine 
ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne ob-
čine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin ustano-
viteljic.

(4) Sedežna občina je dolžna skrbeti za tekoče vzdrževa-
nje prostorov in opreme, ki jih daje v najem.

(5) Administrativne in računovodske storitve za MI-SPO 
izvaja sedežna občina.

(6) Za te storitve sedežna občina drugim občinam usta-
noviteljicam zaračunava izvajanje storitev v višini 5 % realizira-
nega finančnega načrta MI-SPO.

5. člen
(1) MI-SPO ima vse pisarne locirane na sedežu organa.
(2) Pisarne morajo zagotavljati tako organizacijske kot 

prostorske pogoje za nemoteno opravljanje dela vseh zapo-
slenih v organu.

(3) Ostale občine ustanoviteljice, v katerih ni lociran se-
dež organa, zagotavljajo neposreden kontakt med organom in 
občani v prostorih posamezne občinske uprave.

II. NALOGE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA – 
SKUPNEGA PREKRŠKOVNEGA ORGANA

6. člen
S tem odlokom se MI-SPO določi kot nadzorni organ 

za območje občin ustanoviteljic ter se pooblasti za odločanje 
o kršitvah na področju občinskih predpisov in drugih aktov. 
Občine na organ prenašajo izvajanje nalog po predpisih, ki 
urejajo področje občinskega redarstva in področje inšpekcij-
skega nadzora.

7. člen
(1) MI-SPO opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nad-

zorstva in redarstva skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi 
in predpisi občin ustanoviteljic na tem področju.

(2) Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem 
odloča pooblaščena uradna oseba MI-SPO, ki mora za vode-
nje postopka, izdajo plačilnega naloga ter odločbe o prekršku 
izpolnjevati vse z zakonom in podzakonskimi akti predpisane 
pogoje in imeti opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje 
pooblastil po zakonu, ki ureja področje prekrškov, zakonu, ki 
ureja področje inšpekcijskega nadzora, zakonu, ki ureja podro-
čje občinskega redarstva ter zakonu, ki ureja splošni upravni 
postopek in poznati predpise, katerih izvrševanje nadzoruje.

(3) MI-SPO opravlja tudi naloge iz drugih področij, v 
skladu s sprejetimi predpisi občin ustanoviteljic, če je v njih 
tako določeno.

8. člen
(1) Medobčinska inšpekcija je nadzorni in prekrškovni 

organ občin ustanoviteljic na področju pristojnosti občinske 
inšpekcije. Inšpekcijske postopke izvajajo občinski inšpektor-
ji in druge pooblaščene uradne osebe, kot uradne osebe s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pooblaščene uradne 
osebe odločajo o zaznanih kršitvah iz občinske pristojnosti, 
določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine 
ustanoviteljice.

(2) Medobčinsko redarstvo je nadzorni in prekrškovni 
organ za občine ustanoviteljice na področju pristojnosti občin-
skega redarstva. Delovno področje in naloge medobčinskega 
redarstva določajo zakoni ali na podlagi zakonov izdani ob-
činski predpisi in se podrobno določijo v občinskem progra-
mu varnosti posamezne občine ustanoviteljice. Pri opravljanju 
nalog občinski redarji izrekajo opozorila in globe ter izvajajo 
pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in občin-
skimi predpisi.

(3) Inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo se 
opravlja v posamezni občini ustanoviteljici upoštevajoč raz-
merje števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice do 
števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.

9. člen
(1) Občine ustanoviteljice v skladu z zakonom, ki ureja 

občinsko redarstvo, sprejmejo občinski program varnosti. Ob-
činski program varnosti se nanaša na območje občine ustano-
viteljice, za katero je bil sprejet.

(2) Občinski organi občin ustanoviteljic najmanj enkrat 
letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.

10. člen
(1) Vodja MI-SPO določi tedenski razpored dela za zapo-

slene, upoštevajoč razmerje določeno v 8. členu ter ob upošte-
vanju letnega programa in plana dela za posamezno občino.

(2) Postopki inšpekcijskega nadzorstva se opravljajo po 
uradni dolžnosti na podlagi osebne zaznave pooblaščenih ura-
dnih oseb ali na podlagi obvestil občinske uprave, krajevnih 
skupnosti, drugih organov in organizacij ter občanov.

11. člen
(1) Zaposleni v MI-SPO so pri izvrševanju svojih nalog v 

okviru svojih pooblastil samostojni.
(2) Zaposleni v MI-SPO so pri opravljanju svojih nalog 

dolžni upoštevati navodila in usmeritve vodje organa.
(3) Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja 

MI-SPO ravna po usmeritvah vseh županov občin ustanovi-
teljic.

(4) Usmeritve in mnenja županov iz prejšnjega odstavka 
tega člena je MI-SPO dolžan pri svojem delu dosledno upo-
števati.

(5) MI-SPO je odgovoren za izvrševanje nalog, ki spadajo 
v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in direktorju 
občinske uprave te občine.

(6) Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa MI-SPO kot 
organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada.

(7) O pritožbah zoper odločbe MI-SPO odloča župan 
občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon 
ne določa drugače.

12. člen
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče MI-SPO, so priho-

dek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen 
oziroma katere predpis je bil kršen.

III. ORGANIZACIJA DELA

13. člen
MI-SPO vodi vodja, ki ima naziv Vodja – inšpektor svetnik 

(v nadaljevanju: vodja). Vodja se izbere po natečajnem postop-
ku glede na strokovno usposobljenost v skladu z zakonodajo 
s področja javnih uslužbencev in ga imenujejo župani občin 
ustanoviteljic.

14. člen
(1) Razpored oziroma plan dela določi vodja organa. Pri 

tem upošteva kot temeljni kriterij razmerje števila prebivalcev 
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanovi-
teljic, kot dodatne kriterije pa tudi naravo dela, organizacijo dela 
in potrebe po zagotavljanju in opravljanju nalog v okviru organa 
na območju posamezne občine ustanoviteljice.

(2) Inšpektorji in redarji so dolžni pisati tedensko poročilo, 
ki se nanaša na njihovo opravljeno delo.

(3) Zbir poročil se hrani na sedežu organa.
(4) Vodja organa enkrat letno o delu MI-SPO poroča žu-

panom občin ustanoviteljic.



Stran 9882 / Št. 76 / 13. 12. 2019 Uradni list Republike Slovenije

15. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo in delo občinskih redarjev se 

opravlja:
– kot reden inšpekcijski in redarski nadzor v skladu s pro-

gramom, ki ga sprejmejo župani občin ustanoviteljic in letnim 
planom, ki ga potrdijo župani občin ustanoviteljic, ter tedenskim 
razporedom oziroma planom dela za posamično občino usta-
noviteljico, ki ga sprejme vodja organa;

– po dogovoru zaposlenega in vodje organa glede na 
nujnost in potrebe posamezne občine ustanoviteljice;

– po napotitvi vodje glede na prijave in vloge občinskih 
uprav, krajevnih skupnosti, organov in organizacij ter občanov.

16. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic skupaj določijo sistemiza-

cijo delovnih mest v MI-SPO in sprejmejo akt o sistemizaciji 
delovnih mest v MI-SPO.

(2) Župan sedežne občine, ki ima status delodajalca, v 
soglasju z župani vseh občin ustanoviteljic in v skladu s kadro-
vskim načrtom, ki ga skupaj določijo župani občin ustanoviteljic, 
odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih 
v MI-SPO.

17. člen
(1) O izločitvi vodje MI-SPO odloča direktor občinske 

uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada, ki v primeru izločitve vodje o stvari tudi odloči.

(2) O izločitvi zaposlenega v MI-SPO odloči vodja, ki v 
primeru izločitve zaposlenega tudi odloči.

IV. FINANCIRANJE

18. člen
(1) Sredstva za delo MI-SPO zagotavljajo občine ustano-

viteljice v svojih proračunih.
(2) Sredstva za delo MI-SPO zagotavljajo občine usta-

noviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine 
do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Način delitve 
potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko 
leto posebej določijo v finančnem načrtu MI-SPO. Finančni 
načrt vsebuje natančno delitev stroškov po posameznih po-
stavkah in posameznih občinah.

(3) Ključ za delitev stroškov se ugotavlja enkrat letno ob 
sprejemanju proračunov občin ustanoviteljic. Za planiranje stro-
škov za naslednje leto, se upošteva stanje števila prebivalcev 
na dan 01.01. preteklega leta.

(4) MI-SPO je neposredni uporabnik proračuna sedežne 
občine. Sredstva za delo organa se zbirajo in celotno finančno 
poslovanje organa se vodi preko samostojnega in ločenega 
stroškovnega mesta v okviru enotnega zakladniškega računa 
sedežne občine.

(5) Finančni načrt, ki ga na predlog vodje MI-SPO sprej-
mejo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sede-
žne občine.

(6) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za 
MI-SPO v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni 
postavki.

(7) Svoje obveznosti občine ustanoviteljice poravnavajo 
mesečno, na podlagi zahtevkov, ki jih posreduje sedežna obči-
na do 20. v mesecu. Višina zahtevka je izračunana na podlagi 
pripadajočega deleža dejanske realizacije organa za pretekli 
mesec, rok plačila je 30. dan od prejema zahtevka s strani 
občine ustanoviteljice.

(8) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta 
MI-SPO je župan sedežne občine oziroma po njegovem po-
oblastilu vodja.

19. člen
(1) MI-SPO izvaja svoje poslovanje v obsegu sprejetega 

finančnega načrta in za namene, določene v proračunskih 
postavkah finančnega načrta skupnega prekrškovnega organa.

(2) Poraba sredstev iz naslova MI-SPO je razvidna iz 
letnih poročilih ob zaključku proračunskega leta.

V. IZSTOP, PRISTOP IN PRENEHANJE

20. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop 

iz MI-SPO tako, da svojo namero pisno poda vodji organa 
in županom občin ustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred 
nameravanim izstopom. Svojo namero mora podati pred 
iztekom tekočega leta, in sicer najkasneje do 30. 6. teko-
čega leta.

(2) Ostale občine odločijo, da naloge opravljajo še naprej 
v okviru MI-SPO kot skupne občinske uprave ali pa MI-SPO 
preneha z delom, o čemer odločijo občinski sveti s sklepom.

(3) Na podlagi sprejetega sklepa o nadaljnjem delu 
MI-SPO oziroma na podlagi odločitve, da MI-SPO preneha z 
delom, sklenejo župani poseben dogovor o pravicah in obve-
znostih, v katerem uredijo vsa vprašanja povezana s preneha-
njem ali spremembo organa, prevzemom zaposlenih delavcev, 
sedežem organa in podobno.

21. člen
(1) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna 

vse obveznosti do MI-SPO po ključu odstotka prebivalstva in 
ko pričnejo veljati spremembe tega odloka, ki se nanašajo na 
izstop občine.

(2) Svoje obveznosti za tekoče leto mora občina, ki izsto-
pa kot ustanoviteljica MI-SPO, poravnati najkasneje do 30. 11. 
v letu, ko izstopa iz organa.

(3) Občina, ki izstopa kot ustanoviteljica MI-SPO, mora 
v skladu z odstotkom sofinanciranja oziroma v skladu z do-
govorom:

– poravnati vse svoje materialne obveznosti do organa 
za tekoče leto;

– izpolniti obveznosti do delavcev zaposlenih v organu, v 
skladu z razmerjem števila prebivalcev in to urediti v posebnem 
dogovoru županov.

(4) Občina, ki izstopi kot ustanoviteljica MI-SPO, mora 
prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obve-
znosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave 
v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno 
krajevno pristojnost.

22. člen
(1) V kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo 

k ustanovitvi MI-SPO, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem 
organu svoje občine in se s pristopom strinjajo tudi občine 
ustanoviteljice.

(2) Svojo namero za pristop k MI-SPO mora občina izka-
zati najkasneje tri mesece pred želenim vstopom.

(3) Vodja v tem primeru pripravi preračun zagotavljanja 
sredstev za delo organa in poda predlog občinam ustanovi-
teljicam.

23. člen
(1) V primeru odločitve, da MI-SPO preneha s svojim de-

lom, vse občine razdelijo za to namenjene stvari, pravice in de-
narna sredstva, razen pravic in obveznosti po drugem odstavku 
tega člena ter prostorov in opreme, ki jo je zagotovila sedežna 
občina, po ključu odstotka števila prebivalcev občin ustanovite-
ljic. O konkretni razdelitvi sprejmejo župani dogovor v roku treh 
mesecev po sprejemu odločitve o prenehanju MI-SPO.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo obči-
ne ustanoviteljice:

– poravnati vse materialne obveznosti organa do tretjih 
oseb;

– izpolniti obveznosti do delavcev zaposlenih v organu, v 
skladu z razmerjem števila prebivalcev in to urediti v posebnem 
dogovoru županov.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo 

vsi občinski sveti občin ustanoviteljic.

25. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškov 
nega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Krško, Radeče in Sevnica (Uradni list RS, št. 73/08, 79/09 in 
105/10).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Do-
govor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih 
in drugih razmerjih z dne 19. 5. 2009, podpisan s strani občin 
ustanoviteljic.

26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Za objavo poskrbi sedežna občina.

Št. 007-0001/2019
Bistrica ob Sotli, dne 26. novembra 2019

Župan 
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak

Št. 007-12/2019
Brežice, dne 23. septembra 2019

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

Št. 007-8/2019-O301
Krško, dne 26. septembra 2019

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

Št. 0610-5/2019
Radeče, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

Št. 0070-0001/2019
Sevnica, dne 25. septembra 2019

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3340. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjske površine na Velikem 
Kamnu (del EUP VEK 03)

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 61. členom Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 106/10 
– popr., 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US 
RS, 76/14 – odločba, 14/15-ZUUJFO in 76/16 – odločba US 
RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US 
RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 
9. seji, dne 28. 11. 2019, sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za stanovanjske površine na Velikem Kamnu 

(del EUP VEK 03)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošne določbe)

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15; 
v nadaljevanju: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt za stanovanjske površine na Velikem Kamnu (del EUP 
VEK 03) (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, 
Ivanka Kraljić, s. p., Krško pod številko OPPN-06/18.

2. člen
(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z na-
slednjo vsebino:

(A) Odlok o OPPN
(B) Kartografski del
– Izsek iz Občinskega prostorskega načrta 

Občine Krško 1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom 1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja 1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja 1.500
– Situacija obstoječega stanja 1:500
– Zazidalna situacija, Prerez A-A, Prerez B-B 1:500
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo 1 500
– Načrt parcel z zakoličbo 1:500
– Zbirna situacija infrastrukture 1:500
– Pregledna situacija infrastrukture 1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja 1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami 1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
– Odločba MOP glede potrebnosti izvedbe postopka 

CPVO
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Gradbena parcela stavbe – je zemljišče, ki je trajno 
namenjeno redni rabi te stavbe.

(2) Gradbena parcela dostopne poti – je zemljišče, ki je 
trajno namenjeno redni rabi te dostopne poti.

(3) Gradbena meja – je črta, ki je novozgrajeni oziroma 
načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa 
se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost. Balkoni, na-
pušči ipd. elementi na fasadah lahko presegajo gradbeno mejo.

(4) Faktor zazidanosti parcele (FZ) – je razmerje med za-
zidano površino (stik objekta z zemljiščem po SIST) in celotno 
površino gradbene parcele. V izračunu FZ se upoštevajo vsi 
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objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki so po 
definiciji stavbe.

(5) Kolenčni zid – je višina zunanjega/obodnega zidu v 
podstrešju, merjeno od nosilne konstrukcije (npr. ab plošča) do 
strešne konstrukcije (npr. lega) stavbe.

(6) Obstoječ teren – je naravni (raščen) teren brez nasutja 
ali odkopavanja.

II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Obravnavano zemljišče spada pod naselje Veliki Ka-
men. V OPN je območje označeno z oznako VEK 03.

(2) Območje OPPN se nanaša na parc. št. 553 in 554/1, 
vse k.o. Mrčna sela.

(3) Skupna površina območja OPPN je cca 0,6 ha.

5. člen
(vplivno območje)

Vplivno območje načrtovane gradnje obsega naslednje 
parcele:

– 105, 762/1, 97, 734, 559, 556/1, 556/2, 554/2, vse k.o. 
Mrčna sela zaradi izgradnje vodovodnega priključka,

– 730/4, 741, 730/6, 348/1, 350/4, 349/1, 406/2, 406/4, 
vse k.o. Mrčna sela zaradi izgradnje električnega priključka.

6. člen
(vrste gradenj)

Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnja novega objekta (tudi prizidava, legalizacija),
– rekonstrukcije objektov,
– sprememba namembnosti objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.

7. člen
(vrste dopustnih objektov)

(1) Na območju OPPN so glede na veljavno klasifikacijo 
vrst objektov dovoljene naslednje vrste objektov:

– stanovanjske stavbe, kjer se vsaj polovica uporabne 
površine uporablja za stanovanjske namene, in sicer dovoljene 
so enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe;

– gradbeni inženirski objekti: dovoljeni so objekti pro-
metne in gospodarske javne infrastrukture, zelene površine, 
podporni zidovi, ograje ipd…

(2) Na območju OPPN so glede na veljavne predpise o 
razvrščanju objektov dovoljeni zahtevni, manj zahtevni, nezah-
tevni in enostavni objekti.

(3) Na območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih 
nezahtevnih in enostavnih objektov:

– enostanovanjske, poslovne, trgovske stavbe, stavbe za 
storitvene dejavnosti, stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo in stavbe za zdravstveno oskrbo do 25 m²,

– garažne in skladiščne stavbe ter stavbe za šport, stavbe 
za rastlinsko pridelavo in nadstrešnice do 50 m²,

– rezervoarja in cisterne za vodo do 100 m³,
– skladišča pridelkov, kozolci in stavbe za shranjevanje 

kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije do 150 m²,
– površin za pešce in kolesarje v cestišču,
– prometne signalizacije in prometne opreme višine do 10 m,
– samostojnega parkirišča do 200 m²,
– lokalnega plinovoda tlaka do 5 bar,
– distribucijskega cevovoda za pitno vodo in hidrantnega 

omrežja premera do 80 mm,
– arteškega in drugega vodnjaka globine do 30 m,
– kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadne vode 

premera do 200 mm,
– čistilne naprave zmogljivosti do 200 PE,
– razdelilno elektroenergetskega omrežja do 35 kV,

– športnega in otroškega igrišča površine do 100 m²,
– bazena za kopanje prostornine do 100 m³,
– opornih zidov višine do 2,0 m,
– ograj, višine do 1,20 m,
– trajno reliefno preoblikovanja terena,
– urbane opreme,
– objektov za oglaševanje in informacijski panoji površine 

do 40 m²,
– spominskega obeležja površine do 25 m²,
– merilnega mesta za opazovanje naravnih pojavov, na-

ravnih virov in stanja okolja.

8. člen
(vrste ureditev okolice)

Na območju OPPN so dovoljene ureditve:
– zelenih površin (npr. ureditev cvetličnjakov, vrtov, zasa-

ditev dreves, grmovnic, travnatih površin ipd.),
– parterne ureditve (npr. tlakovanja, ureditev pešpoti, 

zunanjih stopnic, podpornih zidov, brežin ipd.).

9. člen
(vrste dejavnosti)

Območje OPPN je predvsem namenjeno za stanovanjske 
namene. Poleg stanovanj (vsaj polovica uporabne površine 
stavbe se uporablja za stanovanjske namene) so dovoljene 
tudi poslovne dejavnosti, kot spremljajoče dejavnosti: trgovina, 
storitvene dejavnosti, razen vzdrževanja in popravila motornih 
vozil (npr. frizerstvo, kozmetične in pedikerske dejavnosti, če-
vljarstvo, popravila hišnih aparatov, odvetništvo, projektantske 
in druge tehnične storitve, računalništvo, elektrotehnika, deko-
raterstvo, fotografska dejavnost, oglaševanje, zavarovalništvo, 
vse pisarniške dejavnosti, kemične čistilnice), izobraževanje, 
varstvo otrok, manjše ambulante, kulturne, razvedrilne in re-
kreacijske dejavnosti, nastanitve za potrebe turizma ter druge 
dejavnosti, ki ne generirajo tovornega prometa in je na grad-
beni parceli zagotovljena površina za vzdrževanje objekta ter z 
zadostnimi parkirnimi površinami. Dovoljena je tudi proizvodnja 
električne energije preko sončnih celic na strehi objekta.

III. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE  
OBJEKTOV IN POVRŠIN

10. člen
(stanovanjske stavbe)

(1) Tipologija zazidave: individualni samostojni objekti, 
dvojčki ali atrijske hiše.

(2) Velikost in zmogljivost objekta:
– horizontalni gabariti: tloris je v osnovi podolgovate obli-

ke, z možnostjo dodajanja in odvzemanja posameznih manjših 
volumnov;

– vertikalni gabariti: etažnost objekta je največ K+P+M, 
oziroma ne sme presegati višino 10,00 m nad koto terena, klet 
je vkopana v teren, lahko je vidno do 80 cm nad obstoječim 
terenom.

(3) Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– kota pritličja: ±80 cm nad koto obstoječega terena;
– kolenčni zid: do največ 1,2 m;
– streha: večkapna (tudi dvokapna), z naklonom 40°- 45°, 

nad dodanimi volumni in na 1/3 osnovne strehe nad pravo-
kotnim tlorisom je dopustna tudi ravna streha. Na strehi je 
dovoljena izvedba čopov, frčad in strešnih oken. Dopustna je 
namestitev sončnih zbiralnikov in sončnih celic, položenih na 
streho, pri čemer ne smejo presegati višine slemena;

– kritina: rdeče, temno rjave ali temno sive barve. Upora-
ba svetlih in refleksivnih materialov je prepovedana;

– fasada: les, omet, steklo, kamen in ostali naravni mate-
riali, dopustna je kombinacija več medsebojno kompozicijsko 
usklajenih materialov. Uporaba izrazito motečih in neavtohtonih 
barv, kot so citronasto rumena, živo vijoličasta, živo zelena, živo 
modra, turkizno modra in podobno, je prepovedana.
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(4) Lega objekta: razvidna je iz grafičnih prikazov (06. 
Zazidalna situacija).

(5) Ureditev okolice stanovanjske stavbe:
– peš površine so tlakovane z drobnimi tlakovci ali trav-

nate,
– parkirišča so asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci 

ali izvedena s travnatimi ploščami,
– manipulativna dvorišča so lahko asfaltirana, tlakovana z 

drobnimi tlakovci ali izvedena s travnatimi ploščami;
– medsosedska ograja je lesena, v obliki žive meje iz av-

tohtonih grmovnic (npr. gaber) ali žičnata (tudi kovano železna) 
transparentna, višina ograje je 1,20 m;

– ostale zunanje površine okoli objekta se zatravijo, za-
sadijo z avtohtonimi visokim drevesi in nizkimi grmovnicami, 
uredijo se cvetlični in/ali zelenjavni vrtovi;

– brežine se zatravijo in/ali zasadijo z nizkimi grmovni-
cami;

– podporni zidovi so kamniti;
– zunanje stopnice so lesene, kamnite ali iz drugega 

nedrsečega naravnega materiala.
(6) Faktor zazidanosti parcele: do vključno 0,5.

11. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Objekti, ki so stavbe:
– gradijo se znotraj gradbene meje, postavitev je prepo-

vedana pred južno fasado objekta,
– višinsko so objekti le pritlični, nižji od stanovanjskega 

objekta, razen kmetijskih objektov, ki so lahko višji,
– odmik od parcelne meje je določen z gradbeno mejo, 

manjši odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– so lesene, kovinske ali zidane konstrukcije,
– streha je večkapna (tudi dvokapna) ali ravna do 50 m², 

naklon in kritina strehe sta enaki kot pri stanovanjski stavbi. Pri 
zimskem vrtu, senčnici ipd. sta možni tudi transparenta kritina 
in fasada,

– ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi 
stanovanjske stavbe.

(2) Objekti, ki niso stavbe:
– postavljajo se lahko povsod po parceli namenjeni gra-

dnji,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,3 m, manjši 

odmik je dovoljen ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– podporni zidovi so v kamniti izvedbi.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samo-

stojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA 

OBJEKTOV NANJO

12. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Motorni promet: dostop na parcele je z občinske javne 
poti JP 691 621 Veliki Kamen–Mrčna sela–Završe. Dostopna 
pot je asfaltirana ali tlakovana, prečni profil je 1x3,5 m – vozišče 
in 2x0,75 m bankini.

(2) Mirujoči promet: parkirišča z obračališčem se zagoto-
vijo na lastni parceli.

(3) Peš promet: odvija se po dostopni poti in manipula-
tivnem dvorišču.

(4) Kolesarski promet: odvija se po dostopni poti.

13. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Izvede se ločen sistem kanalizacije. V primeru iz-
gradnje javnega kanalizacijskega omrežja na tem območju je 
dopustna priključitev objektov nanj.

(2) Padavinska odpadna voda: s prometnih površin se 
preko lovilca olj vodi v ponikalnico. S streh objektov se direk-
tno vodi v ponikalnice, ki so locirane izven vpliva povoznih in 
manipulativnih površin ali v zbiralnik deževnice.

(3) Komunalna odpadna voda: odvaja se v male komu-
nalne čistilne naprave.

14. člen
(vodovodno in hidrantno omrežje)

(1) Objekti se priključijo na vaški vodovodni sistem, ki je 
v upravljanju Vaškega vodovodnega odbora Veliki Kamen in ki 
poteka južno od območja urejanja. Priključni vod od trase va-
škega vodovoda do območja OPPN poteka preko parc. št. 105, 
762/1, 97, 734, 559, 556/1, 556/2, 554/2, vse k.o. Mrčna sela.

(2) Pod povoznimi/prometnimi površinami se vodovodna 
cev postavi v zaščitno cev.

(3) Po rekonstrukciji javnega vodovoda, ki se napaja iz 
vodnega vira Toplice, se objekti priključijo nanj.

(4) Hidrantno omrežje je zagotovljeno preko novega nad-
zemnega hidranta, ki je postavljen ob južni javni poti.

15. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Nizkonapetostni razvod (NN): Iz obstoječe transformator-
ske postaje TP Tolsti Vrh, ki je severno od območja urejanja, se 
zgradi nov podzemni NN električni vod, ki poteka ob občinski 
javni poti JP 691 631 Veliki Kamen–Klavžar–Gorjup–Resnik. 
Objekti se na nov NN električni vod priključujejo preko nove 
razdelilne omarice (RO), ki je v območju OPPN, novega ele-
ktričnega priključka, ki poteka ob občinski javni poti JP 691 
621 Veliki Kamen–Mrčna sela–Završe in dostopni poti znotraj 
območja OPPN, ter preko prostostoječih električnih omaric, ki 
so locirane na vedno dostopnem mestu v območju urejanja.

16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Območje urejanja se priključi na obstoječi telekomuni-
kacijski vod, ki poteka ob južni meji OPPN, ob občinski javni 
poti JP 691 621 Veli Kamen–Mrčna sela–Završe. Priključek se 
izvede v kabelski kanalizaciji.

17. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Odpadki se sortirajo in odlagajo v zabojnike na naj-
bližjem odjemnem mestu za odpadke, skladno z občinskim 
predpisom o ravnanju z odpadki in pogoji upravljavca.

(2) Individualne posode za odpadke se postavijo ob javno 
pot JP 691621.

18. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje je individualno.
(2) Za ogrevanje se lahko uporabljajo različni energenti, 

skladno z zakonodajo.
(3) Cisterne za utekočinjen naftni plin ipd. so vkopane ali 

vizualno na neizpostavljeni lokaciji.
(4) Dovoljeni so tudi obnovljivi viri energije (geotermalna 

energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.).

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO  

KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
(varovanje okolja)

(1) Varstvo vode in podtalnice: območje OPPN ni v var-
stvenem pasu varovanja pitne vode. Padavinske odpadne vode 
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s prometnih površin se preko lovilca olj vodijo v ponikalnice. 
Komunalna odpadna voda se vodi v malo komunalno čistilno 
napravo.

V 5 metrskem vodnem in priobalnem zemljišču obstoje-
čega potoka je prepovedana gradnja objektov.

(2) Varstvo zraka: objekti ne smejo presegati dovoljenih 
vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka 
ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili 
oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.

(3) Varstvo pred hrupom: skladno s 4. členom Uredbe 
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, 
št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) se območje OPPN uvršča v 
III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti ka-
zalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč, kritične 
pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč.

(4) Varstvo plodne zemlje: pri zemeljskih delih se mora 
plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za uredi-
tev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini Brežice. 
Na območju OPP ne obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi.

(5) Odstranjevanje odpadkov: na območju urejanja se 
uredi organizirano zbiranje odpadkov po posameznih odjemnih 
mestih. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in 
odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.

20. člen
(ohranjanje narave)

Območje OPPN je znotraj:
– širšega zavarovanega območja Kozjanski regijski park 

(ident. št. 1413),
– ekološko pomembnega območja (EPO) Bohor – Vetrnik 

(ID 12600).
Na vzhodnem delu območja urejanja teče eden od povir-

nih krakov potoka Brestanica (evid. št. 7996), ki je opredeljen 
kot naravna vrednota lokalnega pomena.

V 5 metrskem vodnem in priobalnem zemljišču obstoje-
čega potoka je prepovedana gradnja objektov.

21. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na območju OPPN ni evidentirane kulturne dediščine. 
Potrebno je upoštevati splošne zakonske določbe glede prijave 
in zaščite morebitne najdbe.

22. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)

(1) Na območju OPPN se kote objektov prilagajajo obsto-
ječi konfiguraciji terena.

(2) Razlike v nivoju terena se prioritetno rešujejo z bre-
žinami.

(3) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala visoka 
vegetacija izvede z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.

23. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)

Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se 
deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic 
ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

24. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Potres:
– pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih po-

trebnih ureditev, je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja 
dimenzioniranje in izvedbo objektov v potresnih območjih za 

območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli - 
Cancan - Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,175 g.

(2) Varstvo pred požarom:
– požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja 

mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi 
predpisi,

– notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objek-
ta, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in evaku-
acijo ter za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje za varen 
umik živali, ljudi in premoženja,

– voda za gašenje požara se zagotavlja iz hidrantnega 
omrežja, novi nadzemni hidrant je postavljen ob južni občinski 
javni poti,

– na območju OPPN, kjer je predvidena stanovanjska 
gradnja ne obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi,

– pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo od-
miki stavb od parcelnih meja, ki so določeni z gradbenimi me-
jami, kar je razvidno iz grafičnih prikazov tega OPPN.

(3) Obramba in zaščita:
– na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja 

obrambe.
(4) Poplave:
– na območju OPPN ni nevarnosti poplav, kar je potrjeno 

z izdelano hidravlično hidrološko študijo, ki jo je izdelal Biro 
Kepa s.p., Dolenjska ulica 10a, 8210 Trebnje, št. 53-EL/18, 
junij 2018.

(5) Plazovitost in plazljivost:
– območje OPPN ni na plazovitem, niti na plazljivem 

zemljišču.

VII. NAČRT PARCELACIJE

25. člen
(načrt parcelacije)

Načrt parcel za gradnjo in koordinate zakoličbenih točk 
teh parcel so prikazani v grafični prilogi 6 Načrt parcel z za-
količbo.

26. člen
(javno dobro)

Na območju OPPN ni javnega dobra.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

27. člen
(etapnost gradnje)

(1) Objekte je možno graditi fazno, vendar kot zaključeno 
konstrukcijsko in funkcionalno celoto po pogojih tega odloka.

(2) Parcela mora biti komunalno opremljena, obvezno 
mora biti zgrajena dostopna pot, elektrika, vodovod in mala 
komunalna čistilna naprava.

28. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan 
zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje 
racionalno urediti gradbišče in po potrebi zagotoviti čiščenje 
javnih površin, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje 
tega odloka.

(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je po-
trebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, 
gradbeni material in ostale gradbene odpadke.

(3) Ob posegih v zemeljske plasti in morebitni najdbi ar-
heološke ostaline mora izvajalec del/investitor/lastnik zemljišča 
zavarovati najdbo, o tem obvestiti pristojni organ in mu omogo-
čiti dostop do zemljišča.
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(4) Pred začetkom del morajo izvajalci gradbenih del 
naročiti zakoličbo obstoječih električnih vodov pri pristojnem 
upravljavcu javnega električnega omrežja.

(5) V kolikor izvajalec gradbenih del naleti na električni 
kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati 
upravljavca.

29. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane 
znotraj gradbenih meja. Pri tem se upoštevajo vsa določila tega 
odloka (oblika tlorisa, faktor zazidanosti ipd.).

(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo 
možno višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene 
višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, in-
štalaterskih napeljav ipd.

(3) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(4) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in šte-

vila vhodov v objekt oziroma na parcelo.
(5) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (nakna-

dna) parcelacija, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki 
se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.

(6) Pri objektih in trasah prometne infrastrukture, komu-
nalno-energetske in telekomunikacijske infrastrukture je do-
voljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, 
globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materi-
alov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma 
na parcelo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva 
zemljišča ali ustreznejše tehnološke rešitve.

(7) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vo-
dov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.

(8) Dopustna je postavitev električnih omaric na fasadah 
objektov.

(9) Do izgradnje vodovoda je začasno dovoljena oskrba 
z vodo iz zbiralnika deževnice/cisterne.

(10) Pri gradnji dostopne ceste je dovoljeno manjše od-
stopanje od poteka trase ceste v prostoru, prečnega profila in 
višinskih kot zaradi lastništva ali terenskih pogojev, vendar se 
mora dimenzioniranje vedno izvesti na osnovi veljavne prome-
tne zakonodaje.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
(začasna namembnost zemljišč)

Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko upo-
rabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo 
tega odloka.

31. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za ureja-
nje prostora v Občini Krško ter na sedežu KS Koprivnica.

32. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpek-
cijske službe.

33. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-1/2018-O502
Krško, dne 28. novembra 2019

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko

3341. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odloč-
ba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 55. člena Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), 
VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, 
št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – od-
ločba US RS, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr 
in 22/14 – odl. US), 218. člena ter od 218.a do 218.d člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – odločba US RS, 92/05 – ZJC-B, 
111/05 – odločba US RS, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US 
RS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 
– odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odločba 
US RS, 19/15, 66/17 – odl. US, 61/17 – GZ) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 9. seji, dne 28. 11. 2019, sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega  

zemljišča v občini Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja odmera nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) v občini 
Krško.

2. člen
Nadomestilo se plačuje letno za vsa zazidana in vsa ne-

zazidana stavbnega zemljišča, razen za:
– zemljišča v lasti Občine Krško, katerih neposredni upo-

rabniki so javna podjetja in zavodi s področja družbenih dejav-
nostih, katerih ustanovitelj je Občina Krško,

– pozidano stavbno zemljišče kadar so stanovanjski 
objekti v celoti ali deloma na notranji strani krožnice kroga s 
centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 
1500 m in

– nepozidano stavbno zemljišče za stanovanjski namen, 
kadar zemljišče v celoti ali deloma leži na notranji strani kro-
žnice kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne 
in polmerom 1500 m.

II. ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

3. člen
(1) Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo zemljišča, na 

katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in/ali grad-
benimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture in zemljišča, na katerih je izdano dokončno grad-
beno dovoljenje za gradnjo stavb in/ali gradbenih inženirskih 
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.

(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stano-
vanjski namen se določi kot tlorisna površina vseh zaprtih pro-
storov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena 
in neto tlorisna površina garaže za osebna vozila, če je le-ta 
vpisana kot samostojni stavbni del.

(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslov-
ni namen se določi kot neto tlorisna površina vseh prostorov 
posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto 
tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno po-
vezani z njim.
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(4) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni 
namen – zunanje poslovne površine, se določi kot tlorisna pro-
jekcija površine zemljišč na gradbeni parceli, ki so namenjene 
za opravljanje poslovne dejavnosti, med katere sodijo zunanja 
parkirišča, zunanje manipulativne in prodajne površine, delav-
nice na prostem, skladišča, športna igrišča, gostinske terase 
in plesišča, gostinski vrtovi, kioski, samostojne stojnice, povr-
šine za kampiranje, površine namenjene začasnim in trajnim 
odlagališčem odpadkov, kamnolomi in peskokopi, odlagališča 
mineralnih surovin ter druge površine, ki so namenjene za 
opravljanje poslovne dejavnosti.

(5) Površine peskokopov in kamnolomov se določijo od 
dela pridobivalnega prostora v skladu s prostorskimi akti obči-
ne, nadomestilo pa se odmeri tudi od površin za pisarne, skla-
diščenje in drugo opravljanje poslovne dejavnosti ter od drugih 
površin, kot so interne ceste, odprta skladišča in podobno.

(6) Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine 
uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele, se nadome-
stilo zanje odmeri na enak način kot za površine, ki se nahajajo 
znotraj gradbene parcele.

(7) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, 
se pri odmeri nadomestila v primeru gradnje in spremembe 
namembnosti uporabijo podatki iz dokončnega gradbenega do-
voljenja ali spremembe gradbenega dovoljenja, in predstavljajo 
bodoče stanje (gradbena dela, ki predstavljajo spremembo 
neto tlorisne površine objekta), do tedaj, ko se stavba (ali njeni 
deli) evidentira v uradnih evidencah.

(8) Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje 
tudi za stanovanjske, proizvodne in poslovne površine, ki se ne 
uporabljajo (so nezasedene) ter za opuščena zazidana stavbna 
zemljišča. Pri odmeri nadomestila za take objekte se upošteva 
zadnja znana namembnost objekta ter dejanska komunalna 
opremljenost zemljišča.

4. člen
(1) Če določena stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki 

ni objekt gospodarske javne infrastrukture, gradbene parcele 
nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno 
zemljišče šteje del zemljiške parcele, na katerem stoji stav-
ba (fundus) in/ali gradbeni inženirski objekt, pomnožen s 
faktorjem 1,5.

(2) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega 
zemljišča predstavljajo Register nepremičnin, Kataster stavb 
in Zemljiški kataster, katere vodi Geodetska uprava RS in iz 
katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne 
podatke.

(3) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se 
določi na podlagi podatka Registra nepremičnin – dejanska 
raba, ki je vzpostavljena na podlagi veljavne nepremičninske 
zakonodaje (šifrant dejanske rabe Registra nepremičnin in 
Katastra stavb).

(4) Če podatek o površini ali dejanski rabi zazidanega 
stavbnega zemljišča v navedenih uradnih evidencah ne obsta-
ja, le-tega na podlagi podatkov terenskega ogleda, podatkov 
iz projektne dokumentacije objekta ali drugih javnih evidenc 
(poslovni register) ali uradnih obvestil drugih upravnih organov 
določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila (v na-
daljevanju: pristojni organ). Na ta način pridobljen podatek se 
pred odmero posreduje zavezancu v pregled.

(5) Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo 
zazidanega stavbnega zemljišča s podatki pristojnega organa 
ne strinja, mora v roku enega meseca, od seznanitve zave-
zanca s podatki za odmero, predlagati vpis novih podatkov ali 
predlagati vpis sprememb podatkov v uradnih evidencah pri 
pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi, ki urejajo eviden-
tiranje nepremičnin.

(6) Če zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo 
zazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali 
spremenjenih podatkov v skladu z določili prejšnjega odstavka, 
se šteje, da so podatki pristojnega organa pravilni.

(7) Celoten postopek iz tega člena mora biti zaključen 
pred izdajo odločbe za leto, v katerem se odmerja nadomestilo. 
V nasprotnem primeru se tako določena površina za zazidano 
stavbno zemljišče upošteva v naslednjem odmernem letu.

III. NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

5. člen
(1) Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, 

za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na 
njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso 
namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega 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.

(2) Če na posameznem zemljišču, od zgoraj navedenih 
zemljišč, stoji objekt, se kot nezazidano stavbno zemljišče do-
loči zemljiška parcela, na kateri stoji takšen objekt, od katere 
se odšteje površino gradbene parcele.

(3) Če gradbena parcela ni določena, se do njene določi-
tve kot nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške 
parcele, na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina 
fundusa objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.

(4) Kot nezazidana stavbna zemljišča se s tem členom 
štejejo zemljišča, v kolikor imajo dostop do cestnega omrežja 
in je na njih možno izvesti priključke na oskrbo s pitno vodo, 
javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijo, kolikor 
ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.

(5) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena 
se kot površine nezazidanega stavbnega zemljišča ne upošte-
vajo površine delov zemljiških parcel, ki ležijo na območjih va-
rovanj in omejitev nosilcev urejanja prostora (varovalni pasovi 
elektrovodov, plinovodov, javnih cest, priobalni pasovi ipd.) in 
na katerih državni ali občinski predpisi gradnjo objektov ome-
jujejo oziroma jo ne dovoljujejo.

(6) V kolikor strokovne službe občinske uprave, same 
ali na zahtevo zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča, na podlagi predpisov, ki 
urejajo gradnjo, ugotovijo, da na površinah nezazidanih stavb-
nih zemljišč, določenih skladno s četrtim in petim odstavkom 
tega člena, zaradi lege, oblike ali velikosti preostale površine 
nezazidanega stavbnega zemljišča ni možna gradnja objektov 
skladno s prostorskim aktom občine, se takšne površine ne 
upoštevajo kot površine nezazidanega stavbnega zemljišča.

IV. ODMERA NADOMESTILA

6. člen
(1) Nadomestilo je dolžan plačevati neposredni uporabnik 

zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik oziroma naje-
mnik poslovno-stanovanjskih prostorov).

(2) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pri-
stojni finančni urad.

(3) Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila 
na podlagi prijave zavezanca ali na podlagi podatkov o stavb-
nem zemljišču, ki jih posreduje finančnemu uradu Občinska 
uprava občine Krško. Podatke o zavezancih in stavbnem ze-
mljišču pridobiva občinska uprava na podlagi prijave neposre-
dnega uporabnika zemljišča, od upravnega organa pristojnega 
za izdajo dovoljenja za posege v prostor ter iz uradnih evidenc. 
Če občinska uprava ugotovi, da je podan razlog za izračun 
nadomestila, za katerega pa ni dobila prijave, prične postopek 
po uradni dolžnosti.

(4) Zavezanci so dolžni prijaviti Občinski upravi občine 
Krško nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku 
in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer 
v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po spremembi.
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(5) Če podatki iz uradnih evidenc niso dostopni, je zave-
zanec za plačilo dolžan na poziv občinske uprave Občine Krško 
v roku 15 dni od prejema poziva, posredovati verodostojne 
podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.

(6) Spremembe glede zavezanca za nadomestilo za upo-
rabo stavbnega zemljišča, ki nastanejo med letom, veljajo od 
1. januarja naslednjega leta, če so na način in v roku, ki ga je 
določil ta odlok priglašene pri Občinski upravi. Za vse postopke 
v zvezi z odmero, pobiranjem, vračanjem, izterjavo, odpisom 
zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z 
nadomestilom se uporabljajo odločbe zakona o davčnem po-
stopku.

V. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje 

na območjih, ki so v občinskem prostorskem načrtu oziroma 
občinskem prostorskem planu z namensko rabo določena za 
stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, v kolikor imajo 
parcele dostop do cestnega omrežja in je na njih možno izve-
sti priključke na oskrbo s pitno vodo, javno elektroenergetsko 
omrežje in javno kanalizacijo, kolikor ni dovoljena gradnja 
greznic oziroma malih čistilnih naprav.

VI. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

8. člen
(1) Stavbno zemljišče se glede na namen uporabe raz-

delijo na:
– stavbna zemljišča za stanovanjski namen,
– stavbna zemljišča za industrijsko-poslovni namen.
(2) Razvrstitev v enega od namenov iz prejšnjega odstav-

ka tega člena izključuje istočasno razvrstitev v drugi namen.

9. člen
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnih ze-

mljišč na stanovanjskem območju, se to območje glede na lego 
zemljišča deli na:

– stanovanjsko območje I. kategorije, v katero se uvrščata 
mesti Krško, naselji mestnega značaja Senovo in Brestanica 
ter naselja Leskovec pri Krškem, Raka in Podbočje.

– stanovanjsko območje II. kategorije, v katerega se uvr-
šča vse ostalo stavbno zemljišče, razen območja iz I. katego-
rije.

10. člen
Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnega 

zemljišča za pridobitno dejavnost, se območja delijo v nasle-
dnje kategorije:

I. kategorija
– izjemno pridobitno območje za proizvodnjo električne 

energije na osnovi nuklearne energije in termoelektrarn.
II. kategorija
– posebno pridobitno območje za distribucijo električne 

energije, telekomunikacijske storitve, finančnega posredništva, 
zavarovalništva.

III. kategorija
– posebno pridobitno območje za proizvodnjo papirja in 

farmacevtske industrije.
IV. kategorija
– industrijsko poslovno območje kamor se uvršča predel 

ob Cesti krških žrtev od mostu do konca Ceste krških žrtev ter 
nadalje ob magistralni cesti Celje-Drnovo do križišča v Žado-
vinek, vse do reke Save na desnem bregu, vključno tudi Ulico 
Mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem; na levem 
bregu Save se v to območje vključuje predel od Save, Savske 
poti, dela Ceste 4. julija, do vključno območja ob Zdolski cesti, 
Kurirski poti do Ilirske ulice, vključujoč celotno industrijsko 
cono Vrbina, poslovno cono Drnovo-Velika vas in poslovno 

cono Drnovo-vzhod. V to kategorijo spadajo tudi območja ob 
regionalnih cestah skozi Brestanico in Senovo, razen območij 
oziroma dejavnosti, ki so določene v I., II. in III. kategoriji.

V. kategorija
– območja, ki niso zajeta v IV. kategoriji so pa v mestu 

Krško, naseljih mestnega značaja Brestanica in Senovo ter 
naselju Leskovec pri Krškem.

VI. kategorija
– vsa ostala naselja, v katerih se izvaja poslovno-proi-

zvodna dejavnost.

11. člen
(1) Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja. Za 

določitev števila točk za stanovanjske namene se uporablja 
naslednja merila:

a) lega,
b) stopnja komunalne opremljenosti,
c) smotrnost izkoriščanja zemljišča in
d) motnje pri uporabi stanovanjskega prostora zaradi 

hrupa.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena veljajo tudi za 

uporabnike zemljišča za poslovne namene v družbenih de-
javnostih.

12. člen
Za določitev števila točk pri uporabnikih zemljišč za pro-

izvodne in poslovne namene se kot merilo uporabljata lega 
zemljišča in stopnja komunalne opremljenosti.

13. člen
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo 

na naslednji način:
a) lega zemljišča ŠTEVILO TOČK
1. za stanovanjske namene (stavbno zemljišče na 

stanovanjskem območju):
I. kategorije 11
II. kategorije 4
2. za industrijsko poslovne namene:
I. kategorija
– proizvodnja električne energije z nuklearno 

tehnologijo 50
– proizvodnja električne energije  

s termoelektrarno 330
II. kategorija 200
III. kategorija 90
IV. kategorija 65
V. kategorija 45
VI. kategorija 30
b) komunalna opremljenost zemljišča:
– pristop po asfaltni cesti 10
– pristop po makadamski cesti 2,5
– možen priključek na javno kanalizacijo 4
– možen priključek na elektro omrežje 2
– možen priključek na javno vodovodno 

omrežje 3
– javna razsvetljava dostopne javne ceste 5
– zelene površine ob stavbi 2
– možen priključek na industrijsko tirno mrežo 45
– možen priključek na daljinsko toplovodno 

omrežje 15
– možen priključek na plinovodno omrežje 15
c) za smotrnost uporabe zemljišča se število točk pod a) 

in b) tega člena zniža za:
– pri stavbah z enim stanovanjem 0 %
– pri stavbah z dvema do štirimi stanovanji 5 %
– pri stavbah s petimi do desetimi stanovanji 10 %
– pri stavbah z enajstimi do tridesetimi 

stanovanji 15 %
– pri stavbah z enaintridesetimi in več 

stanovanji 20 %
d) za motenje pri uporabi stanovanjskega prostora se 

zniža število točk pod a) in b) tega člena zaradi:
– hrupa ob magistralnih in regionalnih cestah 

ter železnici 10 %.
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14. člen
Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se dolo-

čijo tako, da se ugotovi število točk po 13. členu tega odloka in 
od tega upošteva 30 %.

VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

15. člen
(1) Nadomestilo se ne plačuje:
– za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska 

in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih ali 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 
versko dejavnost.

(2) Plačevanja nadomestila so oproščeni občani, ki so 
kupili novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradili, 
dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v 
ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja 
stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih. 
Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve 
v stanovanje ali stanovanjsko hišo. Oprostitev traja pet let in se 
uvede na zahtevo občana.

(3) Plačevanja nadomestila so lahko oproščene tudi ose-
be, ki prejemajo denarno socialno pomoč in/ali varstveni doda-
tek. Oprostitev velja za dobo enega leta.

(4) Občina Krško lahko tudi v drugih primerih (elementar-
ne ali druge nezgode) oprosti zavezanca plačila nadomestila, 
če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno 
varnost zavezanca in njegove družine. Oprostitev velja za dobo 
enega leta.

16. člen
(1) Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila na nje-

govo zahtevo. Vlogo mora vložiti na Občino Krško do 31. janu-
arja za tekoče leto. Občinska uprava Občine Krško o oprostitvi 
izda odločbo.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko za-
vezanec, ki je za posamezen odmerni predmet prvič prejel 
odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča, vloži zahtevo za oprostitev plačevanja nadomestila pri 
pristojnem finančnem uradu skupaj s pritožbo na odločbo o 
odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v roku, 
kot je določen za pritožbo na odločbo. Finančni urad odstopi 
vlogo za oprostitev v reševanje občini, župan pa izda odločbo.

VIII. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

17. člen
(1) Mesečna višina nadomestila po merilih iz 11., 

12. in 13. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število 
točk pomnoži s površino zavezančevega zazidanega oziroma 
nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za 
izračun nadomestila.

(2) V letu 2020 znaša vrednost točke 0,00158 EUR/m2/
mesec.

(3) Vrednost točke se revalorizira vsako leto z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad 
Republike Slovenije, v kolikor je ta večji od 1. 

(4) O revalorizaciji župan sprejme ugotovitveni sklep in ga 
objavi v uradnem glasilu.

(5) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je 
navedena v drugem in tretjem odstavku tega člena, vrednost 
točke določi občinski svet na predlog župana. Sklep se objavi 
v uradnem glasilu.

18. člen
(1) S Sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sprejme občinski svet, 
se lahko določijo višje vrednosti točke.

(2) Občinski svet občine Krško lahko v skladu z razvoj-
nimi programi določa za posamezna pomembna razvojna 
območja v občini Krško ločeno višino točke za nezazidano 
stavbno zemljišče, na katerem ni objekta ter je skladno s 
prostorskim akti na njem možna gradnja. Tako določena viši-
na točke za nezazidano stavbno zemljišče preneha veljati s 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt, s čimer prične 
veljati splošna vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče 
v občini Krško.

19. člen
Nadomestilo odmeri finančni urad zavezancu z odločbo 

na osnovi veljavnega sklepa o določitvi vrednosti točke za izra-
čun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
občine Krško.

IX. KAZENSKA DOLOČBA

20. člen
(1) Z globo 1.200 EUR se kaznuje pravna oseba in samo-

stojni podjetnik posameznik, ki:
– ne prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila po 

tem odloku ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadome-
stila in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma nastali 
spremembi,

– na poziv pristojnega organa občinske uprave v roku 
15 dni od sprejema poziva ne posreduje verodostojnih podat-
kov, ki omogočajo odmero nadomestila.

(2) Z globo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori dejanje prve in druge alinee prvega odstavka 
tega člena.

(3) Z globo 700 EUR se kaznuje posameznik pri opra-
vljanju samostojne dejavnosti, ki stori dejanje iz prve ali druge 
alinee prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki stori 
dejanje iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.

X. KONČNI DOLOČBI

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško 
(Uradni list RS, št. 104/15).

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2020.

Št. 422-2/2019-O505
Krško, dne 28. novembra 2019

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko

3342. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske 
lastne in zaračunane cene oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode, zbiranja 
komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških 
odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov 
in 24-urne dežurne službe v občini Krško 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
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79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odloč-
ba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 
9. seji, dne 28. 11. 2019, sprejel

S K L E P 
o potrditvi elaboratov, predračunske lastne  

in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, 

zbiranja bioloških odpadkov in obdelave 
komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe 

v občini Krško za leto 2020

I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju 

cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in pa-
davinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbi-
ranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 
24-urne dežurne službe v občini Krško za leto 2020.

II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne in zaračunane 

cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja 
bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini 
Krško za leto 2020.

Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno 
vodo za leto 2020 za vse uporabnike:

OMREŽNINA na mesec faktor Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV

OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20 1 5,5404 6,0667

OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30 3 16,6213 18,2003

OMREŽNINA priključka DN 40 10 55,4044 60,6678

OMREŽNINA priključka DN 50 15 83,1067 91,0018

OMREŽNINA priključka DN 65 30 0,0000 0,0000

OMREŽNINA priključka DN 80 50 277,0222 303,3393

OMREŽNINA priključka DN 100 100 554,0444 606,6786

OMREŽNINA priključka DN 150 200 0,0000 0,0000

    

Oskrba s pitno vodo v m3  0,7853 0,8599

Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja ko-
munalne odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:

OMREŽNINA na mesec faktor Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV

OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20 1 6,1819 6,7692

OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30 3 18,5457 20,3075

OMREŽNINA priključka DN 40 10 61,8190 67,6918

OMREŽNINA priključka DN 50 15 92,7286 101,5378

OMREŽNINA priključka DN 65 30 0,0000 0,0000

OMREŽNINA priključka DN 80 50 309,0952 338,4592

OMREŽNINA priključka DN 100 100 618,1904 676,9185

OMREŽNINA priključka DN 150 200 0,0000 0,0000

    

Odvajanje komunalne odpadne vode v m3  0,2979 0,3262
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Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja pada-
vinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:

OMREŽNINA na mesec faktor Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20 1 1,3156 1,4406
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30 3 3,9468 4,3217
OMREŽNINA priključka DN 40 10 13,1561 14,4059
OMREŽNINA priključka DN 50 15 19,7342 21,6089
OMREŽNINA priključka DN 65 30 0,0000 0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 50 65,7805 72,0296
OMREŽNINA priključka DN 100 100 131,5610 144,0593
OMREŽNINA priključka DN 150 200 0,0000 0,0000
    
Odvajanje padavinske odpadne vode v m3  0,1025 0,1122

Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja komu-
nalne odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:

OMREŽNINA na mesec faktor Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20 1 0,6159 0,6744
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30 3 1,8476 2,0231
OMREŽNINA priključka DN 40 10 6,1586 6,7437
OMREŽNINA priključka DN 50 15 9,2380 10,1156
OMREŽNINA priključka DN 65 30 0,0000 0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 50 30,7932 33,7186
OMREŽNINA priključka DN 100 100 61,5865 67,4372
OMREŽNINA priključka DN 150 200 0,0000 0,0000
    
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3  0,5626 0,6160

Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja pada-
vinske odpadne vode za leto 2020 za vse uporabnike:

OMREŽNINA na mesec faktor Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20 1 0,2381 0,2607
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30 3 0,7142 0,7820
OMREŽNINA priključka DN 40 10 2,3807 2,6069
OMREŽNINA priključka DN 50 15 3,5710 3,9102
OMREŽNINA priključka DN 65 30 0,0000 0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 50 11,9034 13,0342
OMREŽNINA priključka DN 100 100 23,8069 26,0686
OMREŽNINA priključka DN 150 200 0,0000 0,0000
    
Čiščenje padavinske odpadne vode v m3  0,1456 0,1595

Predračunska lastna in zaračunana cena prevzema gre-
zničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 
2020 za vse uporabnike:

OMREŽNINA na mesec faktor Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20 1 1,0794 1,1819
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30 3 3,2383 3,5459
OMREŽNINA priključka DN 40 10 10,7942 11,8196
OMREŽNINA priključka DN 50 15 16,1913 17,7295
OMREŽNINA priključka DN 65 30 0,0000 0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 50 53,9711 59,0984
OMREŽNINA priključka DN 100 100 107,9421 118,1966
OMREŽNINA priključka DN 150 200 0,0000 0,0000
  
Prevzem in ravnanje z blatom v m3 0,3916 0,4288

Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja komu-
nalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:

Cena za zbiranje komunalnih odpadkov: Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg 0,0015 0,0016
– izvajanja storitve na kg 0,1272 0,1393
Skupaj na kg 0,1287 0,1409
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Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja biolo-
ško razgradljivih odpadkov za leto 2020  za vse uporabnike:

Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov: Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg 0,0000 0,0000
– izvajanja storitve na kg 0,0486 0,0532
Skupaj na kg 0,0486 0,0532

Predračunska lastna in zaračunana cena obdelave komu-
nalnih odpadkov za leto 2020 za vse uporabnike:

Cena za obdelavo komunalnih odpadkov Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg 0,0000 0,0000
– izvajanja storitve na kg 0,0850 0,0931
Skupaj na kg 0,0850 0,0931

Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 
24-urne dežurne službe za leto 2020 za vse uporabnike:

Cena izvajanja 24-urne dežurne službe Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 9,5 % DDV
za pokojnika 263,00 287,98

III.
Cene oziroma tarife podane v ponudbi za pridobitev kon-

cesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v občini Krško, 
ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej 
v veljavi. 

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2020 
dalje. 

Št. 354-88/2019-O604
Krško, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

3343. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Krško v letu 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odloč-
ba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta 
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 79/16 in 26/19) in 15. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list 
RS, št. 104/15) je Občinski svet Občine Krško, na 9. seji, dne 
28. 11. 2019, sprejel

S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju občine Krško v letu 2020

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča:
– za nezazidano stavbno zemljišče na območju zazidal-

nega načrta Videm - Polšca (območje A), za leto 2020 znaša 
0,00283 EUR/m2/mesec.

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.

Št. 422-2/2019-O505
Krško, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

LENDAVA
3344. Sklep o imenovanju podžupanje Občine 

Lendava

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in prvega odstavka 
35. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 
5/19 in 37/19) je župan Občine Lendava dne 3. 12. 2019 sprejel 

S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Lendava

1.
Za podžupanjo Občine Lendava se imenuje Rozina Ne-

mec, članica Občinskega sveta Občine Lendava, roj. 9. 2. 1969, 
stanujoča Dolina pri Lendavi, Glavna ulica 34, 9220 Lendava.

2.
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.

3.
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opra-

vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo 
župan pooblasti.

4.
Podžupanja nastopi funkcijo 1. 1. 2020.

5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

velja naslednji dan po objavi.

Št. 032-0077/2019
Lendava, dne 3. decembra 2019

Župan
Občine Lendava
Janez Magyar
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MIREN - KOSTANJEVICA

3345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica 
za leto 2019 – Rebalans št. 1

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 17. člena Statuta 
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 
62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni 
seji dne 5. 12. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Miren - Kostanjevica  
za leto 2019  

Rebalans št. 1

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za 

leto 2019 (Uradni list RS, 20/19) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.105.090

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.587.132
70 DAVČNI PRIHODKI 3.289.237

700 Davki na dohodek in dobiček 2.873.795
703 Davki na premoženje 340.340
704 Domači davki na blago in storitve 75.002
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.297.895
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 884.597
711 Takse in pristojbine 4.000
712 Globe in druge denarne kazni 5.200
714 Drugi nedavčni prihodki 404.098

72 KAPITALSKI PRIHODKI 279.424
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 400
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 279.024

73 PREJETE DONACIJE 15.150
730 Prejete donacije iz domačih virov 15.150

74 TRANSFERNI PRIHODKI 223.384
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 216.153
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 7.231

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.327.099
40 TEKOČI ODHODKI 1.454.233

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 452.270
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 73.852
402 Izdatki za blago in storitve 908.111
403 Plačila domačih obresti 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.148.517
410 Subvencije 235.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.131.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 174.388
413 Drugi tekoči domači transferi 607.529

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.640.189
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.640.189

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 84.160
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, 
ki niso pror. upor. 61.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 23.160

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. –222.009

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) 18.639

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 18.639
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti 18.639

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –18.639

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 128.173
50 ZADOLŽEVANJE 128.173

500 Domače zadolževanje 128.173
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 182.482
55 ODPLAČILA DOLGA 182.482

550 Odplačila domačega dolga 182.482
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –294.957
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –54.309
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 222.009

Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 
preteklega leta 294.957

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 do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
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2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»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 in do njih pride, ko je to potrebno zaradi 
nemotenega izvajanja projekta.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potr-
juje župan in o tem obvesti občinski svet.«

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan 
do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča 
župan.

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih pro-
jektov iz načrta razvojnih programov do višine 128.173,00 €, 
in sicer:

– na podlagi 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) za sofinan-
ciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij za 
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, 
ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih prora-
čunov za sofinanciranje projekta OB075-07-0010 – Obnova 
osnovne šole s telovadnico v Mirnu v višini 128.173,00 € (pro-
računska postavka 19002070).

Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter 
pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 
2019 ne bo izdajala poroštev.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-16/2019-17
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

3346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica 
za leto 2020 – Spremembe proračuna št. 1

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 17. člena Statuta 
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 
62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni 
seji dne 5. 12. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Miren - Kostanjevica  
za leto 2020  

Spremembe proračuna št. 1

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za 

leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.704.950

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.711.099
70 DAVČNI PRIHODKI 3.401.528

700 Davki na dohodek in dobiček 2.992.414
703 Davki na premoženje 327.512
704 Domači davki na blago in storitve 81.502
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.309.571
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 899.110
711 Takse in pristojbine 4.000
712 Globe in druge denarne kazni 4.500
714 Drugi nedavčni prihodki 401.961

72 KAPITALSKI PRIHODKI 427.140
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 134.560
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 292.580

73 PREJETE DONACIJE 15.150
730 Prejete donacije iz domačih virov 15.150

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.321.561
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 628.895
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 692.666

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN IZ DRUGIH DRŽAV 230.000
787 Prejeta sr. od drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 230.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.727.516
40 TEKOČI ODHODKI 1.441.130

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 444.719
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 72.775
402 Izdatki za blago in storitve 898.636
403 Plačila domačih obresti 25.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.042.774
410 Subvencije 117.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.112.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 186.607
413 Drugi tekoči domači transferi 626.967

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.160.212
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.160.212

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 83.400
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, 
ki niso pror. upor. 61.000
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432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 22.400

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. –1.022.566

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) 18.639

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 18.639
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 18.639

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –18.639

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.287.436
50 ZADOLŽEVANJE 1.287.436

500 Domače zadolževanje 1.287.436
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 246.231
55 ODPLAČILA DOLGA 246.231

550 Odplačila domačega dolga 246.231
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.041.205
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.022.566

Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 
preteklega leta 0

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 do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»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 in do njih pride, ko je to potrebno zaradi 
nemotenega izvajanja projekta.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potr-
juje župan in o tem obvesti občinski svet.«

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-

vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina li-
kvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do 
konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih pro-
jektov iz načrta razvojnih programov do višine 1.287.436,00 € za 
sofinanciranje projekta OB075-07-0010 – Obnova osnovne šole 
s telovadnico v Mirnu (proračunska postavka 19002070), in sicer:

– z najetjem dolgoročnega kredita pri poslovnih bankah 
do višine 1.200.000,00 €

– z najetjem dolgoročnega kredita pri državnem proraču-
nu v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin v višini 
87.436,00 €.

Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter 
pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 
2020 ne bo izdajala poroštev.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-16/2019-18
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

3347. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena na nepremičninah 
parc. št. 1767/4, 1768/2 in 1771/8 vse k. o. 2331 
VOJŠČICA

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Ob-
čine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - 
Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 2019 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na nepremičninah  
parc. št. 1767/4, 1768/2 in 1771/8  

vse k. o. 2331 VOJŠČICA

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 1767/4, 1768/2 
in 1771/8 vse k. o. 2331 VOJŠČICA.

2. člen
Nepremičnine parc. št. 1767/4, 1768/2 in 1771/8 vse k. o. 

2331 VOJŠČICA prenehajo imeti status grajenega javnega do-
bra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi 
tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po prav-
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nomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknji-
žnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri navedenih nepremičninah 
izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-33/2019-3
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

3348. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena na nepremičninah 
parc. št. 2657/8, 2657/10, 2657/12, 2657/14, 
2658/2 in 1717/4 vse k. o. 2328 OPATJE SELO

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Ob-
čine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - 
Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 2019 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na nepremičninah  
parc. št. 2657/8, 2657/10, 2657/12, 2657/14, 

2658/2 in 1717/4 vse k. o. 2328 OPATJE SELO

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 2657/8, 2657/10, 
2657/12, 2657/14, 2658/2 in 1717/4 vse k. o. 2328 OPATJE SELO.

2. člen
Nepremičnine parc. št. 2657/8, 2657/10, 2657/12, 

2657/14, 2658/2 in 1717/4 vse k. o. 2328 OPATJE SELO pre-
nehajo imeti status grajenega 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 zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, 
kjer se pri navedenih nepremičninah izbriše zaznamba graje-
nega javnega dobra lokalnega pomena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-69/2016-17
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

3349. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena – javnega 
dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica 
za parceli št. 6/20 in 6/22 obe k. o. 2324 
OREHOVLJE

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ure-
janju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. čle-

na Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski 
svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 
2019 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 6/20 in 

6/22 obe k. o. 2324 OREHOVLJE

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobita 
nepremičnini parc. št. 6/20 in 6/22 obe k. o. 2324 OREHOVLJE, 
ki v naravi predstavljata del javne poti, kategorizirane v Odloku 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759143 Krajišče – 
zadnja hišna številka.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da imata navedeni nepremič-
nini status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zazna-
muje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – ob-
činska javna cesta.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-47/2019-2
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

3350. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo 
št. 1712 k. o. 2330 SELA NA KRASU

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ure-
janju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. čle-
na Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski 
svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 
2019 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti  
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1712  

k. o. 2330 SELA NA KRASU

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi 
nepremičnina parc. št. 1712 k. o. 2330 SELA NA KRASU, ki v 
naravi predstavlja javno pot, deloma nekategorizirano, deloma 
kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 
760321 Križišče – zadnja hišna številka.
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2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremič-
nina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Ob-
čine Miren - Kostanjevica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-49/2019-2
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan 
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

3351. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo 
št. 1961 k. o. 2328 OPATJE SELO

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ure-
janju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. čle-
na Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, 
št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski 
svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 
2019 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo  

št. 1961 k. o. 2328 OPATJE SELO

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi 
nepremičnina parc. št. 1961 k. o. 2328 OPATJE SELO, ki v 
naravi predstavlja javno pot, deloma nekategorizirano, deloma 
kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) kot javna pot JP 
760017 Opatje selo 75a.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremič-
nina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Ob-
čine Miren - Kostanjevica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-52/2019-2
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan 
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

3352. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo 
št. 650/3 k. o. 2325 MIREN

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 2019 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo  

št. 650/3 k. o. 2325 MIREN

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi 
nepremičnina parc. št. 650/3 k. o. 2325 MIREN, ki v naravi 
predstavlja nekategorizirano javno pot.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremič-
nina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Ob-
čine Miren - Kostanjevica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-59/2019-2
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan 
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

RADEČE

3353. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
članice v Občinskem svetu Občine Radeče 
in prehodu mandata na naslednjo kandidatko

Občina Radeče na podlagi 18. člena Statuta Občine Ra-
deče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) v po-
vezavi s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18 
in 30/18), 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) objavlja naslednji 

U G O T O V I T V E N I    S K L E P

I.
Občinski svet Občine Radeče je na 1. dopisni seji dne 

6. 11. 2019 ugotovil, da občinski svetnici Marjetki Lipec, stan. 
Njivice 13, 1433 Radeče, ki je bila za članico Občinskega sveta 
Občine Radeče izvoljena na rednih lokalnih volitvah 18. novem-
bra 2018, in kot občinska svetnica dne 5. 12. 2018 potrjena 
na konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Radeče, zaradi 
nezdružljivosti funkcije direktorice občinske uprave s funkcijo 



Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 13. 12. 2019 / Stran 9899 

občinske svetnice, dne 6. 11. 2019 preneha mandat članice v 
Občinskem svetu Občine Radeče.

II.
Občinski svet Občine Radeče na podlagi sklepa, spre-

jetega na 7. redni seji dne 28. 11. 2019, na podlagi ugotovi-
tve Občinske volilne komisije potrjuje mandat za preostanek 
mandatne dobe nadomestni članici Občinskega sveta Občine 
Radeče Manji Plut, stan. Titova ulica 74, 1433 Radeče, kot na-
slednji kandidatki v volilni enoti 1 z liste SD-Socialni demokrati. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema.

II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-6/2019/12
Radeče, dne 28. novembra 2019

Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun

RAVNE NA KOROŠKEM

3354. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinska uprava občin Mežiške 
doline in Občine Dravograd

Na podlagi 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), 16. člena Statuta Občine Črna na Koro-
škem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12), 15. člena Sta-
tuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17), 17. člena Statuta 
Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 70/15), 
19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 16/16) in 16. člena Statuta Občine Dra-
vograd (Uradni list RS, št. 101/13, 2/16, 76/17 in 24/18), so 
občinski sveti Občine Črna na Koroškem na 7. seji dne 29. 10. 
2019, Občine Mežica na 6. seji dne 18. 9. 2019, Občine Pre-
valje na 7. seji dne 26. 9. 2019, Občine Ravne na Koroškem 
na 8. seji dne 16. 10. 2019 in Občine Dravograd na 9. seji dne 
21. 11. 2019 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

Medobčinska uprava občin Mežiške doline  
in Občine Dravograd

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom občine Mežiške doline in Občina Dra-
vograd ustanovijo organ skupne občinske uprave, določijo 
njegovo ime in sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, 
vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo 
delo. Odlok določa pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in 
njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave 
in v medsebojnih razmerjih.

2. člen
(ustanovitev organa skupne občinske uprave  

in področja dela)
Občina Črna na Koroškem, Občina Mežica, Občina Pre-

valje, Občina Ravne na Koroškem in Občina Dravograd usta-

novijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje 
nalog na naslednjih področjih dejavnosti:

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
– občinskega redarstva;
– pravne službe;
– občinskega odvetništva;
– notranje revizije;
– proračunskega računovodstva;
– varstva okolja;
– urejanja prostora;
– civilne zaščite;
– požarnega varstva in
– urejanja prometa.

3. člen
(dogovor o medsebojnih razmerjih)

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do orga-
na skupne občinske uprave občine ustanoviteljice podrobneje 
uredijo z Dogovorom o medsebojnih razmerjih, ki ga podpišejo 
župani. Z dogovorom občine ustanoviteljice podrobneje dolo-
čijo pravice in obveznosti, načrtovanje in način dela v organu 
skupne občinske uprave, način poročanja, način financiranja, 
opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za or-
gan skupne občinske uprave ter druge za skupno občinsko 
upravo pomembne zadeve.

4. člen
(ustanoviteljske pravice)

(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema spre-
memb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih 
sredstev za delovanje organa skupne občinske uprave, za kar 
so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župan sedežne občine sprejme kadrovski načrt, pro-
gram dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzoruje 
delo ter daje skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organi-
ziranja in delovanja skupne uprave.

5. člen
(poimenovanje in sedež)

(1) Ime organa skupne občinske uprave je Medobčinska 
uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd.(v nadalj-
njem besedilu: medobčinska uprava). Skupna uprava lahko 
uporablja tudi kratico MUO MED. Sedež medobčinske uprave 
je na Ravnah na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na 
Koroškem.

(2) Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike z na-
pisom: Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine 
Dravograd.

II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI MEDOBČINSKE UPRAVE

6. člen
(notranje organizacijske enote)

(1) Medobčinsko upravo sestavljajo naslednje notranje 
organizacijske enote:

1. Medobčinski inšpekcijski nadzor;
2. Medobčinsko redarstvo;
3. Medobčinski urad za:
– pravno službo
– občinsko odvetništvo
– notranjo revizijo
– proračunsko računovodstvo
– varstvo okolja
– urejanje prostora
– civilno zaščito
– požarno varstvo in
– urejanje prometa.
(2) Posamezna občina ustanoviteljica lahko koristi storitve 

vseh organizacijskih enot ali pa samo posameznih.
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(3) Posamezna notranja organizacijska enota lahko ima 
vodjo enote. Če pa nima vodje enote, vodi to organizacijsko 
enoto neposredno vodja skupne uprave.

(4) Naloge posameznih področij znotraj Medobčinskega 
urada za pravno službo, občinsko odvetništvo, notranjo revizijo, 
proračunsko računovodstvo, varstvo okolja, urejanje prostora, 
civilno zaščito požarno varstvo in urejanje prometa lahko vodi 
vodja. Če posamezno področje znotraj navedene organiza-
cijske enote nima vodje, vodi to področje neposredno vodja 
organizacijske enote.

(5) Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovor-
jenih področjih nastopa urad kot organ tiste občine ustanovi-
teljice, v katero krajevno pristojnost naloga oziroma področje 
spada. Stroške priprave potrebnih podlag in dokumentacije ter 
ostale stroške projektov nosijo občine naročnice.

7. člen
(naloge medobčinske uprave)

(1) Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine 
Dravograd opravlja upravne in strokovne naloge občinskih 
uprav občin ustanoviteljic in druge naloge v skladu z zakoni, 
podzakonskimi predpisi in predpisi posameznih občin s področij 
dela skupnega organa, za katere je bila ustanovljena.

(2) Podrobneje se obseg nalog, ki jih bo medobčinska 
uprava izvajala za posamezno občino, opredeli v Dogovoru o 
medsebojnih razmerjih iz 3. člena tega odloka.

8. člen
(Medobčinski inšpekcijski nadzor)

(1) Inšpektorat opravlja upravne in strokovne naloge ob-
činskih uprav občin ustanoviteljic in sicer naloge občinske 
inšpekcije. Svoje naloge opravlja inšpektorat v skladu z zakoni, 
podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

Inšpektorat opravlja za občine ustanoviteljice inšpekcijski 
nadzor iz določil odlokov in drugih splošnih aktov predvsem na 
naslednjih področjih:

– varstvo okolja,
– urejenost naselij,
– ravnanje z odpadki,
– ravnanje s plodno zemljo,
– javne poti in druge prometne površine,
– zelene in druge javne površine, objekti in naprave,
– vodni viri, potoki in jarki,
– oskrba naselij z vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
– neprometni znaki, reklamni napisi in plakatiranje,
– pokopališki red,
– tržni red,
– zimska služba,
– izobešanje zastav,
– druga področja, ki so določena s predpisi občine usta-

noviteljice ali s predpisi države.

9. člen
(Medobčinsko redarstvo)

Naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni s po-
dročja občinskega redarstva, prekrškovne zakonodaje, zakono-
daje s področja skrbi za javno varnost in javni red, zakonodaja 
cestah in o pravilih cestnega prometa, zakonodaja o zaščiti 
živali ter drugih predpisov iz pristojnosti občinskega redarstva 
ter na podlagi teh zakonov izdani podzakonski akti in občinski 
predpisi.

Vrsta in obseg nalog, ki jih medobčinsko redarstvo izvaja, 
so naslednje:

– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklaje-
vanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi 
organi,

– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih 
najzahtevnejših gradiv,

– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projek-
tov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,

– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postop-

kih na I. stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji,
– vodenje in organiziranje dela in sodelovanje z drugimi 

organi,
– nadzorovanje dela,
– na podlagi pooblastil izdajanje aktov na prvi stopnji,
– nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti ce-

stnega prometa ter po odlokih občine,
– izdajanje plačilnih nalogov,
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih ne-

pravilnostih,
– izterjava neplačanih glob,
– izdajanje odredb v skladu z odlokom občine,
– druge naloge s področja občinskega redarstva.

10. člen
(Medobčinski urad za pravno službo, občinsko odvetništvo, 

notranjo revizijo, proračunsko računovodstvo, varstvo okolja, 
urejanje prostora, civilno zaščito, požarno varstvo  

in urejanje prometa)
Medobčinski urad za pravno službo, občinsko odvetni-

štvo, notranjo revizijo, proračunsko računovodstvo, varstvo 
okolja, urejanje prostora, civilno zaščito požarno varstvo in 
urejanje prometa opravlja naslednja naloge:

s področja pravne službe:
– priprava in strokovna pomoč občinskim organom pri 

pripravi, sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih 
aktov,

– opravljanje pravno svetovalnih nalog za organe občine 
in občinsko upravo,

– izvajanje operativnih nalog v zvezi z razpolaganjem, 
upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem,

– spremljanje zakonskih predpisov,
– priprava in vodenje postopkov podelitve koncesij na 

vseh področij iz pristojnosti lokalne samouprave,
– vlaganje e-zemljiškoknjižnih predlogov,
– priprava in pregled različnih vrst pogodb,
– urejanje in opravljanje kadrovskih zadev in organizacij-

sko tehničnih nalog,
– dela in naloge s področja varstva osebnih podatkov,
– opravljanje drugih nalog z delovnih področij, ki so v 

pristojnosti lokalne samouprave,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu 

delovnega področja,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih 

najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v zahtevnih in najzahtevnejših 

upravnih postopkih na I. stopnji in v upravnih postopkih na 
drugi stopnji,

– na podlagi pooblastil izdajanje aktov na prvi stopnji,
– izvajanje nalog v zvezi s sistemom plač in drugimi oseb-

nimi prejemki zaposlenih v občinski upravi,
– sodelovanje z zavodi in ustanovami v (so)ustanovitelj-

stvu občine ter z državnimi institucijami na območju občine, 
regije in države,

– spremljanje in izvajanje posameznih proračunskih po-
stavk,

– priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informa-
cij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,

– pravno svetovanje organom občine in občinski upravi,
– pripravljanje gradiva za seje občinskih organov,
– skrb za zakonitost delovanja občinskih organov,
– sodelovanje v projektnih skupinah za najzahtevnejše in 

ključne projekte,
– opravljanje nalog v zvezi z volitvami, referendumi in 

imenovanji za celotno občino,
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– druge naloge s pravnega področja v skladu z veljavnimi 
predpisi.

s področja občinskega odvetništva:
(1) Občinsko odvetništvo deluje kot medobčinsko odvetni-

štvo (v nadaljevanju: medobčinsko odvetništvo) in pred sodišči 
ter drugimi državnimi organi zastopa občine ustanoviteljice, ki 
so vključene v skupno upravo za opravljanje nalog medobčin-
skega odvetništva. Po pooblastilu lahko medobčinsko odve-
tništvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila 
občina ustanoviteljica.

(2) Medobčinsko odvetništvo opravlja strokovne naloge 
na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov 
občin prek pravnega zastopanja pred sodišči in upravnimi orga-
ni v Republiki Sloveniji ter opravlja naloge pravnega svetovanja 
in druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.

(3) Naloge medobčinskega odvetništva so:
– vodenje vseh postopkov občine, ki tečejo pred sodnimi 

organi (priprava tožb, odgovorov na tožbo, pritožb, zahtev za 
varstvo zakonitosti, vlog, vlaganje predlogov za izvršbo, prija-
va terjatev v stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, 
likvidacije, zapuščinski postopek itd.),

– zastopanje občine pred sodnimi organi na vseh stopnjah 
in v mediacijskih postopkih,

– izvajanje pravnomočno končanih sodnih in upravnih 
postopkov,

– zastopanje občine pred upravnimi organi,
– sodelovanje pri sporazumnem reševanju nesoglasij ter 

reševanju sporov vezanih na pogodbena določila,
– sodelovanje v postopkih doseganja sporazumov s stran-

kami o odškodninah in nadomestilih,
– vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov oziroma izvajanje 

nalog, ki jih za občine oziroma občinske odvetnike določa za-
kon, ki ureja zemljiško knjigo,

– pravno svetovanje znotraj skupne uprave in po potrebi 
drugim organom občin ustanoviteljic,

– druge naloge s področja občinskega odvetništva v skla-
du z veljavnimi predpisi.

s področja notranje revizije:
(1) Notranja revizija deluje kot skupna notranja revizijska 

služba (v nadaljevanju: skupna notranja revizijska služba) za 
občine, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje nalog 
notranjega revidiranja, opravlja naloge notranjega revidiranja 
občin, ožjih delov občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev 
javnih služb, ki so proračunski uporabniki.

(2) Skupna notranja revizijska služba deluje samostojno 
in neodvisno ter je neposredno podrejena županom občin, ki 
so pristopile k notranji reviziji oziroma predstojnikom posrednih 
proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka, katerim tudi 
neposredno poroča.

(3) Naloge notranje revizije so:
– priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,
– izvajanje rednih in izrednih revizij,
– svetovanje,
– izdelava letnih poročil o delovanju službe,
– sodelovanje z zunanjimi revizorji ter
– druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem v skladu 

z veljavnimi predpisi.
s področja proračunskega računovodstva:
(1) Proračunsko računovodstvo izvaja naloge proračun-

skega računovodstva neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov.

(2) Naloge proračunskega računovodstva so:
– sodelovanje in potrebno svetovanje pri pripravi predlo-

ga proračuna in realizaciji proračuna ter opravljanje najzah-
tevnejših del in nalog s finančnega področja proračunskega 
uporabnika,

– izvajanje nalog v zvezi s pripravo proračuna in spre-
mljanje porabe proračunskih sredstev ter pripravo poročil za 
župana in občinski svet,

– pripravljanje proračuna, zaključnega računa in rebalan-
sa ter skrb za njihovo izvrševanje v skladu s predpisi,

– strokovna pomoč občinskim organom pri sprejemanju in 
izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov,

– spremljanje zakonskih predpisov z delovnega področja,
– pripravljanje potrebne analize za občinski svet,
– sodelovanje z zavodi in ustanovami v (so)ustanovitelj-

stvu občine ter z državnimi institucijami na območju občine, 
regije in države,

– spremljanje in izvajanje posameznih proračunskih po-
stavk,

– pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem 
proračunskega uporabnika upoštevaje vse ustrezne predpise,

– pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med 
proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemelje-
vanje,

– priprave polletnih in letnih poročil ter priprava podatkov 
za zaključni račun proračuna ter premoženjske bilance občine,

– samostojno celovito vodenje poslovnih knjig in drugih 
analitičnih evidenc,

– samostojno izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obra-
čunom plač in drugih stroškov dela ter usklajevanje podatkov 
s kadrovskimi podatki,

– usklajevanje analitične in sintetične evidence,
– pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi vseh navodil, 

povezanih s finančnim poslovanjem proračunskega uporabnika 
(za računovodstvo, finance in izvedbo inventur),

– sodelovanje z nadzornimi institucijami,
– preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, 

naročilnic, sklepov, odločb, odredb, potnih nalogov) z zakon-
skimi določili, ki urejajo to področje,

– sodelovanje pri pripravi analiz, statističnih pregledov, 
informacij in drugih pregledov za odločanje,

– izdelovanje likvidnostnih načrtov in spremljanje reali-
zacije/odstopanj realiziranega od načrtovanega in analiz ter 
predlogov, kadar so le ti potrebni ter pripravo vseh gradiv, po-
jasnil in utemeljitev za potrebe računskega sodišča in notranje 
revizije,

– shranjevanje plačilnih instrumentov in vrednostnih pa-
pirjev,

– izvajanje plačilnega prometa,
– mesečna poročila skladno s področno zakonodajo,
– izstavljanje računov ter zahtevkov,
– obračuni sejnin, pogodbena dela, avtorskih honorarjev 

ter prijava podatkov o obračunani in plačani dohodnini,
– sodelovanje pri pripravi normativnih aktov,
– vodenje evidenc,
– izdelava poročil in priprava odlokov (proračun, zaključni 

račun, rebalans),
– preverjanje skladnosti finančnih dokumentov z zakon-

skimi določili, ki urejajo to področje,
– priprava in vodenje postopkov v zvezi z določanjem cen 

iz občinske pristojnosti,
– pripravlja planske dokumente in spremlja izvajanje 

le-teh,
– po potrebi pripravlja analize in poročila s posameznih 

področij gospodarstva in negospodarstva,
– finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za 

proračun,
– nadzorovanje in preverjanje obračunov davčnih obve-

znosti za proračun in ožje dele občine,
– obračunavanje DDV, davkov in prispevkov ter vodenje 

DDV evidenc in izdelava davčnih in drugih poročil,
– upravljanje z EZR občine,
– skrb za finančni arhiv,
– priprava gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe notra-

nje revizije in računskega sodišča,
– usklajevanje terjatev in obveznosti,
– druge naloge s področja proračunskega računovodstva 

v skladu z veljavnimi predpisi.
s področja varstva okolja:
– priprava predpisov s področja obveznih občinskih go-

spodarskih javnih služb varstva okolja,
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– vodenje upravnih postopkov s področja obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja,

– strokovna pomoč pri izvajanju predpisov s področja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,

– priprava in vodenje postopkov javnega naročanja s 
področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja,

– priprava in vodenje postopkov podelitve koncesije s 
področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja,

– priprava investicijske in druge dokumentacije, potrebne 
za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,

– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor nad investici-
jami s področja varstva okolja,

– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor drugih projek-
tov s področja varstva okolja,

– upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem 
varstva okolja,

– zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega moni-
toringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja,

– pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij 
varstva okolja,

– zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje 
javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb,

– zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam 
pri urejanju vprašanj iz področja varstva okolja,

– druge strokovno tehnične in upravne naloge iz področja 
varstva okolja,

– naloge varstva okolja, ki so jih na skupno upravo prene-
sle občine ustanoviteljice preko zveze občin z ustanovitvenim 
aktom zveze občin,

– druge naloge s področja varstva okolja v skladu z ve-
ljavnimi predpisi.

s področja urejanja prostora:
– vodenje postopkov za pripravo občinskih prostorskih 

aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev,
– priprava strokovnih podlag za občinske podrobne pro-

storske načrte in izdelava njihovih sprememb in dopolnitev,
– priprava predpisov s področja obveznih občinskih go-

spodarskih javnih služb varstva okolja,
– podaja mnenja glede skladnosti dokumentacije za pri-

dobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi akti 
in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih 
javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v 
okvir obvezne občinske gospodarske javne službe,

– vodenje postopkov lokacijske preveritve,
– naloge občinskega urbanista,
– izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politike 

na lokalni ravni,
– informacije iz uradnih evidenc,
– naloge v zvezi z usklajevanjem aktov,
– priprava in vodenje postopkov javnega naročanja in 

podelitve koncesij s področja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja,

– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projek-
tov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,

– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje projektov na področju okolja, prostora in eko-

logije,
– sodelovanje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine 

z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini,
– nadzor nad izvajanjem strokovnih nalog s področja 

varstva okolja,
– opravljanje drugih del in nalog s področja okolja, pro-

stora in ekologije,
– vodi, usmerja, sodeluje pri izvajanju nalog urbanistične-

ga in prostorskega načrtovanja,
– pripravljanje gradiva za seje občinskih organov,

– spremljanje in izvajanje posameznih proračunskih po-
stavk,

– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z 
veljavnimi predpisi.

s področja civilne zaščite:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini 

v skladu z zakonodajo,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe za-

ščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko 
komunikacijskim sistemom,

– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reše-

vanja,
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne 

zaščite,
– organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju 

občine,
– določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite 

ter drugih sil za zaščito,
– reševanje in pomoč v občini,
– določanje in izvajanje programov usposabljanja občin-

skega pomena,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reše-

vanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za 

zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševa-

nja in pomoči v skladu z zakonodajo,
– druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z ve-

ljavnimi predpisi.
s področja požarne varnosti:
Naloge požarnega varstva so:
– sprejemanje predpisov,
– raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtova-

nje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
– nadziranje in druge naloge s področja požarnega var-

stva v skladu z veljavnimi predpisi.
s področja urejanja prometa:
– usklajevanje banke cestnih podatkov (BCP) z dejanskim 

stanjem,
– usklajevanje katastra javne razsvetljave z dejanskim 

stanjem,
– usklajevanje katastra komunalne infrastrukture,
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene 

vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta rezervirana za motorna 
vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce in kolesarje 
ipd.) in mej naselij,

– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja 
prometa,

– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede 
na vrsto prometa,

– določitev omejitev hitrosti vozil,
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih 

kolesarskih povezav,
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,
– določitev območij umirjenega prometa, območij omeje-

ne hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce,
– načrtovanje cestnih priključkov na občinske ceste,
– načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme 

na občinskih cestah,
– druge naloge s področja urejanja prometa v skladu z 

veljavnimi predpisi.

11. člen
(vodenje in odločanje v postopku o prekrških)

(1) Inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic 
skupne občinske uprave za področje medobčinskega inšpek-
cijskega nadzora.

Inšpektorat vodi vodja notranje organizacijske enote, ki 
ima status uradnika na položaju in ga v skladu z zakonom iz-
bere župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov 
ostalih občin ustanoviteljic.
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Pooblaščene uradne osebe inšpektorata vodijo prekr-
škovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, 
določenih z zakoni in odloki občin ustanoviteljic.

Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb 
prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na 
svoji spletni strani.

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma 
spoštovanjem predpisov.

Izvršujejo ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi.

Občinski inšpektor po tem odloku je inšpektor z nazivom 
v skladu s sistemizacijo ter z Aktom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji skupne občinske uprave.

Pogoji, katere mora izpolnjevati oseba za opravljanje 
nalog inšpekcijskega nadzora, so določeni z zakonom in sis-
temizacijo.

Pri izvrševanju nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste 
občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpektorat, so 
prihodek proračuna občine, na območju katere je prekršek 
storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

(2) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin 
ustanoviteljic medobčinske uprave, pooblaščen za odločanje o 
prekrških z delovnega področja občinskega redarstva.

Medobčinsko redarstvo vodi vodja notranje organizacijske 
enote.

Vodja notranje organizacijske enote in občinski redarji so 
pooblaščene uradne osebe.

Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva 
vodijo prekrškovne postopke in odločajo o prekrških iz občinske 
pristojnosti, določenih z zakoni in z veljavnimi pravnimi akti 
občin ustanoviteljic.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinsko 
redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je 
bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb 
prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na 
svoji spletni strani.

12. člen
(pristojnost odločanja v zadevah)

(1) Medobčinska uprava deluje neodvisno, samostojno, 
pri izvrševanju svojih nalog in pri odločanju v upravnih zadevah 
iz občinske pristojnosti nastopa kot organ tiste občine, v katere 
krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.

(2) Medobčinska uprava je pristojna za odločanje na 
1. stopnji v upravnih in prekrškovnih zadevah, za katere je 
organiziran organ medobčinske uprave, v skladu s svojimi 
pooblastili in pristojnostmi.

(3) Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog 
ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma 
direktorja občinske uprave občine, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada oziroma za katero izvršuje naloge, glede splo-
šnih vprašanj organiziranja in delovanja organa medobčinske 
uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin, ki so organ 
medobčinske uprave ustanovile.

(4) O izločitvi zaposlenega iz postopka v medobčinski 
upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, 
v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve 
vodje medobčinske uprave pa o zadevi tajnik občine oziroma 
direktor občinske uprave tudi odloči. Kolikor je vodja medob-
činske uprave hkrati direktor občinske uprave, o zadevi odloči 
uradnik, ki je pooblaščen za nadomeščanje v času njegove 
odsotnosti.

(5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe medobčinske 
uprave, imajo v glavi naziv medobčinske uprave, izdajajo pa se 
v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice, kateri se ob 
sleherni izdaji vročajo v vednost.

(6) Za morebitno škodo, povzročeno z nezakonitim delom 
zaposlenega v medobčinski upravi, odgovarjajo občine ustano-
viteljice solidarno.

III. ORGANIZACIJA MEDOBČINSKE UPRAVE

13. člen
(sistemizacija delovnih mest)

Akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi 
sprejme župan sedežne občine v skladu s predhodnim soglas-
jem županov občin soustanoviteljic. Župan sedežne občine 
v skladu s kadrovskim načrtom, ki ga skupaj določijo župani 
občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega 
razmerja zaposlenih v medobčinski upravi.

14. člen
(pravice in obveznosti delodajalca)

(1) Občina, v kateri ima medobčinska uprava sedež, ima 
za javne uslužbence medobčinske uprave status delodajalca. 
Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Ravne 
na Koroškem.

(2) Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan se-
dežne občine.

15. člen
(vodenje medobčinske uprave)

Vodja medobčinske uprave ima status uradnika na polo-
žaju. Vodja medobčinske uprave mora imeti najmanj univerzi-
tetno oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali 
magisterijem in najmanj šest let delovnih izkušenj. Poleg tega 
mora izpolnjevati pogoje, kot jih določajo področni predpisi.

16. člen
(odgovornost vodje medobčinske uprave)

(1) Vodja medobčinske uprave odgovarja za izvrševanje 
nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, 
županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave 
te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa županom 
občin ustanoviteljic.

(2) Vodja medobčinske uprave predstavlja medobčinsko 
upravo. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, 
kakovost in učinkovitost dela medobčinske uprave, organizira 
opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti 
medobčinske uprave, skrbi za izdelavo in realizacijo programa 
dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, 
pravočasno, strokovno in učinkovito delo medobčinske uprave.

IV. FINANCIRANJE IN SREDSTVA ZA DELO

17. člen
(obseg nalog in financiranje)

(1) Sredstva za delovanje skupne občinske uprave za-
gotavljajo občine ustanoviteljice praviloma v razmerju števila 
prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev 
občin ustanoviteljic. Kadar vsebina dela to narekuje, se lahko 
stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za 
posamezno občino ali glede na vrednost investicije, ki se izvaja 
na območju posamezne občine ali po kombinaciji teh načinov.

(2) Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se 
izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in 
zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere 
zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.

(3) Način delitve potrebnih sredstev občine ustanovite-
ljice za vsako proračunsko leto posebej določijo ob spreje-
mu kadrovskega načrta, letnega programa dela in finančnega 
načrta, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih notranjih 
organizacijskih enotah skupne uprave ter izhaja iz financiranja 
dejanskega obsega nalog po posameznih občinah, razen v 
kolikor je financiranje razdeljeno glede na število prebivalcev 
posamezne občine ustanoviteljice najkasneje do sprejema pro-
računa sedežne občine.

(4) Letni program dela in finančni načrt za posamezno 
proračunsko leto na predlog vodje skupne občinske uprave 
in predhodnih soglasij županov občin ustanoviteljic, sprejme 
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župan sedežne občine najkasneje do sprejema proračuna se-
dežne občine.

18. člen
(sredstva za delo medobčinske uprave)

(1) Sredstva in druge materialne pogoje za delo medob-
činske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice na podlagi 
ključa iz 17. člena tega odloka.

(2) Občine ustanoviteljice medobčinske uprave zagotovijo 
osnovna sredstva, drobni inventar in zaščitno opremo za delo-
vanje medobčinske uprave. Nabavo osnovnih sredstev, drob-
nega inventarja in zaščitno opremo za delovanje medobčinske 
uprave določijo župani. Takšno nabavo občine financirajo v 
deležih, ki so določeni za obseg nalog in financiranje delovanja 
medobčinske uprave za leto, v katerem se nabava vrši.

19. člen
(kraj opravljanja dela in nakup opreme)

(1) Lokacije prostorov za opravljanje dela medobčinske 
uprave so lahko ne glede na sedež medobčinske uprave, kot 
izhaja iz 5. člena tega odloka, tudi v drugih občinah ustanovite-
ljicah, o čemer se dogovorijo župani na osnovi predloga vodje 
medobčinske uprave. Po potrebi sklenejo občine ustanoviteljice 
dogovor o najemu prostorov.

(2) Nakup skupne opreme, ki je potrebna za delo medob-
činske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju 
župan občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava 
sedež, v soglasju z župani občin soustanoviteljic. Izbiro naj-
boljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake 
od občin ustanoviteljic imenuje v soglasju z drugimi župani v 
komisijo po enega člana.

20. člen
(finančni načrt)

(1) Medobčinska uprava je neposredni uporabnik prora-
čuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Finančni načrt 
medobčinske uprave, ki ga na predlog vodje soglasno potrdijo 
župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine usta-
noviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.

(2) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo 
medobčinske uprave v finančnih načrtih svojih občinskih uprav 
na posebni postavki. Finančni načrt medobčinske uprave je 
priloga k njihovim proračunom.

(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta med-
občinske uprave je župan sedežne občine, ki je tudi skrbnik 
prihodkov.

V. VSTOP DRUGIH OBČIN, IZSTOP OBČINE 
IZ MEDOBČINSKE UPRAVE IN PRENEHANJE 

MEDOBČINSKE UPRAVE

21. člen
(pristop drugih občin)

(1) Druge občine lahko pristopijo k medobčinski upravi, 
če izrazijo za to nesporen interes, sprejmejo o tem sklep na 
pristojnem organu zainteresirane občine in če s pristopom 
soglašajo vse občine ustanoviteljice.

(2) Pred pristopom druga občina poravna sorazmerni del 
stroška nakupa skupne opreme iz 18. člena tega odloka, ki je 
razviden iz nabavne vrednosti iz računovodskih evidenc in se 
obračuna v razmerju števila prebivalcev druge občine do števila 
prebivalcev vseh občin ustanoviteljic.

(3) Medobčinska uprava prične z delom v posamezni 
občini skladno z dogovorom in predhodno sprejetim odlokom 
o ustanovitvi medobčinske uprave.

22. člen
(izstop občine)

(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz 
medobčinske uprave tako, da svojo namero pisno poda župa-
nom ostalih občin ustanoviteljic.

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna 
vse obveznosti do medobčinske uprave in prevzame v delov-
no razmerje v skladu z deležem iz 17. člena tudi pripadajoče 
število zaposlenih v medobčinski upravi ter plača sorazmerni 
del stroškov glede prenehanja delovnega razmerja vodje med-
občinske uprave v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, če 
mu zaradi izstopa občine preneha delovno razmerje. Podrob-
nejši kriterij za prevzem delavcev določijo župani v dogovoru 
iz 3. člena tega odloka.

(3) Če občina izstopi iz medobčinske uprave in se druge 
občine strinjajo, da ostane število delavcev nespremenjeno, ob-
čina, ki izstopi, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužben-
cev. V primeru, da je število javnih uslužbencev za preostale 
občine presežno, ima občina, ki je izstopila, obveznosti do pre-
sežka javnih uslužbencev glede na dogovorjeni ključ javnega 
uslužbenca na občino.

23. člen
(prevzem opravljanja nalog)

(1) Če želi posamezna občina sama prevzeti opravlja-
nje nalog, določenih s tem odlokom, mora drugim občinam 
ustanoviteljicam posredovati odstopno izjavo z odpovednim 
rokom treh mesecev. V tem primeru lahko medobčinska uprava 
preneha z delom, o čemer odločijo občinski sveti s spremembo 
odloka oziroma sprejemom odloka o prenehanju veljavnosti 
tega odloka.

(2) Na podlagi sprejete odločitve o nadaljnjem delu med-
občinske uprave oziroma na podlagi odločitve, da medobčinska 
uprava preneha z delom, sklenejo župani poseben sporazum 
o pravicah in obveznostih, v katerem uredijo vsa vprašanja, 
povezana s prenehanjem medobčinske uprave in prevzemom 
zaposlenih delavcev.

24. člen
(obveznosti v upravnih postopkih)

Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave, mora pre-
vzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obve-
znosti, ki izhajajo iz odločitev medobčinske uprave v upravnih 
in prekrškovnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod 
njeno krajevno pristojnost.

25. člen
(prenehanje medobčinske uprave)

(1) V primeru odločitve, da medobčinska uprava preneha 
z delom, si občine ustanoviteljice razdelijo za to namenjene 
stvari, pravice in denarna sredstva, razen pravic in obveznosti 
po 23. členu tega odloka, po ključu delitve iz 17. člena tega 
odloka. O konkretni razdelitvi sklenejo župani sporazum v roku 
treh mesecev po sprejemu odločitve o prenehanju medobčin-
ske uprave.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo obči-
ne ustanoviteljice:

– poravnati vse materialne obveznosti medobčinske upra-
ve do tretjih oseb in medsebojne obveznosti,

– prevzeti v skladu z deležem iz 17. člena tega odloka tudi 
pripadajoče število zaposlenih v medobčinski upravi v delovno 
razmerje in

– plačati sorazmerni del stroškov glede prenehanja delov-
nega razmerja vodje medobčinske uprave v skladu z zakono-
dajo, ki ureja to področje, če mu zaradi prenehanja medobčin-
ske uprave preneha delovno razmerje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(nadaljevanje dejavnosti)

(1) Najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega odlo-
ka župani občin ustanoviteljic pripravijo Dogovor o medsebojnih 
razmerjih iz 3. člena tega odloka.
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(2) Sedežna občina prevzame javne uslužbence, zaposle-
ne v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na 
uradniška in/ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih 
se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega 
odloka prevzame medobčinska uprava.

(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka župan 
sedežne občine predloži v podpis pogodbe o zaposlitvi oziroma 
jim izda sklepe o premestitvi v skladu s sistemizacijo delovnih 
mest v medobčinski upravi.

(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, 
zaposlenim v medobčinski upravi, ne more poslabšati položaj 
glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne 
občine ustanoviteljice.

27. člen
(kadrovski načrt)

Župan sedežne občine sprejme kadrovski načrt, usklajen 
s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi 
proračuna.

28. člen
(katalogi predpisov)

Pred začetkom opravljanja del medobčinske uprave za 
posamezno občino morajo občine ustanoviteljice na občin-
sko upravo Občine Ravne na Koroškem posredovati katalog 
veljavnih občinskih predpisov, ki bodo podlaga za izvrševanje 
pooblastil medobčinske uprave.

29. člen
(imenovanje strokovne komisije)

Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja 
medobčinskega redarstva, ki jo je v skladu s 17. členom Zakona 
o občinskem redarstvu imenoval župan Občine Ravne na Koro-
škem, nadaljuje s svojim delom v skladu z določili tega odloka.

30. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)

Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati 
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska 
uprava občin Mežiške doline« (Uradni list RS, št. 35/15).

31. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo 
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.

Župan sedežne občine v imenu vseh občin ustanoviteljic 
objavi ta odlok v Uradnem glasilu slovenskih občin in Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Za občine Mežiške doline začne odlok veljati naslednji 
dan po zadnji objavi v uradnem glasilu, za Občino Dravograd 
pa s 1. 1. 2020.

Številka sklepa: 0320-0001/2018-14
Črna na Koroškem, dne 3. decembra 2019

Županja
Občine Črna na Koroškem

mag. Romana Lesjak

Številka sklepa: 032-0002/2019-6
Mežica, dne 3. decembra 2019

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

Številka sklepa: 007-0004/2019-19
Prevalje, dne 3. decembra 2019

Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič

Številka sklepa: 032-0003/2018-9/4-2
Ravne na Koroškem, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen

Številka sklepa: 032-0003/2018-9/4-1
Dravograd, dne 4. decembra 2019

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

TRŽIČ

3355. Odlok o proračunu Občine Tržič 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), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 32. člena Sta-
tuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski 
svet Občine Tržič na 9. redni seji dne 28. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2020

1. člen
(vsebina odloka)

Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2020 (v na-
daljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki 
izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja 
na ravni občine.

2. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun Občine Tržič za leto 2020 se določa v naslednjih 
zneskih:

KONTO OPIS Sprejeti 
proračun: 

2020 
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 14.494.573
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.722.739

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 9.964.488

700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 8.491.173

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.204.555
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 268.760
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.758.251

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.299.548

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 8.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 42.500
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713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 25.520

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 382.684
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 210.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 58.500
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 151.500

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 9.619
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 9.619
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.552.215
740 TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.476.960

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 1.075.255

78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.352.330
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 4.341.131
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 1.012.607
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 

ZA SOCIALNO VARNOST 162.388
402 IZDATKI ZA BLAGO 

IN STORITVE 2.997.336
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 25.000
409 REZERVE 143.800

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 5.465.166

410 SUBVENCIJE 431.979
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 3.154.986
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 582.267
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 1.295.934
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 6.177.789
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 6.177.789
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 368.245
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 91.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 277.245

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –1.857.757

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0
44 V. DANA POSOJILA 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.536.060

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.536.060
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.259.446

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.259.446
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) –1.581.143

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 276.614
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.857.757

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proraču-
na Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, 
računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki 
so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga 
k temu odloku.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Tržič.

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke (PP) 
– konta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan 
lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci 
porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma 
od župana pooblaščena oseba.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so 
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.

Pravni posli nad vrednostjo 2.000,00 EUR, ki jih sklepajo 
krajevne skupnosti z območja Občine Tržič, so veljavni le ob 
predhodnem pisnem soglasju župana Občine Tržič. Pri nabavi 
opreme, naročanju investicijsko projektne dokumentacije in 
naročanju investicijsko-vzdrževalnih del, je vedno potrebno 
predhodno pisno soglasje župana, ne glede na vrednost prav-
nih poslov, ki jih sklepajo krajevne skupnosti.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prejemki so, poleg prihodkov, določenih v pr-
vem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi donacije, na-
menski prejemki proračunskega sklada, odškodnine iz naslova 
zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke 
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in prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Na-
menski prihodki proračuna so tudi okoljske dajatve, požarna 
taksa, vplačani prispevki občanov, namenjeni za sofinanciranje 
investicij, transferni prihodki za investicije, prihodki ožjih delov 
lokalnih skupnosti (samoprispevek in drugi prihodki), prejeta 
sredstva za sofinanciranje projektov ter koncesijska dajatev za 
trajnostno upravljanje z divjadjo.

Pravice porabe na proračunski postavki, ki se krijejo z 
namenskimi prihodki in ki niso porabljene v tekočem letu, se 
prenesejo v naslednje leto za isti namen.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov po-
večata obseg teh izdatkov in proračun.

V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan 
pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo 
odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s 
prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru pre-
razporeditev lahko preseže 15 % sredstev na določeni postavki, 
ne glede na določila 10. člena tega odloka.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan (v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) 
oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno pre-
razporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in 
po potrebi odpira nove konte.

Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih 
sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne 
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za 
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 15 % 
sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema 
proračunskima postavkama s sklepom župana, se upošteva 
15 % od vrednosti večje proračunske postavke.

Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v okviru sku-
pnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino 
sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogro-
ženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, 
vendar največ do višine 20 % vseh sredstev znotraj svojega 
finančnega načrta.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zahtevale 
plačilo v naslednjih letih, iz naslova:

– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne 
smejo presegati 70 % sredstev skupin odhodkov “42-investicij-
ski odhodki” in “43-investicijski transferi”;

– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 30 % 
sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-tekoči 
transferi”.

Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na na-
menske prejemke in izdatke proračuna ter na prevzemanje 
obveznosti z najemnimi pogodbami, prevzemanje obveznosti 
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje posrednih in 
neposrednih uporabnikov.

Ne glede na določbe tega člena lahko neposredni prora-
čunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se finan-
cirajo iz namenskih sredstev Evropske unije ali sredstev držav-
nega proračuna ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Tržič.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan (oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik 
sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 
20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunske rezerve)

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračun-
sko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

V proračunsko rezervo občine se, skladno z 49. členom 
zakona o javnih financah, najkasneje do konca tekočega ko-
ledarskega leta izloči del skupno doseženih letnih prejemkov 
proračuna, vendar najmanj 1,5 % primerne porabe Občine Tržič 
in največ 1,5 % prejemkov proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo-
čan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo 
naravne sile in ekološke nesreče.

Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi 
proračunske rezerve do višine 20.000 EUR, vendar samo 
enkrat za isti namen.

Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov, skladno 
z 42. členom zakona o javnih financah, tudi tekočo proračunsko 
rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki 
jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje 
ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do 
zneska 4.200,00 EUR za posamezni namen.

9. člen
(odpis dolgov)

Župan lahko na prošnjo dolžnika, ob primernem zavaro-
vanju, odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni 
predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izbolj-
šajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne 
bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.

Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v 
letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in 
sicer največ do vrednosti 300,00 EUR posamezne terjatve 
in do skupne višine 10.000,00 EUR. V primeru pravnomočno 
končanih stečajnih ali dednih postopkov, župan lahko odpiše 
celotni dolg, ki ga pravno ni več mogoče izterjati.

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova 
obveznih dajatev.

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina se lahko za izvrševanje občinskega proračuna 
v tekočem proračunskem letu dolgoročno zadolži do višine 
470.000,00 EUR.

Občina lahko za investicije predvidene v proračunu ali za 
refinanciranje obstoječih dolgov črpa povratna sredstva, ki ji 
pripadajo po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v obliki odo-
britve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evrop-
ske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih 
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na 
način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah. 
Župan je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega 
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pritekanja prihodkov lahko odloči za kratkoročno zadolžitev 
največ do 5 % sprejetega proračuna.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna katerih ustanoviteljica  
je občina in pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno  

ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posre-

dno prevladujoč vpliv, se v letu 2020 lahko zadolžijo do višine 
150.000,00 EUR na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o 
javnih financah in Zakon o financiranju občin. Pravne osebe iz 
prvega odstavka tega člena se lahko zadolžujejo s soglasjem 
občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga 
iz neproračunskih virov. Soglasje izda občinski svet.

12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2020.

Št. 4100-0004/2019-401
Tržič, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic

3356. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja 
Komunala Tržič d.o.o.

Na podlagi 471, 474. in 523. člena Zakona o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – 
odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 25. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), je Občinski svet Občine Tržič na podlagi 9. in 18. člena 
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15), na 
9. redni seji dne 28. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in organiziranju podjetja  

Komunala Tržič d.o.o.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(ustanovitev podjetja)

(1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanovi-
teljske pravice ter organizacija in način upravljanja podjetja 
Komunala Tržič d.o.o. (v nadaljevanju besedila tudi: podje-
tje).

(2) Ta odlok nadomešča akt o ustanovitvi podjetja, ki je bil 
sprejet z Odlokom o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
(Uradni list RS, št. 18/14, 42/14 in 30/17), in je podlaga za vpis 
v sodni register.

(3) S tem odlokom podjetje Komunala Tržič d.o.o. ne 
preneha in se ne ustanavlja novo podjetje, temveč se zgolj 
spreminja organizacija in način upravljanja podjetja.

(4) Komunala Tržič d.o.o. je ustanovljena kot družba z 
omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom.

2. člen
(razlaga določb in uporaba predpisov)

(1) Razlaga določb tega odloka temelji na posebni ureditvi 
gospodarskih javnih služb.

(2) Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem 
podjetja iz 1. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, 
se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe in 
zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

3. člen
(uporaba izrazov)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot 
je določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe in zakonu, ki 
ureja gospodarske javne službe.

(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

4. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– čas delovanja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma in sedež podjetja,
– dejavnost podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni delež usta-

novitelja,
– razpolaganje s poslovnim deležem,
– pravice, obveznosti in odgovornosti podjetja v pravnem 

prometu,
– upravljanje in poslovodstvo podjetja,
– financiranje dejavnosti podjetja,
– dobiček in izguba,
– poslovna skrivnost,
– pravica do obveščenosti,
– splošni akti,
– druga določila v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

5. člen
(ime in sedež ustanovitelja)

(1) Ustanovitelj in edini družbenik podjetja je Občina Tržič, 
s poslovnim naslovom Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična šte-
vilka 5883547000, katerega zakoniti zastopnik je vsakokratni 
župan občine.

(2) Ustanovitelj svoje pravice izvršuje prek organov upra-
vljanja, kot so opredeljeni s tem odlokom.

III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE

6. člen
(čas delovanja podjetja)

Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.

7. člen
(prenehanje delovanja podjetja)

Podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.

IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA IN SEDEŽ PODJETJA

8. člen
(firma, skrajšana firma in sedež podjetja)

(1) Firma podjetja se glasi: Komunala Tržič d.o.o.
(2) Skrajšana firma podjetja se glasi: Komunala Tržič d.o.o.
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(3) Sedež podjetja je: Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič.
(4) Sprememba poslovnega naslova ne predstavlja spre-

membe tega akta, o njem pa se odloči s sklepom direktorja 
podjetja.

(5) Podjetje ima lahko podružnice, ki so krajevno ločene 
od sedeža podjetja. Podružnice se vpišejo v sodni register. 
Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, 
ki jih sicer lahko opravlja podjetje.

(6) Podjetje lahko uporablja tudi grafično izvedbo firme 
(logotip) in štampiljko v obliki, ki jo določi direktor podjetja.

V. DEJAVNOST PODJETJA

9. člen
(dejavnost podjetja)

(1) Podjetje izvaja na območju ustanovitelja tiste lokalne 
gospodarske javne službe varstva okolja, za katere tako s svo-
jimi akti določi ustanovitelj oziroma občinski svet ustanovitelja.

(2) Podjetje prednostno opravlja gospodarske javne služ-
be varstva okolja za ustanovitelja.

(3) Podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja gospo-
darske javne službe varstva okolja tudi za občine, ki niso 
ustanoviteljice podjetja.

(4) Podjetje sme opravljati tudi druge dejavnosti, s kate-
rimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet, oziroma mu 
omogoča pridobivanje dodatnih prihodkov, kolikor so tovrstne 
dejavnosti zajete v petem odstavku tega člena.

(5) Dejavnost podjetja je v skladu z veljavno Uredbo o 
standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.400 Storitve za gozdarstvo
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
33.120 Popravila strojev in naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.210 Proizvodnja plina
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in 

odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za teko-

čine in pline
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih na-

peljav in naprav
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva

43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-

teriala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-

me, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in 

naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, 

obutve, usnjenih izdelkov
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, 

obutve, usnjenih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih do-

ločenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji razno-

vrstnih izdelkov
46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materia-

lom in sanitarno opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-

lacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s tekstilom
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za go-
spodinjstvo

47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z urami in nakitom
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih 

prodajalnah
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim 

blagom
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, 

pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 

tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic 

in tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.320 Obratovanje taksijev
49.410 Cestni tovorni promet
49.392 Obratovanje žičnic
52.100 Skladiščenje
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52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge 

nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.105 Turistične kmetije brez sob
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.200 Dejavnost holdingov
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejav-

nosti, davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo pro-

jektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično sveto-

vanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične de-

javnosti
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem 

in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in 

zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav 

v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 

sredstev v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300 Poizvedovalne dejavnosti

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge po-

samične pisarniške dejavnosti
82.200 Dejavnost klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje
86.901 Alternativne oblike zdravljenja
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030 Varstvo kulturne dediščine
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
95.250 Popravila ur in nakita
96.030 Pogrebna dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Glavna dejavnost podjetja:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
(6) Podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da najprej za-

gotovi nemoteno opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja.

(7) Podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne 
za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa 
neposrednega opravljanja dejavnosti.

(8) Ustanovitelj lahko podjetju podeli javno pooblastilo, na 
podlagi katerega bo podjetje na območju ustanovitelja izvajalo 
določene naloge za ustanovitelja.

VI. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI 
DELEŽ USTANOVITELJA

10. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni delež 

ustanovitelja)
(1) Osnovni kapital podjetja predstavlja osnovni vložek 

edinega družbenika – ustanovitelja, ki ima na tej podlagi en 
poslovni delež.

(2) Osnovni kapital podjetja znaša 761.670,42 EUR (se-
demsto enainšestdeset tisoč šesto sedemdeset 42/100 evrov).

(3) Ustanovitelj ima na podlagi osnovnega kapitala in 
sorazmerno z njegovo vrednostjo 100 % (sto odstotni) poslovni 
delež.

(4) Osnovni kapital se lahko poveča ali zmanjša po sklepu 
občinskega sveta ustanovitelja ali v skladu z zakonom.

VII. RAZPOLAGANJE S POSLOVNIM DELEŽEM

11. člen
(omejitve pri razpolaganju s poslovnim deležem)

(1) Poslovnega deleža ali njegovega dela ni dopustno 
prenesti na pravne osebe zasebnega prava ali na pravne 
osebe javnega prava, katerih poslovni delež je v lasti oseb 
zasebnega prava.

(2) Za odsvojitev poslovnega deleža je potrebno soglasje 
občinskega sveta ustanovitelja. Soglasje za odsvojitev po-
slovnega deleža se lahko da samo v primerih skladno s prvim 
odstavkom tega člena.
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(3) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodar-
ske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na 
podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), postali lastnina ustanovitelja, 
niso vključeni v osnovni kapital podjetja.

12. člen
(pravice ustanovitelja iz poslovnega deleža)

(1) Poslovni delež daje ustanovitelju naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju podjetja,
– pravico do udeležbe na dobičku, ki je namenjen za 

izplačilo ustanovitelju,
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po 

plačilu upnikov v primeru stečaja ali likvidacije podjetja.
(2) O zastavi ali obremenitvi poslovnega deleža odloča 

občinski svet ustanovitelja.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
PODJETJA V PRAVNEM PROMETU

13. člen
(odgovornost za obveznosti podjetja)

(1) Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svo-
jim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infra-
strukturne objekte in naprave, ki so namenjene za opravljanje 
dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe varstva 
okolja, v kolikor za posamezno takšno premoženje ustanovitelj 
s posebnim sklepom ne določi drugače.

(2) Ustanovitelj za obveznosti podjetja ne odgovarja.

14. člen
(sklepanje poslov)

Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, 
določenih s tem odlokom, pridobiti predhodno soglasje pristoj-
nega organa podjetja.

15. člen
(pooblastila podjetja)

Podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi 
osebami vsa pooblastila.

16. člen
(prenos infrastrukturnih objektov)

(1) Ustanovitelj lahko sklene s podjetjem pogodbo, s 
katero prenese infrastrukturne objekte in naprave podjetju v 
najem oziroma posest in uporabo na podlagi drugega pravnega 
naslova.

(2) Podjetje brez soglasja ustanovitelja ne more na druge 
osebe prenesti (prodati, oddati v najem in podobno) celotne ali 
dela infrastrukture.

IX. UPRAVLJANJE IN POSLOVODSTVO PODJETJA

17. člen
(ustanoviteljske pravice)

Ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice v zvezi z 
upravljanjem podjetja preko občinskega sveta ustanovitelja, 
kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic 
in dolžnosti ustanovitelja, župana, kot zakonitega zastopnika 
ustanovitelja, ter preko nadzornega sveta podjetja, na način, 
določen s tem odlokom.

18. člen
(organi podjetja)

(1) Organi podjetja so:
– ustanovitelj,
– nadzorni svet,
– direktor.
(2) Poslovodja podjetja je direktor.

1. Ustanovitelj in občinski svet ustanovitelja

19. člen
(pristojnosti ustanovitelja)

(1) Ustanovitelj kot edini družbenik odloča o vseh vpraša-
njih, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, sodijo 
v pristojnost ustanovitelja ter o drugih vprašanjih, določenih z 
zakonom ali tem odlokom.

(2) Ustanovitelj, ki ga zastopa župan, kot zakoniti za-
stopnik ustanovitelja ali z njegove strani pooblaščena oseba, 
odloča o:

– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
– imenovanju in odpoklicu direktorja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov podjetja proti direktorju v zvezi 

s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju,
– zastopanju podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– uporabi rezerv podjetja,
– potrditvi poslovnega načrta podjetja,
– imenovanju družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– razrešnici organom vodenja in nadzora,
– odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in 

podjetjem,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug 

predpis ali odlok.
(3) Ustanovitelj mora vse odločitve o vprašanjih iz druge-

ga odstavka tega člena, za katere tako določa zakon, ki ureja 
gospodarske družbe, vpisovati v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso 
vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

(4) Ustanovitelj mora o sprejetju letnega poročila in upo-
rabi bilančnega dobička in kritju izgub seznaniti občinski svet.

20. člen
(sklic seje ustanovitelja)

(1) Sejo ustanovitelja skliče direktor podjetja s priporoče-
nim pismom ustanovitelju, v katerem mora biti naveden dnevni 
red seje, najmanj 8 (osem) dni pred predvideno sejo.

(2) Vabilo za sklic seje mora vsebovati kraj in čas ter 
dnevni red seje z besedilom predlaganih sklepov. O sklepih, 
sprejetih na seji, se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in 
predstavnik ustanovitelja.

(3) Seja ustanovitelja mora biti sklicana najmanj enkrat 
letno.

(4) Sej ustanovitelja se udeležuje župan kot zakoniti za-
stopnik ustanovitelja ali z njegove strani pooblaščena oseba. 
Sej ustanovitelja se praviloma udeležuje tudi direktor podjetja 
ali z njegove strani pooblaščena oseba.

21. člen
(korespondenčno odločanje ustanovitelja)

V posebnih primerih lahko na predlog direktorja podjetja 
ustanovitelj odloči, da se izvede korespondenčna seja. V tem 
primeru mora direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba 
zagotoviti gradivo in predloge sklepov, da je možno glasovanje 
»za« ali »proti«. O sprejetih sklepih se izdela zapisnik, ki se 
vroči zakonitemu zastopniku ustanovitelja.

22. člen
(pristojnosti občinskega sveta ustanovitelja)

Občinski svet ustanovitelja:
– odloča o sprejemu akta o ustanovitvi in spremembah 

akta o ustanovitvi,
– odloča o določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejav-

nosti javnih služb ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki 
pomenijo izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja,

– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih do-
brin,

– odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala 
podjetja,



Stran 9912 / Št. 76 / 13. 12. 2019 Uradni list Republike Slovenije

– odloča o statusnih spremembah podjetja,
– odloča o vstopu novih družbenikov v podjetje,
– odloča o zadolževanju in dajanju poroštev podjetja, o 

prometu z nepremičninami ter o investicijah, kadar to ni zajeto 
v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj, in z njim se-
znanil občinski svet, ter istočasno višina posojila za posamezno 
investicijo oziroma vrednost, ki naj se zavaruje s poroštvom 
oziroma vrednost prometa z nepremičnino oziroma vrednost 
investicije presega mejo 25 % vrednosti sredstev podjetja v 
preteklem letu,

– kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil 
ustanovitelj in z njim seznanil občinski svet, odloča o odtujitvi, 
obremenitvi in pridobitvi premičnega premoženja, katerega vre-
dnost presega 5 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu,

– kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil 
ustanovitelj, in z njim seznanil občinski svet, odloča o izvajanju 
investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vre-
dnost 10 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu,

– daje soglasje k imenovanju in odpoklicu direktorja,
– daje soglasje k postavitvi prokurista in poslovnega po-

oblaščenca,
– imenuje člane ustanovitelja v nadzorni svet podjetja,
– na predlog ustanovitelja odloča o višini prejemkov čla-

nom nadzornega sveta,
– daje soglasje k odobritvi pogodb med članom nadzor-

nega sveta in podjetjem,
– odloča o vseh odločitvah organov podjetja, ki posegajo 

v pristojnosti občinskega sveta,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, 

drug predpis ali odlok.

2. Nadzorni svet

23. člen
(sestava nadzornega sveta)

(1) Podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje po-
slov podjetja.

(2) Nadzorni svet ima tri (3) člane. Vsi člani nadzornega 
sveta podjetja imajo enake pravice in dolžnosti. Za člana nad-
zornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje 
pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

(3) Dva (2) člana, ki zastopata interese ustanovitelja, 
izvoli in odpokliče občinski svet ustanovitelja, člana, ki zastopa 
interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev podjetja.

(4) Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika in 
namestnika. Član, ki zastopa interese delavcev, ne more biti 
izvoljen za predsednika in namestnika predsednika nadzor-
nega sveta.

(5) Nadzorni svet odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi 
predsednik nadzornega sveta, ki tudi podpisuje zapisnike in 
sprejete sklepe. Predsednik je zavezan vedno sklicati sejo na 
posebno zahtevo ustanovitelja.

(6) V odsotnosti predsednika nadzornega sveta opravlja 
zadeve iz pristojnosti predsednika namestnik predsednika.

(7) Nadzorni svet se mora sestati najmanj dvakrat letno.

24. člen
(mandat članov nadzornega sveta)

Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih (4) let 
in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

25. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)

(1) Nadzorni svet:
– nadzira vodenje poslov podjetja ter pregleduje in prever-

ja knjige in dokumentacijo podjetja, njegovo blagajno, shranje-
ne vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;

– pripravlja predloge za ustanovitelja in izvršuje njegove 
sklepe;

– da ustanovitelju predlog za imenovanje družbe za revi-
diranje računovodskih izkazov;

– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog o upo-
rabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube, ki ju 
predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za 
ustanovitelja;

– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame 
stališče;

– daje predlog ustanovitelju za imenovanje in odpoklic 
direktorja;

– daje predlog ustanovitelju glede postavitve prokurista in 
poslovnega pooblaščenca;

– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja;
– sprejme merila za določitev plače direktorja;
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o za-

poslitvi z direktorjem;
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino.
(2) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli 

informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potreb-
ne za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak član nadzornega 
sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot 
organu.

(3) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. 
Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste 
poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet 
zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči 
občinski svet ustanovitelja.

(4) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča 
direktorja podjetja, ustanovitelja in občinski svet ustanovitelja.

(5) Nadzorni svet lahko zahteva, da o posameznem vpra-
šanju v imenu ustanovitelja odloči občinski svet ustanovitelja.

(6) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za 
svoje delo s poslovnikom.

26. člen
(odločanje nadzornega sveta)

(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja 
nadzornega sveta je sklepčna, če sta na seji prisotna najmanj 
dva (2) člana. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, 
če zanjo glasuje večina oddanih glasov članov. Vsak član nad-
zornega sveta ima en (1) glas. V primeru neodločenega izida 
glasovanja, odloča glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa 
glas namestnika predsednika.

(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na 
seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, 
telefonsko, po elektronski pošti ali na drug podoben način, ven-
dar le, če temu ne nasprotuje noben član nadzornega sveta.

27. člen
(plačilo članom nadzornega sveta)

(1) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi 
plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči občinski 
svet ustanovitelja na predlog ustanovitelja. Plačilo mora biti v 
ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in 
finančnim položajem podjetja.

(2) Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri 
dobičku podjetja.

3. Direktor

28. člen
(vodenje in zastopanje)

(1) Direktor na lastno odgovornost vodi posle podjetja in 
ga zastopa brez omejitev.

(2) Direktor je dolžan, kadar to ni zajeto v poslovnem 
načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj, in z njim seznanil občinski 
svet, pridobiti predhodno odločitev občinskega sveta ustano-
vitelja glede:

– zadolževanja podjetja, kadar višina posojila presega 
25 % vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;

– dajanja poroštva podjetja, za vrednost, ki presega 25 % 
vrednosti sredstev podjetja v preteklem letu;
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– prometa z nepremičninami, če je vrednost prometa za 
posamezno nepremičnino višja od 25 % vrednosti sredstev 
podjetja v preteklem letu;

– investicije, ki presega 25 % vrednosti sredstev podjetja 
v preteklem letu;

– odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega pre-
moženja, katerega vrednost presega 5 % vrednosti sredstev 
podjetja v preteklem letu,

– izvajanja investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posa-
mično presegajo vrednost 10 % vrednosti sredstev podjetja v 
preteklem letu.

(3) Direktor podjetja:
– zastopa in predstavlja podjetje brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in 

program razvoja,
– izdela poslovni načrt podjetja in ga predloži v sprejem 

ustanovitelju,
– sestavi letno poročilo skupaj s predlogom o uporabi 

bilančnega dobička oziroma predlogom o kritju izgube in ga 
predlaga v preveritev nadzornemu svetu ter v sprejem usta-
novitelju,

– sprejema akt o organizaciji procesov in sistemizaciji 
delovnih mest podjetja,

– odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o 

zaposlitvi,
– izvršuje sklepe ustanovitelja, občinskega sveta ustano-

vitelja ter nadzornega sveta podjetja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem 

obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe podjetja 

in prenehanje podjetja ter spremembe v tehnično-tehnoloških 
postopkih,

– odgovarja za zakonitost dela podjetja,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike podjetja,
– določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti ustanovi-

telja oziroma občinskega sveta ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do 

ustanovitelja in nadzornega sveta podjetja ter odloča o drugih 
zadevah.

29. člen
(imenovanje ali odpoklic direktorja)

(1) Direktorja podjetja imenuje ustanovitelj na predlog 
nadzornega sveta podjetja ter ob soglasju občinskega sveta 
ustanovitelja, in sicer v za dobo 4 (štirih) let ter je po poteku 
mandata lahko ponovno imenovan.

(2) Direktor podjetja in podjetje, ki ga zastopa predsednik 
nadzornega sveta, skleneta pred nastopom dela direktorja 
pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo pravice, obveznosti 
in odgovornosti direktorja.

30. člen
(pogoji za imenovanje direktorja in sklenitev pogodbe)

(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 
določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in pogoje, 
določene s tem odlokom.

(2) Za direktorja podjetja je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje najmanj naslednje pogoje:

– dosežena najmanj 7. stopnja izobrazbe (univerzitetni 
program ali 2. bolonjska stopnja) ter najmanj deset let delovnih 
izkušenj od tega pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali 
vodilnih delovnih mestih ali,

– dosežena najmanj visoka strokovna izobrazba ali prva 
bolonjska stopnja ter najmanj deset let delovnih izkušenj od 
tega pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih ali

– dosežena najmanj višja strokovna/višješolska prejšnja 
izobrazba ter najmanj dvajset let delovnih izkušenj od tega 
deset let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
Nadzorni svet lahko v razpisu določi dodatne pogoje.

(3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z 
njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov 
predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za dolo-
čen čas, za čas trajanja mandata.

(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v 
skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo 
o zaposlitvi.

4. Postopek imenovanja in odpoklica direktorja

31. člen
(začetek postopka imenovanja)

Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasne-
je 6 (šest) mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu direk-
torju, vendar ne prej kot 1 (eno) leto pred iztekom mandata.

32. člen
(potek postopka imenovanja)

(1) Postopek imenovanja direktorja se prične na podlagi 
sklepa nadzornega sveta podjetja.

(2) Administrativna dela (objava razpisa, zbiranje ponudb 
in evidentiranje prijav) v zvezi z imenovanjem direktorja opra-
vlja služba, ki pokriva kadrovske zadeve ustanovitelja.

(3) Po preteku roka za prijave na razpis, mora ustanovitelj 
v roku 5 (petih) delovnih dni obvestiti predsednika nadzornega 
sveta, da skliče sejo nadzornega sveta.

(4) Seja nadzornega sveta mora biti sklicana v roku 
8 (osmih) delovnih dni. Vse vloge in ostala dokumentacija, 
ki se nanašajo na razpis, se morajo predložiti predsedniku 
nadzornega sveta.

(5) Nadzorni svet pregleda vse prispele vloge in k vsake-
mu kandidatu poda enotno pisno mnenje.

33. člen
(imenovanje direktorja)

(1) Nadzorni svet po lastni presoji pripravi predlog usta-
novitelju za imenovanje direktorja.

(2) Ustanovitelj pred sprejemom odločitve o imenovanju 
direktorja pridobi soglasje občinskega sveta ustanovitelja.

(3) Po prejemu soglasja občinskega sveta je dolžan usta-
novitelj v roku 5 (petih) delovnih dni obvestiti podjetje o svoji 
odločitvi ter vso dokumentacijo posredovati podjetju, ki izpelje 
potrebne postopke za zaposlitev imenovanega direktorja.

34. člen
(odpoklic direktorja)

(1) Ustanovitelj odpokliče direktorja na predlog nadzorne-
ga sveta pred potekom mandata:

– če tako zahteva direktor,
– če je direktor deloval v nasprotju z interesi podjetja 

ali ustanovitelja ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali 
pogodbo o zaposlitvi,

– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno 

kazen zapora, daljšo od šest (6) mesecev,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
(2) Nadzorni svet je dolžan svoj predlog glede odpoklica 

direktorja pisno obrazložiti. Pred odpoklicem direktorja mora 
ustanovitelj pridobiti soglasje občinskega sveta ustanovitelja.

(3) Direktorju preneha mandat z dnem, ko ustanovitelj ob 
soglasju občinskega sveta ustanovitelja odpokliče direktorja 
oziroma ko se ugotovi, da so nastali razlogi iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) V primeru, da razrešitev direktorja predlaga občinski 
svet ustanovitelja, mora ustanovitelj o predlogu odločiti v roku 
trideset (30) dni od prejema predloga.

(5) Odločitev o odpoklicu se posreduje direktorju in 
podjetju.
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35. člen
(opravljanje funkcije direktorja po odpoklicu  

ali poteku mandata)
V kolikor ustanovitelj odpokliče direktorja podjetja iz ra-

zlogov, navedenih v prvem odstavku 34. člena oziroma mu je 
potekel mandat, do imenovanja novega direktorja razrešeni 
direktor oziroma direktor, ki mu je potekel mandat, še naprej 
opravlja svojo funkcijo, v kolikor ustanovitelj ne določi vršilca 
dolžnosti, vendar najdlje za dobo enega (1) leta.

X. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA

36. člen
(financiranje dejavnosti podjetja)

Dejavnosti podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javnih služb, ki jih izvaja podjetje,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz drugih virov.

XI. DOBIČEK IN IZGUBA

37. člen
(postopek sprejema letnega poročila)

(1) Letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička 
oziroma predlog o kritju izgube, v skladu s predpisi pripravi 
direktor podjetja in ga posreduje v obravnavo in preveritev 
nadzornemu svetu podjetja, ki o rezultatih preveritve sestavi 
poročilo za ustanovitelja.

(2) Po pridobitvi poročila s strani nadzornega sveta, di-
rektor posreduje letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega 
dobička oziroma predlog o kritju izgube v sprejem ustanovitelju.

38. člen
(vodenje računovodstva)

(1) Podjetje vodi računovodstvo po načelih, ki jih določa 
zakon, ki ureja gospodarske družbe in drugi predpisi.

(2) Podjetje je dolžno voditi poslovne knjige tako, da so 
ločeno vodeni prihodki in odhodki za opravljanje gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in za ostale dejavnosti.

39. člen
(razporeditev bilančnega dobička)

Bilančni dobiček razporedi s sklepom ustanovitelj.

40. člen
(kritje izgube)

(1) Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.
(2) O načinu pokrivanja izgube odloča ustanovitelj na 

podlagi predloga direktorja in poročila nadzornega sveta.
(3) Izguba se krije:
– iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let,
– iz zakonskih in drugih rezerv iz dobička,
– iz kapitalskih rezerv,
– iz sredstev občinskega proračuna družbenika,
– z zmanjšanjem osnovnega kapitala,
– z drugimi načini v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital podjetja 

ne sme zmanjšati pod zakonski minimum.

41. člen
(dobiček in izguba po dejavnostih)

(1) Podjetje je dolžno razkriti ugotovljene poslovne izide 
posameznih dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja v letnem poročilu, vključno z doseženimi donosi 
na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje 
storitev javne službe.

(2) Dobički, ugotovljeni pri posameznih obveznih gospo-
darskih javnih službah varstva okolja, ne morejo biti predmet 
delitve, izgube pa se morajo pokriti s potrjenimi cenami v priho-
dnjem cenovnem obdobju ali z doseženimi dobički v preteklem 
obračunskem obdobju.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST

42. člen
(poslovna skrivnost)

(1) Ustanovitelj, člani nadzornega sveta, direktor in de-
lavci podjetja so dolžni kot poslovno skrivnost varovati kakr-
šnekoli podatke, vedenja, listine in druge nosilce informacij 
v kakršnikoli obliki, ki se nanašajo na status in poslovanje 
podjetja, razen če gre za splošno dosegljive podatke in vedenja 
ali imajo posamezniki do razpolaganja z njimi ustrezni zakonit 
pravni temelj.

(2) V prejšnjem odstavku navedene osebe so dolžne 
preprečevati prenašanje teh podatkov na druge delavce ali 
neupravičen dostop do njih.

(3) Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti traja tudi po 
prenehanju delovnega razmerja. Direktor določi listine in po-
datke, ki tudi predstavljajo poslovno skrivnost ter osebe, ki so 
pooblaščene za njihovo posredovanje drugim.

XIII. PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

43. člen
(pravica do obveščenosti)

Ustanovitelj, občinski svet ustanovitelja, nadzorni odbor 
občine in nadzorni svet podjetja imajo pravico do obveščenosti 
o poslovanju podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan na 
zahtevo organov glede poslovanja pisno poročati in jim omogo-
čiti vpogled v poslovne knjige ali dokumentacijo.

XIV. SPLOŠNI AKTI

44. člen
(akt o ustanovitvi podjetja)

Ta odlok velja, po izpolnitvi vseh sestavin skladno z zako-
nom, ki ureja gospodarske družbe, tudi kot aktualno besedilo 
akta o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovorno-
stjo Komunala Tržič d.o.o., s poslovnim naslovom Pristava, 
Mlaka 6, 4290 Tržič, matična številka 5145023000, ki ga sprej-
me občinski svet ustanovitelja podjetja.

45. člen
(veljavnost splošnih aktov podjetja)

Vsi splošni akti, ki urejajo delovna razmerja v podjetju in 
drugi splošni akti podjetja veljajo še naprej, razen določil aktov, 
ki so v nasprotju s tem odlokom.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
(uporaba predpisov)

(1) Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se 
neposredno uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja 
gospodarske družbe.

(2) V primeru, da so določbe tega odloka v neskladju s 
kogentnimi določbami drugih predpisov, se ti kogentni predpisi 
neposredno uporabljajo.

47. člen
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta)

(1) Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, 
člani nadzornega sveta pa morajo biti imenovani v roku treh 
(3) mesecev po uveljavitvi tega odloka.
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(2) Do imenovanja članov nadzornega sveta, funkcijo 
nadzora nad vodenjem poslov podjetja opravlja občinski svet 
ustanovitelja.

48. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, 
št. 18/14, 42/14 in 30/17).

49. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi ter se uporablja od 1. 1. 
2020 dalje.

Št. 007-0007/2019
Tržič, dne 28. novembra 2019

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic

3357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič 
(3. spremembe)

Občinski svet Občine Tržič je na podlagi Zakona o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 273. člena Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Sta-
tuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) na 9. redni 
seji dne 28. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Tržič (3. spremembe)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme 3. spremembe in dopolnitve 

Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 35/16, 74/16, 18/17, 30/17, 46/18).

2. člen
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na besedilni 

in grafični del.

3. člen
V 4. členu se za trinajsto alinejo doda nova alineja z na-

slednjim besedilom:
»– Klet (K) je delno ali v celoti vkopana etaža. Oznaka (K) 

ali K v PIP lahko pomeni eno ali več kletnih etaž.«
V 4. členu se besedilo osemnajste alineje nadomesti z 

naslednjim besedilom:
»Mansarda (M) je del stavbe, katerega prostori se na-

hajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno 
streho.«

V 4. členu se besedilo devetnajste alineje nadomesti z 
naslednjim besedilom:

»Nezahtevni in enostavni objekti – po tem odloku so 
tisti objekti, ki konstrukcijsko niso zahtevni in ne potrebuje-

jo posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja 
ter niso namenjeni prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. 
Med te objekte spada tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v 
skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in 
ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen 
prebivanju.«

V 4. členu se besedilo dvajsete alineje nadomesti z na-
slednjim besedilom:

»Objekti za lastne potrebe so: nadstrešek, drvarnica, 
garaža, steklenjak, uta, lopa.«

4. člen
V 6. členu se prva točka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občina Tržič obsega 155,4 km2 ozemlja na severu Slo-

venije in se s 14.766 prebivalci (SURS, 2018) uvršča med 
srednje velike slovenske občine. Zaradi naravnih razmer je 
poselitev izrazito neenakomerna. Povprečna nadmorska višina 
znaša 1.281 m, povprečni naklon površja pa 25,3°. Zastopane 
so tri večje reliefne enote, ki si sledijo od severa proti jugu: viso-
kogorsko – gorski del, hribovito osrednje območje z vmesnimi 
rečnimi dolinami in na jugu uravnano površje ledeniško – rečnih 
teras (Dobrave).«

5. člen
V 15. členu se v drugi točki črta zadnja alineja.

6. člen
V 18. členu se prva alineja v tretji točki nadomesti z na-

slednjim besedilom:
»Na območju občine je vzpostavljen sistem ločenega 

zbiranja odpadkov z ekološkimi otoki. Na območju občine je 
60 ekoloških otokov, na vsakem od njih so 3 zabojniki (za-
bojnik za papir, zabojnik za steklo ter zabojnik za plastiko in 
pločevinke).«

7. člen
V 29. členu se na koncu desete točke doda naslednje 

besedilo:
»Prepoved ne velja za vlaganje sterilnih osebkov tujero-

dne šarenke (Oncorhynchus mykiss).«

8. člen
V 34. členu se tretja točka nadomesti z naslednjim be-

sedilom:
»Ohranjanje naravnih vrednot se zagotavlja na celotnem 

območju občine. Posege in dejavnosti se na naravni vrednoti iz-
vaja le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo 
posega ali opravljanje dejavnosti in ob upoštevanju varstvenih in 
razvojnih usmeritev, določenih v področnem predpisu.«

9. člen
Besedilo 37. člena se nadomesti z novim besedilom:
»(1) Na območju Občine Tržič se nahaja del območja 

omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe – vplivno 
območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture z 
antenskimi stebri ali stolpi Dobrča in območje možne izključne 
rabe Kofce-Šija.

(2) Območje možne izključne rabe prostora za potrebe 
obrambe je območje, ki je primarno namenjeno drugim dejav-
nostim, vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega 
stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru za 
usposabljanje uporabi za obrambne potrebe oziroma je za 
obrambne potrebe v souporabi.

(3) Območje omejene in nadzorovane rabe prostora za 
potrebe obrambe je del območja za potrebe obrambe, ki ob-
sega varnostno območje, na katerem so potrebne omejitve iz 
varnostnih ali tehničnih razlogov.«

10. člen
V 42. členu se v preglednici III. OBMOČJA GOZDNIH 

ZEMLJIŠČ besedilo »z Zakonom o gozdovih« nadomesti z 
besedilom: »s področnim predpisom«
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V 42. členu se v točki štiri Preglednica EUP dodata novi 
dve enoti EUP po abecednem vrstnem redu EUP:

»
LOK 08 LOK 08 OPPN Loka-Gospodarska cona II IG
ROČ 08 ROČ 08 OPPN Ročevnica-Na jasi III SS

«
V 42. členu se v točki štiri Preglednica EUP besedilo EUP 

za POD 30, RET 03 in SEN 06 nadomesti z novim besedilom:
»

POD 30 POD 30  Podljubelj A, PC, OO, G, 
K1, ZS, T, IK, 
VC, K2, BT, SP, 
E, SS, O, PO

RET 03 RET 03/2  Retnje-vahtnica PC, CU
SEN 06 SEN 06  Senično G, K2, A, PC, 

K1, BT
«

11. člen
V 44. členu se druga alineja v drugi točki nadomesti z 

naslednjim besedilom:
»Gradnje novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih 

in enostavnih objektov so dovoljene skladno s področnimi 
predpisi le na stavbnih zemljiščih. Za potrebe kmetijskega go-
spodarstva se lahko na kmetijskih površinah postavijo le s tem 
odlokom in področnim predpisom določeni kmetijski enostavni 
in nezahtevni objekti.«

12. člen
V 45. členu se tretja alineja v prvi točki nadomesti z na-

slednjim besedilom:
»objekti, vodi in naprave distribucijskega in prenosnega 

plinovodnega omrežja;«

13. člen
V 46. členu se druga točka nadomesti z naslednjim be-

sedilom:
»Enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov 

na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko 
priključeni le na obstoječe priključke na stavbni parceli, razen 
kmetijsko-gozdarskih objektov (rastlinjak in hlev), ki služijo 
namenu opravljanja dejavnosti kmetijskega gospodarstva in 
objekti za spremljanje stanja okolja.«

V 46. členu se tretja točka nadomesti z naslednjim be-
sedilom:

»Nezahtevni in enostavni objekti (majhne stavbe in majhne 
stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave: nadstrešek, drvarni-
ca, garaža, steklenjak, uta, bazen, lopa, zimski vrt, vetrolov) se 
lahko gradijo na gradbeni parceli stavbe, ki pripada obstoječemu 
objektu in v skladu s podrobno namensko rabo zemljišč.«

V 46. členu se deveta točka nadomesti z naslednjim 
besedilom:

»Nezahtevni in enostavni objekti iz 3. točke tega člena, 
pomožni kmetijsko gozdarki objekti, objekti za rejo živali in 
objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost morajo 
biti glede na materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti, 
poenotene z osnovno stavbo in morajo slediti tipologiji osnovne 
stavbe oziroma pogojem za oblikovanje osnovnih objektov, ki 
so določeni v območjih posamezne podrobnejše namenske 
rabe. Vsi objekti so v enoetažni izvedbi, brez balkonov – gan-
kov, raznih izzidkov ter brez frčad in strešnih okenskih odprtin. 
Objekti morajo biti podolgovate oblike, strehe simetrične dvoka-
pnice, enakega naklona in barve kot streha osnovne stavbe. V 
EUP, kjer to dopuščajo PPIP se nadstreški lahko izvedejo tudi 
z ravno streho. Usmeritve za posamezne za objekte so nave-
dene v Katalogu pomožnih objektov, ki je priloga tega odloka.«

V 46. členu se enajsta točka črta.
V 46. členu se dvanajsta točka nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»Na območju občine se lahko na kmetijskih in gozdnih 

zemljiščih postavijo nezahtevni in enostavni objekti. Vrste in 
velikost objektov ter pogoji gradnje objektov na kmetijskih 

zemljiščih so opredeljeni v 65. členu tega odloka, na gozdnih 
zemljiščih pa v 66. členu tega odloka.«

V 46. členu se za točko dvanajst doda nova 12a točka z 
naslednjim besedilom:

»(12a) Izven stavbnih zemljišč je dovoljena postavitev 
čebelnjakov skladno s področnim predpisom ob predhodni 
pridobitvi pozitivnega mnenja pristojne kmetijsko svetovalne 
službe.«

14. člen
Besedilo 47. člena se v celoti nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»(1) Območja eno- in dvostanovanjskih stavb (SS) so 

namenjena bivanju z eno ali največ dvema stanovanjskima 
enotama v posameznem objektu in dopolnilnim oblikam dela 
na domu.

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti:
– stanovanja,
– delo na domu brez prekomernih vplivov na stanovanjsko 

okolje (ne povzročijo večjih vplivov kot bivanje samo, se odvija-
jo v zaprtih prostorih, npr. prevajanje, biro in delo s strankami);

– primarne dejavnosti, kot dopolnilne dejavnosti obstoje-
čih kmetijskih gospodarstev,

– terciarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajev-
ne potrebe stanovanjskega območja, brez prekomernih vplivov 
na stanovanjsko okolje,

– kvartarne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za krajev-
ne potrebe stanovanjskega območja,

– proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na 
okolje in po neto površini ne presegajo 150 m2.

b) Dopustne vrste posegov:
– novogradnje objektov;
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, 

rekonstrukcije, dozidave, nadzidave,
– ponovne gradnje in odstranitve objektov;
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v de-

javnosti, ki so določene za obravnavano podrobno namensko 
rabo;

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;
– infrastrukture ureditve in
– urejanje javnih površin.
c) Velikost stanovanjskih objektov:
– tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ali 

več; Tloris je lahko tudi lomljen (v obliki črke L).
– Višinski gabarit stavb je (K)+P+1+M, klet mora biti v 

celoti vkopana. V primeru, da objekt stoji v brežini, je lahko 
sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe 
le K+P+M.

– V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 
etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.

– Pri pritličnih objektih je pritličje pri vhodu lahko največ 
1,0 m nad urejenim terenom, zunanje stopnice z ograjo pa 
masivno grajene, višina kolenčnega zidu največ 1,0 m. Pri 
nadstropnih objektih je višina kolenčnega zidu največ 0,4 m.

– Višina novega objekta mora biti prilagojena višinam 
sosednjih stanovanjskih objektov, nadzidava objekta se lahko 
izvede le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita.

– Pri določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih 
dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja (znotraj 
tangirane EUP).

d) Oblikovanje stanovanjskih objektov:
– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh stre-

šin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri. V 
primeru, da je objektu dodan izzidek, je streha nad njim lahko 
podaljšek obstoječe strešine z istim naklonom kot matična 
strešina.

– Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, s klasič-
nimi in pultnimi frčadami. Frčade na eni strehi morajo biti enake 
oblike, sleme frčad mora biti nižje od slemena matične strešine.

– Možna je izvedba čopov v matični strešini.
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– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 
na fasadah objektov kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzid-
ki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni 
elementi iz drugih okolij.

– Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih 
tonih zemeljskih in peščenih barv, živobarvne fasade niso do-
voljene. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito 
moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citronsko ru-
mena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno modra 
in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi leseni deli 
na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.

– Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 
barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih 
strešnikov.

– Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. 
Objekti naj bodo grajeni klasično ali montažno z uporabo na-
ravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo in podobno).

e) Parcelacija:
– oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahtevam 

– naklonu terena, dostopu do parcele, možnosti priključevanja 
na javno infrastrukturo na način najbližjih priključkov in ureditvi 
parkirišč;

– na zemljiščih tik ob gozdnih površinah je potrebno 
zagotoviti dostop do gozda in odmik od gozdnega roba pravi-
loma za višino drevnin, s soglasjem in pod pogoji pristojnega 
upravljavca lahko tudi bližje.

(2) Območja večstanovanjskih stavb (SS) so namenjena 
stalnemu bivanju in spremljajočim dejavnostim.

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti:
– dopustne so večstanovanjske stavbe, namenjene stal-

nemu bivanju in spremljajočim dejavnostim, kot so: garažne 
stavbe, otroška in druga javna igrišča,

– pogojno so v stanovanjskih stavbah dopustne tudi po-
slovne, trgovske, gostinske in osebne storitvene dejavnosti,

– trgovske in gostinske dejavnosti so dopustne, če je 
zagotovljen direktni dostop v poslovni prostor tako, da ne moti 
prebivalcev večstanovanjskega objekta,

– dopustni so nezahtevni in enostavni objekti kot so dr-
varnica, nadstrešnica za osebna vozila, kolesarnica, oprema 
javnega prostora, zimski vrt, vetrolov, ograja, podporni zid, 
mala komunalna čistilna naprava, parkirišče, pomožni komu-
nalni objekti.

b) Dopustne vrste posegov:
– gradnja in ureditev zunanjih in hortikulturnih površin,
– spremembe namembnosti,
– ponovne gradnje zakonito zgrajenih objektov, delitev in 

združevanje stanovanj,
– dozidave vhodov so dopustne za skupne potrebe stano-

valcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, prostor za smeti 
ali kolesarnica ipd.),

– dozidave so dovoljene za potrebe izgradnje dvigal,
– zasteklitve balkonov, postavitev senčil in klima naprav 

se izvedejo po enotnem projektu za celotno zgradbo,
– nadzidava je dovoljena le v primeru sanacije strehe in 

mora biti izvedena za celoten objekt ali za oblikovno zaključen 
del objekta (npr. lamela, stopnišče),

– garaže so dopustne le pod nivojem terena tako, da se 
ne zmanjšajo javne zelene in parkirne površine,

– gradnja in vzdrževanje prometne, komunalne, energet-
ske in druge gospodarske infrastrukture.

c) Velikost večstanovanjskih objektov:
– Tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4.
– Ponovne gradnje so dopustne v obstoječih tlorisnih in 

višinskih gabaritih.
– Višinski gabarit novogradenj K+P+2+M, klet mora biti 

v celoti vkopana. V primeru, da objekt stoji v brežini je lahko 
sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe 
le K+P+1+M. V primeru, da je objekt krit z ravno streho, je 
višinski gabarit K+P+2.

– V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 
etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.

d) Oblikovanje večstanovanjskih objektov:
– Gradnje morajo biti skladne z okolico tako, da ne izsto-

pajo po višini in stavbni masi.
– Oblikovanje dozidanega vhoda oziroma nadzidane pod-

strehe se mora skladati z oblikovanjem objekta kot celote.
– Balkonske ograje in stavbno pohištvo morajo biti enotni 

in skladni za celoten objekt oziroma celoten niz objektov.
– Zapiranje balkonov je dopustno pod pogojem, da se 

izvede za celoten objekt enotno in sočasno.
– Pri vzdrževanju objekta je treba zagotoviti in ohraniti 

prvotne kakovostne fasadne elemente.
– Pri izvedbi vzdrževalnih del (zamenjava stavbnega po-

hištva, balkonskih ograj, obnova fasade in strehe) ali drugih 
del, ki vplivajo na zunanjo podobo večstanovanjske stavbe, se 
vgrajuje gradbene elemente in materiale, ki zagotavljajo enotno 
in skladno podobo objekta.

– Za objekte, ki so varovani s predpisi s področja varstva 
kulturne dediščine, je treba za dela v zvezi z vzdrževanjem 
objektov pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne 
dediščine.

– Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih 
tonih zemeljskih in peščenih barv, živobarvne fasade niso do-
voljene. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito 
moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citronsko ru-
mena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno modra 
in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu.

– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh stre-
šin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri. 
Streha je lahko tudi ravna. Strehe morajo biti krite s kritino sive 
do grafitno sive barve ali rdeče barve glede na prevladujočo 
kritino obstoječih objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine 
v videzu majhnih strešnikov, v primeru ravnih streh je dopusta 
izvedba zelene strehe, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim 
slojem. Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasični-
mi in pultnimi frčadami. Sleme frčad mora biti nižje od slemena 
matične strešine.

– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 
na fasadah objektov kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzid-
ki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni 
elementi iz drugih okolij.

(3) Objekti za druge dejavnosti:
a) Velikost in oblikovanje objektov za druge dejavnosti:
– Gospodarski objekti in druge stavbe so lahko samostoj-

ni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim 
poslopjem.

– Objekti morajo biti podolgovatega tlorisa v razmerju 
stranic 1:1,4 ali več, strmejših delih mora biti sleme vzporedno 
s plastnicami. Tloris je lahko tudi lomljen. Dozidave ne smejo 
rušiti razmerij.

– V primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno 
objekt členiti na manjše gradbene mase, in sicer z ometanimi 
slopi in lesenimi polnili.

– Višinski gabarit stavb je (K)+P+1+M, klet mora biti v 
celoti vkopana. V primeru, da objekt stoji v brežini je lahko 
sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe 
le K+P+M.

– V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 
etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.

– Objekti po bruto tlorisni površini in volumnu ne smejo 
presegati obstoječih objektov v EUP, v kateri se gradijo.

– Streha: strehe stavb so dvokapnice s slemenom v 
smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega 
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaklju-
čene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. 
Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–45° z upoštevanjem 
prevladujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov. 
Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive barve ali 
rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih objektov v 
tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih strešnikov. 
Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pul-
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tnimi frčadami. Najvišji del frčade ne sme biti višji od slemena 
osnovne strehe.

– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 
na fasadah objektov kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzid-
ki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni 
elementi iz drugih okolij.

– Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih 
tonih zemeljskih in peščenih barv, živobarvne fasade niso do-
voljene. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito 
moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citronsko ru-
mena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno modra 
in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu in posamezni 
deli v kamnu lomljencu. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo 
enotno v naravni barvi lesa.

– Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. 
Objekti naj bodo grajeni klasično ali montažno z uporabo na-
ravnih materialov (kamen, opeka glina, les, steklo).«

15. člen
Besedilo 48. člena se v celoti nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»(1) Območja podeželskega naselja (SK) so namenjena 

za potrebe kmetijskih gospodarstev, bivanja in dopolnilnih de-
javnosti na kmetiji.

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti:
– primarne dejavnosti;
– stanovanja;
– trgovina, gostinstvo, turizem, storitvene, razvedrilne in 

rekreacijske dejavnosti, verske dejavnosti in svobodni poklici;
– proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na 

okolje in po neto površini ne presegajo 250 m2.
b) Dopustne vrste posegov:
– novogradnje objektov;
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, re-

konstrukcije, dozidave, nadzidave, ponovne gradnje objektov, 
odstranitve objektov;

– spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejav-
nosti, ki so določene za obravnavano podrobno namensko rabo;

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;
– infrastrukturne ureditve;
– ureditve javnih površin.
c) Velikost stanovanjskih objektov:
– Tloris podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 

ali več.
– Višinski gabarit stavb je (K)+P+1+M, klet mora biti v 

celoti vkopana. V primeru, da objekt stoji v brežini, je lahko 
sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe 
le K+P+M.

– V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 
etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.

– Višinski gabarit na območjih kulturne dediščine je lahko 
le K+P+M.

– Pri pritličnih objektih je pritličje pri vhodu lahko največ 
1,0 m nad urejenim terenom, zunanje stopnice z ograjo pa 
masivno grajene, višina kolenčnega zidu največ 1,0 m. Pri 
nadstropnih objektih je višina kolenčnega zidu največ 0,4 m.

d) Oblikovanje stanovanjskih objektov:
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 

na fasadah objektov, kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzid-
ki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni 
elementi iz drugih okolij.

– Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lese-
nem opažu, ki je položen vertikalno.

– Fasadne odprtine naj bodo pokončne, simetrične, raz-
porejene osno v rastru polno/prazno.

– Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih 
tonih zemeljskih in peščenih barv, živobarvne fasade niso do-
voljene. Ni dopustna uporaba naslednjih barv, ki so v prostoru 
izrazito moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citron-
sko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno 

modra in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi 
leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.

– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh stre-
šin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri. V 
primeru, da je objektu dodan izzidek, je streha nad njim lahko 
podaljšek obstoječe strešine z istim naklonom kot matična stre-
šina. Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi 
in pultnimi frčadami. Sleme frčad mora biti nižje od slemena 
matične strešine. Pultne frčade z ravno streho niso dovoljene. 
Možna je izvedba čopov v matični strešini.

– Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 
barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih 
strešnikov.

– Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. 
Objekti naj bodo grajeni klasično ali montažno z uporabo na-
ravnih materialov (kamen, opeka glina, les, steklo).

e) Velikost in oblikovanje objektov za primarno kmetijsko 
proizvodnjo in za druge dejavnosti:

– Gospodarski objekti in druge stavbe so lahko samostoj-
ni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim 
poslopjem.

– Objekti morajo biti podolgovatega tlorisa v razmerju 
stranic 1:1,4 ali več, na strmejših terenih mora biti sleme vzpo-
redno s plastnicami. Tloris je lahko tudi lomljen. Dozidave ne 
smejo rušiti razmerij.

– V primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno 
objekt členiti na manjše gradbene mase, in sicer z ometanimi 
slopi in lesenimi polnili.

– Višinski gabarit stavb je (K)+P+M, klet mora biti v celoti 
vkopana. V primeru, da objekt stoji v brežini, je lahko sprednji 
del kleti viden (K+P+M).

– V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 
etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.

– Objekti po bruto tlorisni površini in volumnu ne smejo 
presegati obstoječih objektov v EUP, v kateri se gradijo.

– Streha: strehe stavb so dvokapnice s slemenom v 
smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega 
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaklju-
čene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. 
Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–45° z upoštevanjem 
prevladujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov. 
Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive barve ali 
rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih objektov v 
tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih strešnikov. 
Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, s klasičnimi in 
pultnimi frčadami, frčade na eni strehi morajo biti enake oblike, 
sleme frčad mora biti nižje od slemena matične strešine. Pultne 
frčade z ravno streho niso dovoljene.

– Fasade se izvedejo v ometu bele barve ali v svetlih 
pastelnih tonih. Možna je kombinacija ometa in lesenih oblog z 
vertikalno položenimi deskami, v naravni barvi lesa.

f) Parcelacija:
– Oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahte-

vam – naklonu terena, dostopu do parcele, možnosti priključe-
vanja na javno infrastrukturo na način najbližjih priključkov in 
ureditvi parkirišč.

– Na zemljiščih tik ob gozdnih površinah je potrebno 
zagotoviti dostop do gozda in odmik od gozdnega roba pravi-
loma za višino drevnin, s soglasjem in pod pogoji pristojnega 
upravljavca lahko tudi bližje.«

16. člen
Besedilo 49. člena se v celoti nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»(1) Območja počitniških hiš (SP) so namenjena zača-

snemu bivanju:
a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti:
– začasno bivanje in turistične nastanitve,
– stanovanja le v že obstoječih stanovanjskih objektih.
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b) Dopustne vrste posegov:
– novogradnje objektov,
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, 

rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, ponovne gradnje in od-
stranitve objektov,

– spremembe namembnosti obstoječih objektov za potre-
be turističnih dejavnosti,

– sprememba namembnosti obstoječih objektov v stano-
vanjske objekte ni dovoljena,

– postavitev enostavnih objektov, in sicer: drvarnica, nad-
strešek in lopa, vendar le en objekt do površine 20 m2 in ograje,

– infrastrukturne ureditve,
– urejanje javnih površin.
a) Velikost objektov:
– Tloris je podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 

ali več, do največ neto površine 50 m2 na etažo.
– Višinski gabarit stavb je (K)+P+M, klet mora biti delno ali 

celoti vkopana, višina kolenčnega zidu je max. 1,0 m.
– V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 

etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.

b) Oblikovanje objektov:
– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh stre-

šin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri. V 
primeru, da je objektu dodan izzidek, je streha nad njim lahko 
podaljšek obstoječe strešine z istim naklonom kot matična stre-
šina. Dovoljene strešne odprtine so strešna okna in klasične 
frčade. Sleme frčad mora biti nižje od slemena matične streši-
ne. Možna je izvedba čopov v matični strešini z naklonom 45°. 
Ravne strehe niso dovoljene.

– Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 
barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih 
strešnikov.

– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 
na fasadah objektov kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzid-
ki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni 
elementi iz drugih okolij.

– Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene 
v lesenem opažu, ki je položen vertikalno.

– Fasadne odprtine naj bodo pokončne, simetrične, raz-
porejene osno v rastru polno/prazno.

– Fasade morajo biti izvedene v ometu bele barve ali 
lesene v naravni barvi lesa. Dopustna je tudi izvedba fasad 
v kombinaciji omet in les; vidni del kleti se izvede v ometu ali 
naravnem kamnu.

– Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. 
Objekti so lahko grajeni klasično ali montažno z uporabo na-
ravnih avtohtonih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo).

e) Parcelacija:
– Oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahte-

vam – naklonu terena, dostopu do parcele, možnosti priključe-
vanja na javno infrastrukturo na način najbližjih priključkov in 
ureditvi parkirišč.

– Na zemljiščih tik ob gozdnih površinah je potrebno 
zagotoviti dostop do gozda in odmik od gozdnega roba pravi-
loma za višino drevnin. s soglasjem in pod pogoji pristojnega 
upravljavca lahko tudi bližje.«

17. člen
Besedilo 50. člena se v celoti nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti:
– primarne dejavnosti;
– stanovanja;
– planinske, lovske, gozdarske koče, planšarije in pastir-

ski stanovi;
– trgovina, gostinstvo, turizem, storitvene, razvedrilne in 

rekreacijske dejavnosti, verske dejavnosti in svobodni poklici;
– proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na 

okolje in po neto površini ne presegajo 250 m2.

b) Dopustne vrste posegov:
– novogradnje objektov;
– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, re-

konstrukcije, dozidave, nadzidave, ponovne gradnje objektov, 
odstranitve objektov;

– spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejav-
nosti, ki so določene za obravnavano podrobno namensko rabo;

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;
– infrastrukturne ureditve;
– ureditve javnih površin.
c) Velikost stanovanjskih objektov:
– Tloris je podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 

ali več.
– Višinski gabarit stavb je (K)+P+1+M, klet mora biti v 

celoti vkopana. V primeru, da objekt stoji v brežini, je lahko 
sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe 
le K+P+M.

– V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 
etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.

– Pri pritličnih objektih je pritličje pri vhodu lahko največ 
1,0 m nad urejenim terenom, zunanje stopnice z ograjo pa 
masivno grajene, višina kolenčnega zidu največ 1,0 m. Pri 
nadstropnih objektih je višina kolenčnega zidu največ 0,4 m.

d) Oblikovanje stanovanjskih objektov:
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 

na fasadah objektov kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzid-
ki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni 
elementi iz drugih okolij.

– Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lese-
nem opažu, ki je položen vertikalno.

– Fasadne odprtine naj bodo pokončne, simetrične, raz-
porejene osno v enotnem rastru polno/prazno.

– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh stre-
šin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri. V 
primeru, da je objektu dodan izzidek, je streha nad njim lahko 
podaljšek obstoječe strešine z istim naklonom kot matična stre-
šina. Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi 
in pultnimi frčadami. Sleme frčad mora biti nižje od slemena 
matične strešine. Pultne frčade z ravno streho niso dovoljene. 
Možna je izvedba čopov v matični strešini.

– Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 
barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih 
strešnikov,

– Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih 
tonih zemeljskih in peščenih barv, živobarvne fasade niso do-
voljene. Ni dopustna uporaba naslednjih barv, ki so v prostoru 
izrazito moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citron-
sko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno 
modra in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi 
leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.

– Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. 
Objekti naj bodo grajeni klasično ali montažno z uporabo na-
ravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo).

e) Velikost in oblikovanje objektov za primarno kmetijsko 
proizvodnjo in za druge dejavnosti:

– Gospodarski objekti in druge stavbe so lahko samostoj-
ni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim 
poslopjem.

– Objekti morajo biti podolgovatega tlorisa v razmerju 
stranic 1:1,4 ali več, na strmejših delih mora biti sleme vzpo-
redno s plastnicami. Tloris je lahko tudi lomljen. Dozidave ne 
smejo rušiti razmerij.

– V primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno 
objekt členiti na manjše gradbene mase, in sicer z ometanimi 
slopi in lesenimi polnili.

– Višinski gabarit stavb je (K)+P+1+M, klet mora biti v 
celoti vkopana. V primeru, da objekt stoji v brežini, je lahko 
sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe 
le K+P+M.
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– V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 
etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.

– Objekti po bruto tlorisni površini in volumnu ne smejo 
presegati obstoječih objektov v EUP, v kateri se gradijo.

– Streha: strehe stavb so dvokapnice s slemenom v 
smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega 
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaklju-
čene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. 
Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–45° z upoštevanjem 
prevladujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov. 
Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive barve ali 
rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih objektov 
v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih strešni-
kov. Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi 
in pultnimi frčadami. Sleme frčad mora biti nižje od slemena 
matične strešine. Pultne frčade z ravno streho niso dovoljene.

– Fasade se izvedejo v ometu bele barve ali v svetlih 
pastelnih tonih. Možna je kombinacija ometa in lesenih oblog z 
vertikalno položenimi deskami, v naravni barvi lesa.

f) Parcelacija:
– Oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahte-

vam – naklonu terena, dostopu do parcele, možnosti priključe-
vanja na javno infrastrukturo na način najbližjih priključkov in 
ureditvi parkirišč.

– Na zemljiščih tik ob gozdnih površinah je potrebno 
zagotoviti dostop do gozda in odmik od gozdnega roba pravi-
loma za višino drevnin, s soglasjem in pod pogoji pristojnega 
upravljavca lahko tudi bližje.«

18. člen
V 52. členu se besedilo točke d) nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»Oblikovanje objektov:
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 

na fasadah objektov kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzid-
ki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni 
elementi iz drugih okolij.

– Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo obli-
kovane in členjene kot glavne fasade.

– Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih 
tonih zemeljskih in peščenih barv, živobarvne fasade niso do-
voljene. Ni dopustna uporaba naslednjih barv, ki so v prostoru 
izrazito moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citronsko 
rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno modra 
in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi leseni deli 
na fasadah se obdelajo enotno, in sicer v naravni barvi lesa.

– Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 
barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih 
strešnikov.

– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh stre-
šin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri. 
Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in 
pultnimi frčadami. Za objekte terciarnih, kvartarnih in proizvo-
dnih dejavnosti je naklon strehe lahko tudi manjši.

– Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. 
Objekti naj bodo grajeni klasično ali montažno z uporabo na-
ravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo).«

19. člen
V 53. členu se v točki d) za četrto alinejo doda nova ali-

neja z naslednjim besedilom:
»Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 

barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih 
strešnikov.«

20. člen
V 54. členu se v točki c) za četrto alinejo doda nova alineja 

z naslednjim besedilom:
»V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 

etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.«

V 54. členu se v točki c) besedilo pete alineje nadomesti 
z naslednjim besedilom:

»Streha: strehe stavb so dvokapnice s slemenom v smeri 
daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklo-
na v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s 
čopom. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon 
streh je dovoljen v razponu od 38°–45° z upoštevanjem prevla-
dujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov. Strehe 
morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive barve ali rdeče 
barve glede na prevladujočo kritino obstoječih objektov v tan-
girani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih strešnikov.«

21. člen
V 55. členu se v točki d) v tretji alineji zadnji stavek nado-

mesti z naslednjim besedilom:
»Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 

barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP.«

V 55. členu se v točki e) besedilo druge alineje nadomesti 
z naslednjim besedilom:

»Na zemljiščih tik ob gozdnih površinah je potrebno za-
gotoviti dostop do gozda in odmik od gozdnega roba praviloma 
za višino drevnin, s soglasjem in pod pogoji pristojnega upra-
vljavca lahko tudi bližje.«

22. člen
V 56. členu se v točki c) doda nova četrta alineja z nasle-

dnjim besedilom:
»V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 

etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.«

V 56. členu se besedilo točke d) nadomesti z naslednjim 
besedilom:

»Oblikovanje objektov:
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 

na fasadah objektov kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzid-
ki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni 
elementi iz drugih okolij.

– Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo obli-
kovane in členjene kot glavne fasade.

– Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih 
tonih zemeljskih in peščenih barv, živobarvne fasade niso do-
voljene. Ni dopustna uporaba naslednjih barv, ki so v prostoru 
izrazito moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citron-
sko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno 
modra in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi 
leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.

– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh stre-
šin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri, 
dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in 
pultnimi frčadami. Pultne frčade z ravno streho niso dovoljene. 
Možna je izvedba čopov v matični strešini.

– Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 
barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih 
strešnikov.

– Pri gradnji objektov naj se upošteva načelo sonaravno-
sti. Objekti naj bodo grajeni klasično ali montažno z uporabo 
naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo).«

V 56. členu se v točki e) besedilo druge alineje nadomesti 
z naslednjim besedilom:

»Na zemljiščih tik ob gozdnih površinah je potrebno za-
gotoviti dostop do gozda in odmik od gozdnega roba praviloma 
za višino drevnin, s soglasjem in pod pogoji pristojnega upra-
vljavca lahko tudi bližje.«

23. člen
V 57. členu se v točki d) doda nova alineja z naslednjim 

besedilom:
»V primeru, da je del kleti viden, je lahko vidna le ena 

etaža kleti. Tloris kletne etaže, ki je vkopana in ni vidna, je lahko 
drugačen od predpisanega.«
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V 57. členu se besedilo točke e) nadomesti z naslednjim 
besedilom:

»Oblikovanje objektov:
– Oblikovanje objektov naj sledi avtentičnim objektom 

območja, prednost ima prenova obstoječih objektov pred no-
vogradnjo.

– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli 
na fasadah objektov kot so arkade, večkotni ali polkrožni izzid-
ki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni 
elementi iz drugih okolij.

– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh stre-
šin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri, 
dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in 
pultnimi frčadami. Pultne frčade z ravno streho niso dovoljene.

– Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 
barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih 
strešnikov.

– Fasade morajo biti izvedene v ometu bele barve ali 
lesene v naravni barvi lesa. Dopustna je tudi izvedba fasad 
v kombinaciji omet in les. Vidni del kleti se izvede v ometu ali 
naravnem kamnu. Fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj 
bodo oblikovane in členjene kot glavne fasade.

– Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. 
Objekti so lahko grajeni klasično ali montažno z uporabo narav-
nih avtohtonih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo).«

24. člen
V 60. členu se v točki c) besedilo tretje alineje nadomesti 

z naslednjim besedilom:
»Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitno sive 

barve ali rdeče barve glede na prevladujočo kritino obstoječih 
objektov v tangirani EUP. Dopustne so kritine v videzu majhnih 
strešnikov.«

25. člen
V 61. členu se besedilo prve točke nadomesti z nasle-

dnjim besedilom:
»Območja osnovne namenske rabe P so namenjena pro-

metni infrastrukturi.«
V 61. členu se besedilo četrte točke črta.

26. člen
V 62. členu se besedilo prve točke nadomesti z nasle-

dnjim besedilom:
»Območja osnovne namenske rabe – O so namenjena 

okoljski infrastrukturi.«

27. člen
V 63. členu se besedilo prve točke nadomesti z nasle-

dnjim besedilom:
»Območja osnovne namenske rabe – E so namenjena 

energetski infrastrukturi.«

28. člen
V 64. členu se besedilo prve točke nadomesti z nasle-

dnjim besedilom:
»Območja osnovne namenske rabe – T so namenjena 

komunikacijski infrastrukturi.«

29. člen
Besedilo 65. člena se v celoti nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: kmetijske 

dejavnosti.
b) Na območjih kmetijskih zemljišč je dovoljena gradnja 

naslednjih objektov ali posegov v prostor:
1) agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe 

namakanja kmetijskih zemljišč;
2) enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski 

objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na 

zahtevnost, (enojni kozolec t.i. stegnjeni kozolec ali kozolec z 
lopo oziroma kozolec s plaščem, kmečka lopa, pastirski stan, 
grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koru-
znjak, pokrita skladišča za lesena goriva, zbiralnik gnojnice ali 
gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno 
molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena 
ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena 
gozdna prometnica);

3) objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpi-
som, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje 
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na 
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske 
objekte iz 2) točke, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih 
objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost 
nezahtevnih objektov;

4) čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na toč-
kovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do 
vključno 40 m2;

5) staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih 
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površi-
ne do vključno 100 m2;

6) pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, 
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, 
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, 
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih 
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);

7) pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in narav-
nih pojavov;

8) raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in 
geotermičnega energetskega vira;

9) začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas do-
godka oziroma v času sezone:

– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični čebelnjak v leseni izvedbi;
10) opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija 

(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);
11) začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami;
12) dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, 

če gre za objekt, ki:
– ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod 

stavbo izven območij stavbnih zemljišč),
– ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;
13) gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uved-

bi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi 
objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:

– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacij-
ska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s 
pripadajočimi objekti in priključki nanje,

– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski 
vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripa-
dajočimi objekti in priključki nanje;

14) rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z 
zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogo-
juje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica 
na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni 
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni 
cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne 
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali presta-
viti zaradi rekonstrukcije ceste;

15) sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega 
izkoriščanja mineralnih surovin) in odlagališč odpadkov v kme-
tijsko rabo v skladu s sanacijskim programom za rekultivacijo, 
na vodnih in priobalnih zemljiščih so dovoljene še vodnogospo-
darske ureditve strug, potokov in hudournikov.

16) Obnova obstoječih kmetijsko gospodarskih objektov, 
senikov in raztegnjenih kozolcev.

17) Na območju kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo znotraj 
območij smučišč, je dovoljena izgradnja objektov in naprav za 
potrebe smučišča (montažne vlečnice in trakovi).
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c) Pogoji za gradnjo objektov:
– Objekte iz točke 2), 3) in 5) prejšnjega odstavka, ki so 

po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtev-
nost gradnje, enostavni in nezahtevni objekti, razen rastlinjaka, 
ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za 
trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito 
kmetijskih pridelkov, lahko gradi le investitor, ki je vpisan v 
register kmetijskih gospodarstev in to vsaj dve (2) leti pred pri-
dobitvijo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt oziroma 
pred začetkom gradnje enostavnega objekta, in ki ima v lasti 
oziroma zakupu:

– najmanj 2,0 ha zemljišč, ki so glede na evidenco 
dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, 
travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske po-
vršine, ali

– najmanj 1,0 ha zemljišč, ki so glede na evidenco 
dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade,
– Objekte z zgoraj navedenimi omejitvami, razen kozolca, 

se lahko na kmetijskih zemljiščih gradi v območju petdeset me-
trskega (50,0 m) pasu, ki obkroža območje stavbnih zemljišč 
kmetije pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč kmetije 
zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni 
mogoče zgraditi in da je takšen objekt nujno potreben za 
obratovanje kmetije oziroma opravljanje registrirane dejavnosti 
kmetije. Za gradnje navedenih objektov mora investitor pred-
hodno pridobiti mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, 
iz katerega izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za 
obratovanje kmetije oziroma opravljanje registrirane dejavnosti 
kmetije.

– Lokacije čebelnjakov, stacionarnih ali prenosnih, morajo 
biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo 
posegalo na poselitveno območje. Postavitev je možna le pod 
pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje čebelarske 
svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na kate-
rem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo 
čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše 
in čebelarski pašni red, da je investitor vpisan v priznano rejsko 
organizacijo za kranjsko čebelo.

– Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti iz točk 2) in 3) 
drugega odstavka tega člena, čebelnjaki iz točke 4) drugega 
odstavka tega člena ter staje iz točke 5) drugega odstavka tega 
člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene.

Ne glede na prvi stavek druge alineje tega odstavka se 
pastirski stan in staja lahko gradita le v EUP območja planin.

d) Oblikovanje objektov:
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti glede na 

materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti, poenoteni z 
osnovno stavbo in morajo slediti tipologiji osnovne stavbe (sta-
novanjska stavba) kmetije oziroma pogojem za oblikovanje, ki 
so določeni v točki e) 50. člena tega odloka. Vse stavbe so v 
enoetažni izvedbi, brez balkonov – gankov, raznih izzidkov ter 
brez frčad in strešnih okenskih odprtin. Usmeritve za posame-
zne za objekte so navedene v Katalogu pomožnih objektov, ki 
je priloga tega odloka.

– Oblikovanje čebelnjaka se mora slediti tipologiji tra-
dicionalnega slovenskega čebelnjaka. Zgrajen je lahko kot 
prostostoječa, pritlična, z vseh strani zaprta stavba za čebelne 
panje. Čebelnjak je postavljen na točkovne temelje, fasada 
je iz vertikalnih lesenih desk. Streha je dvokapnica, s krajšo 
sprednjo in daljšo zadnjo strešino. Na sprednji strani je večji, 
večinoma polkrožni napušč za zaščito panjev. Konstrukcija 
je lesena. Za kritino se uporabljajo lesene skodle, deske ali 
betonski strešniki sive barve.

e) Druga merila in pogoji:
– Travnate površine ob vodotokih se ohranjajo. Prepreču-

je se intenzivna raba vlažnih travnikov in v zvezi s tem poveza-
ne melioracije niso dovoljene.

– Pri izboljševalnih ukrepih obdelovalnih površin (agro-
melioracije, komasacije in zaokrožitve) se zagotovi ohranjanje 
podolgovate drobne parcelacije in mikro reliefnih značilnosti 
(travnate razmejitve, osamela drevesa).

– Na območjih z nepremično kulturno dediščino in vplivnih 
območjih je pred načrtovanjem postavite pomožnega kmetijsko 
gozdarskega objekta potrebno pridobiti kulturno varstvene po-
goje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

– Za posege v zavarovana območja, v območja Natura 
2000 in v naravne vrednote je potrebno pridobiti naravovar-
stvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojne službe.

– Travniški sadovnjaki se ohranjajo in nadomeščajo z 
avtohtonimi vrstami sadnega drevja. Ohranja se večja posame-
zna drevesa, omejke in živice ter sadovnjake ob robovih kmetij 
in ob robovih naselij.

– Postavljanje obor in ograjevanje zemljišč za pašo živine 
v odprti krajini na območjih ohranjanja narave se lahko izvaja le 
na način, ki omogoča prehod prostoživečih vrst.

– Na območju kmetijskih zemljišč ni dovoljeno postavljati 
premičnih objektov (prikolice, kontejnerji ipd.), na enostavne in 
nezahtevne objekte ni dovoljeno nameščati oglasnih sporočil.«

30. člen
V 66. členu se besedilo prve točke nadomesti z nasle-

dnjim besedilom:
»Površine, ki so v OPN opredeljene kot gozdne površine, 

porasle z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in 
ekonomskem izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, 
ki so v skladu s področnim predpisom določena kot gozd.«

V 66. členu se besedilo šeste točke nadomesti z nasle-
dnjim besedilom:

»V območjih gozdov so dovoljeni naslednji posegi:
– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogoji-

tvenimi načrti;
– krčitev gozda v kmetijske namene je dopustna v skladu 

s področnim predpisom;
– gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, vlečnic, 

gozdnih vlak, planinskih in sprehajalnih poti in kolesarskih poti;
– čebelnjaki skladno s pogoji iz točke b), c) in d) iz 65. čle-

na tega odloka;
– ureditve za potrebe lova;
– za posege, ki lahko bistveno spremenijo življenjske 

razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih možnosti divjadi 
skladno s področnim predpisom;

– posegi za vodnogospodarske ureditve;
– sanacije degradiranega gozdnega prostora;
– sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega 

izkoriščanja mineralnih surovin), cestnih usekov in divjih odla-
gališč odpadkov v osnovno namensko rabo;

– gradnja obor, ograditve posameznih delov gozdov v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov;

– sanitarne sečnje;
– ponovne gradnje so dovoljene le za enak namen ter v 

enakih gabaritih;
– v območjih varovalnih gozdov so posegi v prostor do-

pustni le izjemoma za infrastrukturne objekte, če po presoji 
vplivov na okolje ne ogrožajo ekoloških funkcij gozdov in če 
je predhodno pridobljeno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano;

– na območju gozdnih zemljišč, ki se nahajajo znotraj 
EUP smučišč, je dovoljena izgradnja objektov in naprav za 
potrebe smučišč (sedežnice, vlečnice);

– dovoljena so investicijsko vzdrževalna dela in ponovne 
gradnje legalno zgrajenih objektov v enakih gabaritih;

– gozd je dovoljeno skrčiti po označitvi in evidentiranju 
dreves za posek, ki ju po predložitvi gradbenega dovoljenja in 
označitvi oziroma zakoličbi območja posegov opravi pristojna 
gozdno gospodarska služba.

– Vodno gospodarske ureditve obstoječih strug potokov 
in hudournikov za potrebe varstva pred negativnim delovanjem 
voda in druge vodno gospodarske ureditve, ki se nanašajo na 
izboljšanje hidro morfoloških in bioloških lastnosti površinskih 
voda. Dopustno je urejanje obstoječih poti, dostopov do vode, 
postavitev klopi z uporabo avtohtonih materialov.«
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31. člen
V 72. členu se celotno besedilo nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»(1) Novi objekti (nad terenom fasadni plašč in pod tere-

nom zunanji rob objekta) morajo biti odmaknjeni od meje sose-
dnjih zemljišč vsaj 4,0 m tako, da ni motena sosednja posest in 
da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele. Pri 
določitvi lege stavbe je potrebno slediti funkciji in legi stavb v 
gravitacijskem območju. Manjši odmik je mogoč le s soglasjem 
lastnika sosednje parcele, vendar ne manjši od 2,5 m.

(2) Odmik od sosednjih zemljišč za enostavne in nezah-
tevne objekte je najmanj 3,0 m, manjši odmik je mogoč le s so-
glasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjši od 1,5 m.

(3) Na območjih IG in IK morajo biti novi objekti (nad in 
pod terenom) odmaknjeni od parcelnih meja vsaj 5,0 m. Manjši 
odmik je mogoč le s soglasjem lastnika sosednje parcele.

(4) Lega novozgrajenih objektov morajo slediti prevladu-
joči gradbeni liniji obstoječih objektov ob ulicah in obstoječim 
gradbenim linijam v prostoru.

(5) V območjih ohranjenih vaških jeder je pri določitvi lege 
stavbe potrebno slediti talni zasnovi vaškega jedra in obstoje-
čim gradbenim linijam. V primerih, da je za naselje ali del na-
selja značilna postavitev stavb na posestne meje, je potrebno 
stavbo praviloma locirati na mejo.

(6) Odmiki od predpisanih so, brez soglasja mejašev, 
lahko manjši v primeru:

– ko je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva 
kulturne dediščine,

– ko to določajo PPIP za posamezno EUP in
– v primeru gradnje stavbe, ki se bo v enakih ali manjših 

višinskih gabaritih gradila na mestu prej odstranjene zakonito 
zgrajene stavbe, pri kateri je odmik od meje sosednjega zemlji-
šča enak ali večji kot pri stavbi, ki se nadomešča. Nova stavba 
mora imeti enako namembnost kot stavba, ki se nadomešča.

(7) Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni na pose-
stne meje gradbenih parcel, če oba lastnika s tem soglašata, 
razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je 
potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem 
prometu.

(8) Postavitev objektov mora biti prilagojena konfiguraciji 
terena. Daljša stranica objektov, lociranih na pobočjih, mora biti 
vzporedna s plastnicami. Izjemoma je postavitev (orientacija) 
objektov lahko drugačna, če se z grafično analizo okolice, ki jih 
morajo vsebovati lokacijski podatki posebnega dela projekta, 
utemelji, da postavitev objekta upošteva ohranjen identitetni 
urbanistični vzorec naselja oziroma dela naselja oziroma pre-
vladujočo orientacijo slemen.

(9) Odmiki od javnih zemljišč:
– med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo 

oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira 
pot do parkirnih (garažnih) mest je treba zagotoviti najmanj 
5,0 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni 
omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje;

– ograja mora biti od parcelne meje javne ceste oddaljena 
najmanj 1,0 m oziroma oziroma mora biti odmik enak višini 
ograje.

(10) Ne glede na predhodna določila tega člena so izje-
moma dopustne gradnje stavb na parcelno mejo, kadar:

– gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu;
– je način gradnje ob meji parcele značilen za naselje;
– kadar gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove, 

načrtovana novogradnja pa ne slabša bivalnih in funkcionalnih 
pogojev v okolici.«

32. člen
V prvi točki 73. člena se za besedilom »energetskimi 

objekti« doda besedilo »in priključki.«
V 73. členu se deveta točka nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»Za območja več stanovanjskih objektov je poleg dolo-

čil druge točke tega člena potrebno pri določanju gradbene 
parcele upoštevati tudi potrebe po skupnih odprtih prostorih 

(parki, igrišča). Skupnih parkirnih, zelenih in odprtih površin ni 
dopustno zmanjševati zaradi zasebnih interesov. Postavitve 
pomožnih objektov (nadstreški, garaže, ute, lope ipd.) za indi-
vidualne potrebe na teh zemljiščih niso dopustne.«

V 73. členu se doda nova enajsta točka z naslednjim 
besedilom:

»(11) Izjemoma se parkirna mesta lahko zagotavljajo 
izven gradbene parcele v primerih iz 1. točke 80. člena tega 
odloka.«

33. člen
Besedilo 80. člena se v celoti nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»(1) Pri novogradnjah rekonstrukcijah in pri spremembi 

namembnosti stavb je treba na gradbeni parceli zagotoviti 
zadostno število parkirnih mest (PM), ki se zagotavljajo na 
parkirnih površinah, garažnih mestih ali garažah v kletnih 
in preostalih etažah. Kadar na gradbeni parceli stavbe ni 
tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna 
mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, 
zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti. 
Izjemoma se PM lahko zagotavljajo na skupnih ali javnih 
parkirnih površinah:

– na območju mestnega jedra registrirane naselbinske de-
diščine EŠD 784, kjer zaradi zatečenega stanja PM ni mogoče 
zagotavljati na gradbeni parceli,

– kadar ni tehničnih in prostorskih možnosti za stavbe z 
javno funkcijo.

(2) Pri večstanovanjskih stavbah je potrebno čim več PM 
zagotavljati izven nivojsko tako, da se ohranja več zelenih po-
vršin ob stavbah in zagotavlja večja bivalna kakovost območja.

(3) Dopustna je izgradnja podzemnih garaž oziroma izven 
nivojsko parkiranje.

(4) Parkirne ploščadi z več kot 10 PM morajo biti ozele-
njene z zasaditvijo dreves skladno z določilom tega odloka o 
zasaditvah.

(5) Pri določanju števila PM za stavbe z javno funkcijo 
in pri večstanovanjskih objektih, ki morajo biti dostopna brez 
arhitektonskih ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno 
parkirno mesto za invalida. V primeru skupnega parkirišča za 
objekte z različnimi dejavnostmi se pri določanju potrebnega 
števila PM upošteva največje potrebe po istočasnem parki-
ranju.

(6) Manipulacijske površine na parkiriščih morajo biti di-
menzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vklju-
čevanje vozil na javno cesto. Parkirišča v bližini državnih cest 
morajo biti fizično ločena od državnih cest.

(7) Na parkiriščih za avtodome mora biti zagotovljena 
oskrba z vodo in elektriko ter odstranjevanje fekalij (sanitarno 
napajalni vozel).

(8) PM in garaže morajo biti locirane in izvedene tako, 
da hrup in smrad ne poslabšujeta bivalnih pogojev v objektih 
v okolici.

(9) PM in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za 
avtobuse in za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih 
naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je mogoče na območju pro-
metnih površin in območju proizvodnih dejavnosti. Izjemoma 
je gradnja teh PM in garaž dovoljena za potrebe kmetijske 
dejavnosti v sklopu kmetijskega gospodarstva tudi v drugih 
območjih.

(10) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah 
namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število 
PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporočenimi normativi 
stroke, kot sledi:

– enostanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje
– dvostanovanjske stavbe 4 PM
– večstanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje
– počitniške hiše 2 PM
– dom za starejše 1 PM/5 postelj
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– vrtci, šole 1 PM/učitelja  
od teh najmanj 12  
za kratkotrajno 
parkiranje staršev

– zdravstveni domovi 1 PM/2 zaposlena +  
1 PM/30 m2

– poslovni prostori/pisarne 1 PM/2 zaposlena + 
PM/30m2 neto površine

– poslovni prostori/stranke 1 PM/2 zaposlena 
+ PM/20 m2 neto 
površine

– obrtni ali industrijski objekti 
do neto površine 250 m2 1 PM/30 m2 površine  

(ne manj kot 2)
več kot neto površine 250 m2 1 PM/50 m2 ali 1 PM/2 

zaposlena
– skladišča s strankami 1 PM/100 m2 ali  

1 PM/2 zaposlena
– skladišča brez strank ne manj kot 3 PM
– kulturni dom 1 PM/5–10 sedežev
– cerkev 1 PM/20 m2

– pokopališča 1 PM/2000 m2 
površine

– trgovine 1 PM/30–40 m2 

koristne prodajne 
površine

– rekreacijska igrišča 1 PM/250 m2

– športne dvorane z gledalci 1 PM/10–15 
obiskovalcev

– športne dvorane brez gle-
dalcev

1 PM/50 m2 površine 
dvorane

– manjše krajevne gostilne, 
bifeji

1 PM/4 sedežev

– gostilne s prenočišči 1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev
(11) Na vseh gradbenih parcelah je treba za javne objekte 

oziroma dejavnosti z obiskom strank zagotoviti še najmanj 20 % 
dodatnih PM za kolesa in druga enosledna vozila (vendar ne 
manj kot 2 PM).«

34. člen
Besedilo 81. člena se črta.

35. člen
Besedilo 82. člena se v celoti nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»(1) Novogradnje, rekonstrukcije in priključke telekomuni-

kacijskega omrežja se v naseljih gradi podzemno. Telefonsko in 
kabelsko omrežje je potrebno projektirati po istih trasah. Varo-
valni pas, merjeno na vsako stran od osi posameznega voda, 
znaša 1,50 m. V trimetrskem varovalnem pasu posameznega 
voda je dopustna le gradnja komunalnih naprav.

(2) Podzemnimi kabli v obliki kabelske kanalizacije, razen 
sistemov brezžičnih povezav, so predpisana oblika izvedb ko-
munikacijskih omrežij. Izven naselij je izjemoma dovoljena tudi 
gradnja nadzemnih vodov. Investitorji so obvezani izjeme doka-
zati na podlagi strokovnih podlag, kjer s primerjalnimi parametri 
dokažejo upravičenost le-teh. Vidne nosilce infrastrukturnih 
vodov se ohranja in izvaja v leseni konstrukciji.

(3) V naseljih je potrebno zagotoviti tolikšno število ko-
munikacijskih central, da bo zagotovljena možnost prenosa 
signala za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi komuni-
kacijskimi storitvami.

(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne 
telefonije, anten in radarjev je treba upoštevati predpise s 
področja graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektro-
magnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

– Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno ume-
ščati na stavbe varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih 

ustanov ter na stanovanjske stavbe, na otroška igrišča in na 
pokopališča.

– Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi 
je dopustna na območjih namenjenih trgovsko-nakupovalni, 
proizvodni, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti ter na 
manj kvalitetnih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, pri čemer 
objekti ne smejo zastirali pogleda na značilne vedute naselij, 
kulturno dediščino in naravne vrednote.

– Objekte in naprave mobilne telefonije je treba v čim večji 
meri umeščati v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali 
načrtovane infrastrukturne koridorje in naprav. Na varovalnih 
območjih, kjer se varuje posebna vrednota in na območjih v 
varovalnem pasu infrastrukture je dopustno bazno postajo 
postaviti le ob predhodni odobritvi pristojnega soglasodajalca.

– Postavljanje antenski stolpov v bližino prostorskih domi-
nant (npr. cerkve in gradovi), ali nameščanje antenskih drogov 
nanje, ni dopustno.«

36. člen
V 86. členu se besedilo desete točke nadomesti z nasle-

dnjim besedilom:
»Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave 

stavb, namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje), ki po-
segajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvi-
denih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene 
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin ele-
ktromagnetnega polja, ki so določene v področnem predpisu.«

V 86. členu se doda nova enajsta točka z naslednjim 
besedilom:

»(11) V primeru gradbenih del v območju obstoječih ele-
ktroenergetskih naprav je investitor dolžan naročiti projektno 
dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) prestavite, oziroma 
zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izde-
lave te projektne dokumentacije nosi investitor. Vsa morebitna 
dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih 
naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, 
na stroške investitorja. Za območje varovalnega pasu elektroe-
nergetskih objektov velja področni predpis.«

37. člen
Besedilo 87. člena se v celoti nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»(1) Omrežje javne razsvetljave v naselju praviloma poteka 

pod zemljo. Javna razsvetljava se postavlja le v območjih strnje-
nih naselij, izven naselij pa le na križiščih, prehodih za pešce, 
avtobusnih postajah, če je to potrebno za zagotavljanje varnosti.

(2) Osvetljevanje dovoznih cest, parkirišč in osvetljevanje 
objektov v naseljih mora biti zmanjšano na najnižjo raven. 
Območje, za katerega osvetljevanje ni nujno potrebno, se ne 
osvetljuje. Priporoča se uporaba svetil na senzor gibanja. Za-
sebna parkirišča trgovskih in gostinskih objektov ter poslovno 
industrijskih območij, so lahko osvetljena le v času obratovanja 
oziroma izvajanja dejavnosti, sicer pa s svetili na senzor za za-
gotavljanje varnosti, če je potrebno. Fasad hiš se ne osvetljuje 
za dekoracijo.

(3) Oblikovanje svetilk mora biti podrejeno oblikovnim 
kvalitetam posameznih enot urejanja prostora. V vaških jedrih 
je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu. 
Izdelana morajo biti skladno s Katalogom opreme javnega 
prostora v Občini Tržič.

(4) Za osvetljevanje poti, ulic, cest in objektov se lahko 
uporabljajo le zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepre-
dušnim steklom, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo 
svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so na primer natrijeve 
plinske žarnice ali LED svetilke s temperaturo največ 2400 K, 
skladno s področnim predpisom. Namestitve novih obcestnih 
svetilk se omeji na minimum, po 22. uri mora biti moč osvetlje-
vanja zmanjšana do 5. ure zjutraj, reklamna in okrasna osvetli-
tev pa časovno omejena največ do 22. ure, posamezni objekti 
se opremijo s svetili na senzor.«
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38. člen
V 89. členu se pred prvo točko doda nova točka 1a z 

naslednjim besedilom:
»(1a) Preko območja Občine Tržič potekajo naslednji 

obstoječi prenosni plinovodi:
P292; od R29 v km 22+525 – MRP Tržič; premer 100 mm; 

tlak 50 bar,
P2921; od P292 v km 2+871 – MRP Golnik; premer 

100 mm; tlak 50 bar,
10100; MRP BPT – ograja BPT; premer 150 mm; tlak 

1 bar,
10000; MRP Tržič' MRP BPT; premer 100 mm; tlak 4 bar,
10200; MRP BPT – ograja PEKO; premer 150 mm; tlak 

1 bar in
10300; MRP BPT – Široka potrošnja; premer 100 mm; 

tlak 1 bar
Omenjeni prenosni sistem zemeljskega plina je v upravlja-

nju družbe Plinovodi d.o.o. kot operaterja prenosnega sistema 
zemeljskega plina. Za poseganje v varovalni pas prenosnega 
plinovoda se upošteva področni predpis.«

Točka (1) se preštevilči v točko (1b).
V 89. členu se v osmi točki na koncu stavka doda nasle-

dnje besedilo:
»Pred pričetkom kakršnekoli gradnje je potrebno od upra-

vljalca plinovoda pridobiti projektne pogoje oziroma mnenje k 
gradnji. Vlogi za mnenje h gradnji mora investitor priložiti DGD 
projekt.«

39. člen
V 90. členu se besedilo četrte točke nadomesti z nasle-

dnjim besedilom:
»Strojnica MHE mora biti postavljena nevpadljivo in po 

velikosti ne sme presegati dimenzij, ki jih narekuje tehnologi-
ja. V kolikor je strojnica umeščena v stavbo mora biti streha 
stavbe simetrična dvokapnica z naklonom 38o do 45o. Lokacija 
strojnice mora biti nad koto visoke vode in izven poplavnega 
območja. Generatorska etaža strojnice s pristopom mora biti 
nad nivojem stoletne visoke vode. Strojnica ne sme ovirati 
dostopa do struge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del. 
Ograje niso dopustne.«

40. člen
91. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne 

dediščine, varovani skladno s predpisi s področja varstva kul-
turne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne 
dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih 
spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kultur-
na dediščina, vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni 
iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o 
občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, 
in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine 
(aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi 
varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni 
posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju 
njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na 
mestu samem (in situ).

(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzi-
davo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 
objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kul-
turne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane 
vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznav-
ne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali 
območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, 
ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri 
gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji 
za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja 

ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji 
glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno 
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo 
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati 
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene po-
trebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, 
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se 
izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni 
režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. 
V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, 
ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni 
pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za 
kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente 
spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del pro-
jektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave 
in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s 
področja varstva kulturne dediščine. S kulturno varstvenim so-
glasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne 
dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski 
izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o 
določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena 
območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni 
z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij 
dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spo-
menik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v 
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane 
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, 
ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja do-
ločb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano 
kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni 
v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno 
še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni 
režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni 
v tem členu.

Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane 
vrednote, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, 
fasadni detajli),

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo-
čega zunanjega prostora,

– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-

vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev 

posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varo-

vane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre-

ža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav-

bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje 
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, 
značilne funkcionalne celote),

– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja 
(drevesa, vodotoki itd.),

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na 
reliefne značilnosti, poti itd.),

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
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– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, 
oblike strešin, kritina),

– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in 
pogledi iz njega),

– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, 
ulične fasade itd.),

– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: 

ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba 

(naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika 

parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osa-
mela drevesa),

– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje 
v kulturni krajini),

– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbar-
stva (kozolci, znamenja, zidanice),

– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podo-
bo in stavbo oziroma naseljem,

– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogod-
kov,

– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene 
strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in

– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano vrtno arhitekturno dediščino: ohranjajo se 

varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, 

vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos kulturne de-

diščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, 
zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),

– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so po-
trebne za razvoj in obstoj rastlin, in

– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska poveza-
nost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter 
površinami, pomembnimi za delovanje celote.

Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno 
posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke 
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, 
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali 
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spre-
menili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, 

meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno 

z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali 
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje 
in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki 
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih 
delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih 

arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti 
za gradnjo.

V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba pred-
hodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve 
vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru 
postopka priprave izvedbenega akta.

Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varo-
vane vrednote, kot so:

– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali 

drugih nepremičnin,

– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter 
vedute.

Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane 
vrednote, kot so:

– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da mo-

rajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju 
kulturne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričeval-
nost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo 
vplivno območje določeno.

(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kul-
turnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registri-
rano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je 
veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je 
treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje za posege 
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

Kulturno varstveno soglasje je treba pridobiti tudi za po-
sege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi pro-
storsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.

Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne 
elemente spomenika je treba pripraviti konservatorski načrt, ki je 
del projektne dokumentacije za pridobitev kulturno varstvenega 
soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta 
so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S 
kulturno varstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in 
usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je 
predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da 
bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanja 
ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s 
predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas 
predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. 
Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturno varstveno so-
glasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne 
dediščine.

(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se 
štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo 
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki 
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. 
To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno 
s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, 
ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka 
OPN ali drugih predpisov.

(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na 
območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega 
najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne 
krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturno var-
stveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred prido-
bitvijo kulturno varstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o 
potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas 
predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko 
raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni 
znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav 
pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke 
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na me-
stu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z 
določili arheološke stroke.

(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pri-
stojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska 
dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«
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41. člen
V 92. členu se besedilo druge točke nadomesti z nasle-

dnjim besedilom:
»Pri načrtovanju posegov v zavarovanih območjih se 

upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih 
vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske razno-
vrstnosti navedena v strokovnem gradivu s področja varstva 
narave.«

V 92. členu se besedilo devete točke nadomesti z nasle-
dnjim besedilom:

»Na poselitvenem območju se ohranja ali nadomešča 
obstoječo grmovno in drevesno vegetacijo ob objektih. Pri ure-
ditvi zelenih površin se prednostno izbira domorodne rastlinske 
vrste, tujerodne pa le tiste, ki zanesljivo niso invazivne.«

V 92. členu se besedilo enajste točke črta.
V 92. členu se besedilo trinajste točke nadomesti z na-

slednjim besedilom:
»V skladu s področnim predpisom se v I. stopnjo varstva 

pred hrupom uvrstita območje Naravnega spomenika Dovža-
nova soteska in Spominski park Udin boršt.«

V 92. členu se doda nova štirinajsta točka z naslednjim 
besedilom:

»(14) V primeru posegov v obstoječe stavbe se pred 
začetkom del preveri, če na stavbi gnezdijo ptice ali v njej 
prebivajo netopirji. V primeru potrditve, naj se čas obnovitvenih 
del prilagodi tem vrstam. Zaradi različnih obdobij in načinov 
razmnoževanja se konkretne usmeritve pripravijo prilagojeno 
za posamezno vrsto.«

42. člen
V 93. členu se doda nova peta točka z naslednjim bese-

dilom:
»(5) V enakem smislu je treba varovati tudi vodne vire, za 

katere so bila izdana vodna dovoljenja za lastno oskrbo s pitno 
vodo ali za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska 
javna služba, za javno oskrbo s pitno vodo, ki nimajo določenih 
vodovarstvenih območij.«

43. člen
V 97. členu se v prvi točki besedilo »Zavod za gozdove 

Slovenije« nadomesti z besedilom: »pristojni zavod«.
V 97. členu se v drugi točki besedilo »z Zakonom o divjadi 

in lovstvu« nadomesti z besedilom: »s področnim predpisom.«
V 97. členu se v peti točki besedilo »Ministrstva za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom: »pri-
stojne gozdno gozdarske službe.«

44. člen
Besedilo 99. člena se v celoti nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»(1) Vsi objekti na območju OPN morajo biti dimenzioni-

rani in projektirani ustrezno glede na stopnjo potresne ogro-
ženosti (Karta projektnih pospeškov tal, RS MOP, Uprava za 
geofiziko, M 1:500.000).

Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se severni 
del Občine Tržič nahaja v območju s projektnim pospeškom 
tal (g) 0,15, južni del Občine Tržič pa v območju s projektnim 
pospeškom 0,175.

(2) Pri načrtovanju gradbene konstrukcije objekta je po-
trebno upoštevati področni predpis.«

Za 101. členom se doda nov 101.a člen z naslednjim 
besedilom:

»101.a člen
(pogoji za potrebe obrambe)

(1) Na območjih možne izključne rabe posegi ne smejo 
onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v primeru 
vojnega in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesre-
čah ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je 
mogoče izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih 
primerih takoj vzpostaviti. Za vse posege v območjih možne 

izključne rabe za potrebe obrambe je treba pridobiti soglasje 
ministrstva pristojnega za obrambo.

(2) V območju omejene in nadzorovane rabe za potrebe 
obrambe – v oddaljenosti do 1 km od območja za potrebe 
obrambe z antenskimi stebri ali stolpi, je treba za vsako novo-
gradnjo višine nad 18,00 m pridobiti projektne pogoje in mnenje 
ministrstva pristojnega za obrambo.«

45. člen
V 102. členu se v prvi točki besedilo »z Uredbo o mejnih 

vrednostih hrupa v okolju« nadomesti z besedilom: »s področ-
nim predpisom.«

V 102. členu se v drugi točki besedilo »z Uredbo o oce-
njevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) 
nadomesti z besedilom: »s področnim predpisom«.

V 102. členu se v sedmi točki besedilo »Ministrstvo za 
okolje in prostor« nadomesti z naslednjim besedilom: »pristojno 
ministrstvo.«

46. člen
V 103. členu se prvi stavek druge točke nadomesti z 

naslednjim besedilom:
»Mejne vrednosti virov sevanja za posamezna območja 

določa področni predpis.«

47. člen
V 104. členu se besedilo četrte točke črta.

48. člen
V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 01:
– v drugi točki besedilo »Dopustne so naslednje vrste pro-

storskih ureditev« nadomesti z naslednjim besedilom: »Druga 
merila in pogoji«;

– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 02:
– besedilo druge in tretje točke nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»2) Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in 

gradenj:
– gradnja novih objektov,
– gradnja in ureditev zunanjih in hortikulturnih površin,
– spremembe namembnosti,
– garaže so dopustne le pod nivojem terena tako, da se 

ne zmanjšajo javne zelene in parkirne površine,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov,
– površin otroškega igrišča Deteljica ni dovoljeno zmanj-

ševati,
– gradnja in vzdrževanje prometne, komunalne, energet-

ske in druge gospodarske infrastrukture.
3) Dopustni gabariti:
Povečanje višinskih gabaritov obstoječih objektov ni do-

voljeno. Novi objekti ne smejo presegati višinskih gabaritov 
obstoječih objektov v neposredni bližini v tej EUP.«;

– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 03:
– v drugi točki v tretji alineji črta besedilo »ter gradnje 

novih objektov«;
– v drugi točki besedilo osme alineje nadomesti z na-

slednjim besedilom: »postavitve enostavnih in nezahtevnih 
objektov in opreme javnega prostora: nadstreški za osebna 
vozila, se izvedejo v lesu, zaščitene s premazom, ki omogoča 
naravno staranje lesa. Nadstreški se lahko izvedejo tudi z 
ravno streho.«;

– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 05:
– v tretji točki se na koncu prve alineje doda naslednje 

besedilo: »Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«;
– v peti točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 07:
– v četrti točki črta besedilo: »pri posegih«;
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– doda nova 5. točka z naslednjim besedilom: »5) Nad-
streški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«

V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 08 v četrti točki črta 
besedilo: »pri posegih«.

V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 09 v tretji točki črta 
besedilo »pri posegih«.

V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 10 v tretji točki črta 
besedilo: »pri posegih«.

V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 11 v četrti točki črta 
besedilo »pri posegih«.

V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 13 in za EUP BIS 14 
v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.

V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 15:
– v drugi točki črta besedilo: »pri posegih«;
– doda nova četrta točka z naslednjim besedilom: »4) V 

območju IG je odmik objekta od parcelne meje lahko manjši od 
5,0 m, vendar ne manjši od 1,5 m.«

V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 16:
– v drugi točki na koncu besedila doda naslednje besedi-

lo: »Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«;
– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 17/1 v drugi točki črta 

besedilo »pri posegih«.
V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 17/2:
– na koncu prve točke doda naslednje besedilo: »Spre-

memba namembnosti obstoječih objektov je dovoljena. Poleg 
spremembe namembnosti objektov skladno z namensko rabo 
prostora IG, so dovoljena tudi stanovanja.«

V 106. členu se v preglednici PPIP za EUP BIS19/3 do-
data novi dve EUP:

»
BIS 20 OO
Bistrica-peskokop pod Šijo
BIS 21 OO
Bistrica-peskokop Hudi grad

«

V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 22 v tretji točki črta 
besedilo: »pri posegih«.

V 106. členu se v PPIP za EUP BIS 23 v šesti točki črta 
besedilo: »pri posegih«.

49. člen
V 107. členu se besedilo prve točke PPIP za EUP BOB 01 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim 

objektom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati 
pogoje za območja SK.«

V 107. členu se v PPIP za EUP BOB 03 v drugi točki črta 
besedilo: »pri posegih«.

50. člen
V 109. členu se besedilo prve, druge in tretje točke PPIP 

za EUP BRE 01 nadomesti z naslednjim besedilom:
»1) Območje namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-

tom ter kmetijam. Na celotnem območju EUP mora oblikovanje 
in velikost objektov upoštevati pogoje za območja SK.

2) Posegi na zemljiščih parc. št. 557/5, 557/6, 557/8, 
557/9, 558/20, 558/22 in 558/23 vse k.o. Bistrica se izvajajo na 
podlagi geomehanskih raziskav in mnenja geologa o sestavi 
in nosilnosti temeljnih tal ter o pogojih temeljenja za objekte. 
Pred posegi je potrebno pridobiti mnenje geotehnične službe in 
podati rešitve, ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti 
terena celotnega območja SS.

3) Na delu parc. št. 667/1 k.o. Bistrica je dovoljena gra-
dnja kmetijskih objektov.«

V 109. členu se besedilo prve točke PPIP za EUP BRE 02 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»Območje namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-
tom. Na celotnem območju mora oblikovanje in velikost objek-
tov upoštevati pogoje za območja SK.«

V 109. členu se na koncu stavka prve točke PPIP za EUP 
BRE 03 doda naslednje besedilo:

»Poleg dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in proizvodne do 
velikosti neto 250 m2 je v območju dovoljena tudi postavitev 
pakirnice in skladišča za prodajo sadja in zelenjave.«

V 109. členu se besedilo druge točke PPIP za EUP 
BRE 04 nadomesti z naslednjim besedilom:

»V območju pod državno cesto so dopustni tudi dvo- 
stanovanjski objekti. Oblikovanje in velikost objektov mora 
upoštevati pogoje za območja SK.«

51. člen
V 111. členu se v PPIP za EUP DOL 08:
– besedilo prve točke nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Na poplavnem območju, so dopustne samo rekonstrukcije in 
vzdrževalna dela na obstoječih objektih.«;

– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.

52. člen
V 112. členu se besedilo prve alineje druge točke PPIP za 

EUP GRH 01 nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za osvetljevanje vseh zunanjih površin se namestijo 

svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop/izklop.«
V 112. členu se besedilo prve alineje četrte točke PPIP za 

EUP GRH 04 nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za osvetljevanje vseh zunanjih površin se namestijo 

svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop/izklop.«
V 112. členu se besedilo četrte in pete točke PPIP za EUP 

GRH 07 nadomesti z naslednjim besedilom:
»4) Posegi in krčenje obvodne vegetacije na parc. 

št. 309/2, 309/3 309/5, 309/6, 309/7, 309/8, 309/9 k.o. Lom 
pod Storžičem znotraj NV Tržiška Bistrica s pritoki do Tržiča, 
niso dovoljeni.

5) Na parc. št. 289/5 k.o. Lom pod Storžičem je dopustna 
ureditev začasnega šotorišča in kurišča pod pogoji, da taka 
ureditev ne zahteva nikakršne gradnje oziroma trajnih posegov 
v prostor v smislu prostorske in gradbene zakonodaje, nima ne-
gativnih vplivov na okolje in ne posega v drevesno vegetacijo.«

53. člen
V 113. členu se besedilo druge točke PPIP za EUP GZD 01 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na zemljišču s parcelno št. 743/4 in 743/5 k.o. Križe je 

dovoljena gradnja eno stanovanjskega objekta.«
V 113. členu se besedilo tretje točke PPIP za EUP GZD 02 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»Posegi niso dovoljeni do uveljavitve državne uredbe o 

zavarovanju virov pitne vode.«
V 113. členu se v PPIP za EUP GZD 02 dodata novi četrta 

in peta točka z naslednjim besedilom:
»4) Padavinske odpadne vode s parkirišča preko oljnih 

lovilcev v izvedbi, ki je v skladu s področnim predpisom.
5) Na območju šotorišča se odvod komunalnih odpadnih 

voda ureja na način, da kakovost podzemne vode na vodovar-
stvenem območju ne bo ogrožena.«

54. člen
V 114. členu se v PPIP za EUP HRG 01 besedilo prve 

točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-

tom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati pogoje 
za območja SK.«

55. člen
V 115. členu se v PPIP za EUP HUD 02 doda nova tretja 

točka z naslednjim besedilom dodan:
»3) Priporoča se ekstenzivno sadjarstvo z visokodebel-

nimi drevesi.«

56. člen
V 117. členu se v PPIP za EUP JED 02 v četrti točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
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V 117. členu se v PPIP za EUP JED 03:
– besedilo tretje točke nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Na poplavnem območju so dopustne samo rekonstrukcije in 
vzdrževalna dela na obstoječih objektih.«;

– v peti točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 117. členu se v PPIP za EUP JED 11 v tretji točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 117. členu se v PPIP za EUP JED 12:
– črta besedilo 3. točke;
– v sedmi točki črta besedilo: »pri posegih«.

57. člen
V 118. členu se v PPIP za EUP KOV 02 doda nova tretja 

točka z naslednjim besedilom doda:
»3) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 118. členu se v PPIP za EUP KOV 04 na koncu stavka 

tretje točke doda naslednje besedilo:
»Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 118. členu se v PPIP za EUP KOV 12 črta druga alineja 

četrte točke.

58. člen
V 119. členu se v prvi točka PPIP za EUP KRŽ 02 črta 

besedilo: »(zadruga, učila, mercator, mesnica)«
V 119. členu se v PPIP za EUP KRŽ 04 besedilo šeste 

točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na parceli št. 572/4 k.o. Križe se priporoča ohranitev 

oziroma obnova visokodebelnih dreves.«
V 119. členu se v PPIP za EUP KRŽ 05 doda nova četrta 

točka z naslednjim besedilom:
»4) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 119. členu se v PPIP za EUP KRŽ 07 doda nova tretja 

točka z naslednjim besedilom:
»3) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 119. členu se besedilo PPIP za EUP KRŽ 12 v celoti 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»1) Na območju kmetijskih zemljišč (K1) niso dovoljene 

gradnje objektov. Dopustna je postavitev rastlinjakov. Na ob-
močju kmetijskih zemljišč (K2) je dovoljena gradnja enojnega 
kozolca (stegnjeni kozolec, kozolec z lopo oziroma kozolec s 
plaščem). Posegi se lahko izvedejo skladno s 96. in 101. čle-
nom tega odloka.

2) Ohranjajo se obcestni drevoredi, znamenja in kapeli-
ce. Ohranja se značilna parcelacija kmetijskih zemljišč (kriško 
polje).

3) Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturno varstvene 
pogoje in kulturno varstveno soglasje.

4) Avtohtoni najmanj 5,0 m vegetacijski pas ob potoku se 
ohranja oziroma obnavlja.

5) Ob izgradnji razbremenilne struge, kolesarske in peš-
poti je potrebno kmetom omogočiti dostop s kmetijsko meha-
nizacijo na kmetijska zemljišča.«

59. člen
V 120. členu se besedilo PPIP za EUP LEŠ 01 v celoti 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»1) V območju se ohranja in obnavlja naselbinska dedi-

ščina. Obnova ima prednost pred novogradnjami.
2) Varstveni pogoji:
– Na robovih naselja se ohranjajo obstoječe živice in sa-

dovnjaki. Od njih je obvezen 5 m odmik objektov.
– Ohranja in obnavlja naj se drevesa in grmovna vege-

tacija znotraj območja Natura 2000 in EPO območja, krčenje 
ni dopustno. Pri gradnji novih objektov se mora upoštevati 
varnostna razdalja: gradnja objektov naj se načrtuje v odmiku 
ene drevesne višine odraslega drevesa (cca 30,0 m) od obsto-
ječega drevesnega fonda.

– Na parc. št. 13/1, 13/2, 13/3, 37/3, 39/1, 39/2, 47, za-
hodni del 74/1, 161/2, 859, 892/1 (del) in 915 vse k.o. Leše, 
pozidava ni dopustna.

– Gradnja na parc. 160 in 161 k.o. Leše ne sme posegati 
v območje obrežne vegetacije ob vodotoku. Za poseg v obmo-

čje naravne vrednote je potrebno pridobiti soglasje pristojne 
organizacije za varstvo narave.

3) Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturno varstvene 
pogoje in kulturno varstveno soglasje.

4) Dovoljeno je le vzdrževanje oziroma rekonstrukcija 
ceste.

5) Priporoča se ohranitev visokodebelne lesnate vege-
tacije oziroma nadomeščanje le-te z visokodebelnim sadnim 
drevjem.

6) Na zemljišču 750/5 k.o. Leše stoji kozolec, ki pred-
stavlja značilen element kulturne krajine. V kolikor njegovo 
gradbeno tehnično stanje to dopušča, se ga ohrani oziroma 
prestavi.

7) Strešna kritina na objektih mora biti v sivi barvi.«
V 120. členu se besedilo PPIP za EUP LEŠ 02 v celoti 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»1) Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim 

objektom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati 
pogoje za območja SK.

2) Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturno varstvene 
pogoje in kulturno varstveno soglasje.

3) Strešna kritina na objektih mora biti v sivi barvi.«
V 120. členu se črta besedilo prve točke PPIP za EUP 

LEŠ 05 in dodata novi peta in šesta točka z naslednjim bese-
dilom:

»5) Dovoljeno je vzdrževanje in rekonstrukcija ceste.
6) Strešna kritina na objektih mora biti v sivi barvi.«
V 120. členu se v PPIP za EUP LEŠ 06 doda nova tretja 

točka z naslednjim besedilom:
»3) Strešna kritina na objektih mora biti v sivi barvi.«

60. člen
V 121. členu se v PPIP za EUP LOK 01 na koncu stavka 

druge točke doda naslednje besedilo:
»Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 121. členu se v PPIP za EUP LOK 03:
– zadnji stavek prve točke nadomesti z naslednjim bese-

dilom: »Ob Cesti na Loko mora potekati zeleni pas (drevored, 
zelene površine).«;

– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 121. členu se v PPIP za EUP LOK 06 doda nova tretja 

točka z naslednjim besedilom:
»3) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 121. členu se v PPIP za EUP LOK 07:
– črta besedilo prve točke;
– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.

61. člen
V 122. členu se v PPIP za EUP LOM 01:
– besedilo prve točke nadomesti z naslednjim besedilom: 

»1) Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-
tom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati pogoje 
za območja SK.«;

– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 122. členu se v PPIP za EUP LOM 02:
– besedilo prve in druge točke nadomesti z naslednjim 

besedilom:
»1) Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim 

objektom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati 
pogoje za območja SK.

2) Pozidava na parc. št. 1028/4, 206 (del) in 981/17 vse 
k.o. Lom pod Storžičem znotraj NV ni dopustna.«;

– v četrti točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 122. členu se v PPIP za EUP LOM 03:
– besedilo tretje točke nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Dodatne pozidave na parc. št. 49/1 (del), 51/1, 51/2, 54/2 in 
984/2 vse k.o. Lom pod Storžičem znotraj NV niso dopustne.«;

– besedilo prve alineje pete točke nadomesti z naslednjim 
besedilom: Za osvetljevanje vseh zunanjih površin se namestijo 
svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop/izklop.«

– v šesti točki črta besedilo: »pri posegih«.
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V 122. členu se v PPIP za EUP LOM 05:
– besedilo tretje točke nadomesti z naslednjim besedilom: 

»V območju SS mora oblikovanje in velikost objektov upošte-
vati pogoje za območja SK.«:

– v peti točki črta besedilo: »pri posegih«.

62. člen
V 123. členu se v PPIP za EUP NOV 02 besedilo druge 

točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na parc. št. 410/3, 420/4, 420/6, 420/8, 445/2 in 445/3 

vse k.o. Senično dodatna pozidava ni dopustna.«

63. člen
V 125. členu se v PPIP za EUP POD 03 besedilo prve 

točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-

tom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati pogoje 
za območja SK.«

V 125. členu se v PPIP za EUP POD 05 besedilo prve 
točke nadomesti z naslednjim besedilom:

»Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-
tom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati pogoje 
za območja SK.«

V 125. členu se v PPIP za EUP POD 07 besedilo prve 
točke nadomesti z naslednjim besedilom:

»Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-
tom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati pogoje 
za območja SK.«

V 125. členu se v PPIP za EUP POD 08 besedilo prve 
točke nadomesti z naslednjim besedilom:

»Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-
tom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati pogoje 
za območja SK.«

V 125. členu se v PPIP za EUP POD 11 doda nova druga 
točka z naslednjim besedilom:

»2) Območje se nahaja v III. varstvenem pasu vodne-
ga vira, zato je treba dosledno upoštevati vse prepovedi in 
omejitve skladno z določili veljavnega področnega predpisa o 
zavarovanju virov pitne vode.«

V 125. členu se besedilo PPIP za EUP POD 14 v celoti 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»1) Območje se nahaja v III. varstvenem pasu vodne-
ga vira, zato je treba dosledno upoštevati vse prepovedi in 
omejitve skladno z določili veljavnega področnega predpisa 
o zavarovanju virov pitne vode. Prepovedano je umetno za-
sneževanje.

2) Območje se nahaja v območju plazljive in plazovite 
nevarnosti, zato je treba pri načrtovanju posegov upoštevati 
prepovedi in omejitve za posege.

3) V območju smučišča novogradnje in drugi posegi v 
prostor niso dopustni. Izjemoma so pod pogoji in skladno z 
določili veljavnega področnega predpisa o zavarovanju virov 
pitne vode, dopustni naslednji posegi in gradnje:

– Na celotnem območju so dovoljene rušitve, ponovne 
gradnje, rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih objektov 
in naprav.

– Gradnja novih objektov in novi posegi na območju razpr-
šene poselitve (A) – srednja postaja žičnice za potrebe turizma.

– Dovoljena je gradnja (legalizacija s sanacijo brežin) 
dostopne ceste do Planinskega doma na Zelenici. Dostopno 
cesto je potrebno z zapornico ali na drug ustrezen način zapreti 
za motorni promet.

– Dovoljena je ureditev hudournikov in gradnja vodnogo-
spodarskih objektov.

– Dovoljena je namestitev proti plazovnih zaščit za varo-
vanje dostopne ceste.

– Dovoljena je postavitev ograj (ograjevanje pašnikov, 
smučarskih prog in ostalih površin) pri čemer se morajo upora-
bljati dobro vidni/opazni materiali. Prepovedano je postavljanje 
ograj iz bodečih žic.

4) Varstveni režimi:
– Smučanje je dovoljeno na obstoječih in označenih progah.
– Turno smučanje je prepovedano na območjih rastišč 

lepega čeveljca ter na območjih prehranjevanja in prezimova-
nja ruševca.

– Gradbenih in vzdrževalnih del ter drugih posegov ni 
dovoljeno izvajati v času razmnoževanja ruševca (od začetka 
aprila do konca junija).

– Pri obnavljanju električnih in drugih vodov se je potreb-
no izogniti rastiščem lepega čeveljca. Na območju rastišča le-
pega čeveljca so dovoljeni le posegi oziroma ukrepi za zaščito 
rastišča. V času taljenja snega se po potrebi ureditvijo sistemi 
kanalov, da se prepreči zamočvirjanje rastišča.

– Na platoju na začetku planinske poti se namesti infor-
macijska tabla o naravovarstvenem pomenu območja in usmer-
janju obiskovalcev skladno z drugo alinejo te točke.«

V 125. členu se preglednica PPIP za EUP POD 30 v celoti 
nadomesti z naslednjo preglednico:

»
POD 30
Podljubelj

O, G, VC, PC, 
A, SS, K1, E, 
ZS, K2, IK, 
BT, OO, T, 
SP, PO

1) Na parceli številka 491/5, 
491/7, 491/8 k.o. Podljubelj  
je gradnja dovoljena le pod pogoji, 
ki izhajajo  
iz geomehanskega poročila.
2) Za vsak poseg je potrebno 
pridobiti kulturno varstvene 
pogoje in kulturno varstveno 
soglasje.
3) Območje EUP se nahaja  
v poplavnem območju, zato  
je pri posegih potrebno upoštevati 
100. člen tega odloka.
4) Na območju ZS ni dovoljeno 
spreminjati kote terena.
5) Varstveni pogoji:
Na parc. št. 267/4 k.o. Podljubelj 
se RTV pretvornik umesti  
na vzhodni del parcele na rob 
gozda. Ohranja se celovitost 
gozdnega habitatnega tipa.
6) Na parceli 487/4 k.o. Podljubelj 
se ohranja skalne bloke, ki so 
posledica ledeniškega delovanja.
7) Na ureditvenem območju  
se ne postavlja večjih svetlobnih 
teles (reklamni panoji, drugo). 
Dovoljene so informacijske table  
o naravnih značilnostih območja.
8) Osvetljevanje parkirišča ni 
dovoljeno.
9) Območje ureditve se lahko 
ogradi z leseno ograjo, ki naj  
bo primerno dvignjena in vidna.

«
V 125. členu se v PPIP za EUP POD 31 doda nova točka 

z naslednjim besedilom:
»1) Dovoljena je namestitev proti plazovnih zaščit za 

varovanje dostopne ceste.«

64. člen
V 126. členu se v PPIP za EUP POP 03 doda nova druga 

točka z naslednjim besedilom:
»2) Dovoljeno je vzdrževanje in rekonstrukcija ceste.«

65. člen
V 127. členu se besedilo PPIP za EUP POT 01 v celoti 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»1) Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim 

objektom. Na celotnem območju mora oblikovanje in velikost 
objektov upoštevati pogoje za območja SK.
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2) Za zunanjo razsvetljavo se lahko uporabljajo izključno 
svetilke na senzor gibanja.

3) Znotraj območja urejanja se po krčitvi gozda vzpostavi 
gozdni rob tako, da se 3 m pas izkrčenega zemljišča proti goz-
du prepusti zaraščanju s ciljem vzpostavitve gozdnega roba. 
Gozdni rob se redno vzdržuje. Na območju krčitve se naravni 
dinamiki prepusti habitatna drevesa.«

66. člen
V 128. členu se v PPIP za EUP PRI 01/1 doda novo 

besedilo:
»1) Na zemljiščih parc. št. 576/41, 576/40, 576/39, 

573/38, 576/37, 576/36, 576/35 in 576/34 k.o. Križe je dopustna 
postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, in sicer: garaža, 
nadstrešek, vrtna lopa.

2) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.
3) Objekte iz prve točke se lahko s soglasjem mejaša 

postavi tudi do parcelne meje.«
V 128. členu se v PPIP za EUP PRI 01/2 črta besedilo 

četrte alineje v drugi točki.
V 128. členu se v PPIP za EUP PRI 01/04 doda nova 

druga točka z naslednjim besedilom:
»2) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 128. členu se v PPIP za EUP PRI 03 v tretji točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 128. členu se v PPIP za EUP PRI 04 črta besedilo tretje 

alineje v drugi točki.
V 128. členu se v PPIP za EUP PRI 05 v peti točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 128. členu se v PPIP za EUP PRI 06 v tretji točki črta 

besedilo: »pri posegih«.

67. člen
V 129. členu se v PPIP za EUP RET 02 doda nova tretja 

točka z naslednjim besedilom:
»3) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 129. členu se preglednica PPIP za EUP RET 03/2 v 

celoti nadomesti z naslednjo preglednico:
»

RET 03/2
Retnje-  
vahtnica

PC, CU 1) Na zemljiščih parc. št. 284/1  
in 284/2 k.o. Križe je dopustna gra-
dnja poslovnega objekta  
in parkirišča za osebna in tovorna 
vozila. Vzhodni del zemljišča  
se zasadi z drevoredom  
visokoraslih listavcev.
2) Za vsak poseg je potrebno  
pridobiti kulturno varstvene pogoje 
in kulturno varstveno soglasje.
3) Usmeritve za gradnjo poslovnega 
objekta: sestavljen tloris  
do 8,0 m× 20,0 m in 8,0 m × 9,5 m. 
Etaže največ do K+P+M, višina  
do 10,2 m. Klet mora biti v celoti 
vkopana, tlorisno je lahko tudi večja 
od nadzemnega tlorisa. Uvoz/izvoz 
se uredi na kategorizirano občinsko 
cesto LC 280 052.

«
V 129. členu se besedilo PPIP za EUP RET 04 v celoti 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»1) Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim 

objektom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati 
pogoje za območja SK.

2) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 129. členu se besedilo PPIP za EUP RET 05 v celoti 

nadomesti z naslednjim besedilom:
»1) Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturno varstvene 

pogoje in kulturno varstveno soglasje.
2) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.
3) V strmi del brežine se z gradnjo ne posega.«

V 129. členu se besedilo PPIP za EUP RET 07 v celoti 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»1) Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim 
objektom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati 
pogoje za območja SK.

2) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 129. členu se v PPIP za EUP RET 11:
– črta besedilo prve točke;
– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.

68. člen
V 130. členu se v PPIP za EUP ROČ 01 v drugi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 130. členu se v PPIP za EUP ROČ 02:
– na koncu besedila druge točke doda naslednje besedilo: 

»Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«;
– v tretji točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 130. členu se v PPIP za EUP ROČ 03 na koncu bese-

dila druge točke doda naslednje besedilo: »Nadstreški se lahko 
izvedejo tudi z ravno streho.«:

V 130. členu se v PPIP za EUP ROČ 04:
– na koncu besedila druge točke doda naslednje besedilo: 

»Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«;
– v četrti točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 130. členu se v PPIP za EUP ROČ 06 v prvi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 130. členu se v PPIP za EUP ROČ 07 v drugi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.

69. člen
V 131. členu se v PPIP za EUP SEB 01 doda nova tretja 

točka z naslednjim besedilom:
»3) Na parc. št. 484/2 k.o Žiganja vas se dovoli gradnja 

stanovanjske stavbe. Minimalni odmik objekta od parcelne 
meje javne ceste (parc. št. 485 k.o. Žiganja vas) je lahko manjši 
od predpisanega s soglasjem lastnika, vendar ne manjši od 
1,0 m.«

V 131. členu se besedilo prve točke PPIP za EUP SEB 02 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-
tom in parkiranju za potrebe dovoljenih dejavnosti. Oblikovanje 
in velikost objektov mora upoštevati pogoje za območja SK.«

V 131. členu se v PPIP za EUP SEB 03
– besedilo prve točke nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Posegi na območju črno jelševja oziroma krčitve črno jelševja 
na S in Z delu parc. št. 534/2 k.o. Žiganja vas, ni dopustno. 
Pozidava na parc. št. 424/1 in 424/4 k.o. Žiganja vas ni do-
pustna.«;

– doda nova četrta točka z naslednjim besedilom: 
»4) Na zemljišču parc. št. 420/4 k.o. Žiganja vas posegi 

niso dovoljeni do sprejetja novega akta o zavarovanju Udin 
boršta.«

V 131. členu se besedilo prve točke PPIP za EUP SEB 05 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-
tom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati pogoje 
za območja SK.«

V 131. členu se v PPIP za EUP SEB 06 dodajo nove dru-
ga, tretja in četrta točka z naslednjim besedilom:

»2) Avtohtoni najmanj 5,0 m vegetacijski pas ob potoku 
se ohranja oziroma obnavlja.

3) Ob izgradnji razbremenilne struge, kolesarske in peš-
poti je potrebno kmetom omogočiti dostop s kmetijsko meha-
nizacijo na kmetijska zemljišča.

4) Kolesarske in peš steze se na območju, ko le-ta poteka 
na območju SAC ne osvetljuje.«

70. člen
V 132. členu se v PPIP za EUP SEN 01 doda nova četrta 

točka z naslednjim besedilom:
»4) Avtohtoni najmanj 5,0 m vegetacijski pas ob potoku 

se ohranja oziroma obnavlja.«
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V 132. členu se preglednica PPIP za EUP SEN 06 v celoti 
nadomesti z naslednjo preglednico:

»
SEN 06
Senično 

A,G, PC, K1, 
K2, BT

1) Dodatni posegi (pozidava, 
posegi v gozdni rob, drevesno  
in grmovno vegetacijo) znotraj  
ZO Spominski park Udin Boršt, 
niso dopustni.
2) Za vsak poseg je potrebno 
pridobiti kulturno varstvene 
pogoje in kulturno varstveno 
soglasje.
3) Na zemljišču 386/11  
k.o. Senično se dovoli postavitev 
objektov in spremljajočih ureditev 
za potrebe čebelarsko/turistično/
zdravstvene dejavnosti.

«

71. člen
V 133. členu se v PPIP za EUP SLP 01:
– črta besedilo tretje točke;
– v peti točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 133. členu se v PPIP za EUP SLP 02 v prvi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 133. členu se v PPIP za EUP SLP 03 v tretji točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 133. členu se v PPIP za EUP SLP 04 v četrti točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 133. členu se v PPIP za EUP SLP 05 črta besedilo 

prve točke.
V 133. členu se v PPIP za EUP SLP 06:
– v prvi točki črta besedilo: »in posegi v skladu s 100. čle-

nim tega odloka«;
– v tretji točki črta besedilo »pri posegih«.

72. člen
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 01/1:
– črta besedilo četrte točke;
– v sedemnajsti točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 01/2 in za EUP TRŽ 

01/3 v drugi točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 03 črta besedilo 

tretje točke.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 04 v drugi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 06 v četrti točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 07:
– besedilo druge točke nadomesti z naslednjim besedi-

lom: »Na poplavnem območju, so dopustne samo rekonstrukci-
je in vzdrževalna dela na obstoječih objektih in posegi v skladu 
s 94. členom tega odloka.«;

– peti točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 08 besedilo prve 

točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»Novogradnje nezahtevnih in enostavnih objektov kot 

so majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe 
pozidave niso dovoljene, dopustna so le vzdrževalna in ob-
novitvena dela na obstoječih objektih in posegi za izboljšanje 
pričevalnosti kulturne dediščine.«

V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 10:
– črta besedilo druge točke;
– v četrti točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 12 v enajsti točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 13 v tretji točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 14 v prvi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 15 v šesti točki črta 

besedilo: »pri posegih«.

V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 16:
– črta besedilo prve točke;
– v drugi točki črta besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 17 v četrti točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 26 v prvi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 29 v drugi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 30 v prvi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 31 v tretji točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 32 v drugi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 35 v drugi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 135. členu se v PPIP za EUP TRŽ 36 v drugi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.

73. člen
V 137. členu se v PPIP za EUP VIS 01 doda nova druga 

točka z naslednjim besedilom:
»2) Za zunanjo razsvetljavo se lahko uporabljajo izključno 

svetilke na senzor gibanja.«
V 137. členu se v PPIP za EUP VIS 02 besedilo prve 

točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»Območje je namenjeno eno- in dvostanovanjskim objek-

tom. Oblikovanje in velikost objektov mora upoštevati pogoje 
za območja SK.«

74. člen
V 139. členu se v PPIP za EUP ZVI 01 črta prvi stavek 

prve točke in doda nova četrta točka z naslednjim besedilom:
»4) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 139. členu se v PPIP za EUP ZVI 02 v drugi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.

75. člen
V 140. členu se v PPIP za EUP ŽGV 02:
– besedilo prve točke za nadomesti z naslednjim besedi-

lom: »1) Posegi (pozidava, krčenja gozda, poseg v gozdni rob) 
na parc. št. 23/10, 23/6, 23/7, 23/13 in 342/1 vse k.o. Žiganja 
vas) znotraj NV »Udin boršt – osameli kras«, niso dovoljeni.«;

– doda nova tretja točka z naslednjim besedilom: 
»3) Nadstreški se lahko izvedejo tudi z ravno streho.«
V 140. členu se v PPIP za EUP ŽGV 03 doda nova prva 

točka z naslednjim besedilom: »1) Nadstreški se lahko izvedejo 
tudi z ravno streho.«

V 140. členu se besedilo PPIP za EUP ŽGV 04 v celoti 
nadomesti z naslednjim besedilom:

»1) Za vsak poseg je potrebno pridobiti kulturno varstvene 
pogoje in kulturno varstveno soglasje

2) Vegetacijo v širini najmanj 5,0 m ob potoku se ohranja 
oziroma obnavlja.

3) Ob izgradnji razbremenilne struge, kolesarske in peš-
poti je potrebno kmetom omogočiti dostop s kmetijsko meha-
nizacijo na kmetijska zemljišča.

4) Kolesarske in peš steze se na območju, ko le-ta poteka 
na območju SAC, ne osvetljuje.

5) Rekonstrukcija lokalne ceste se načrtuje tako da se 
ohrani odmik ceste od grobišča in da višinsko cesta ne bo viš-
ja od grobišča. Morebitno avtobusno postajališče naj ne stoji 
v bližini grobišča in ne na vzhodnem robu ceste v vplivnem 
območju.«

76. člen
V 141. členu se v prvi točki doda nova osma alineja z 

naslednjim besedilom: »– postavitev nezahtevnih in enostavnih 
objektov k obstoječim objektom znotraj pripadajočih gradbenih 
parcel.«
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77. člen
V 142. členu se v PPIP za EUP BIS 12 v drugi točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 142. členu se V PPIP za EUP KOV 09 črta besedilo 

prve točke.
V 142. členu se v PPIP za EUP KRŽ 10:
– besedilo prve točke nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Območje je namenjeno izgradnji nogometnega igrišča in dru-
gim ureditvam za potrebe širitve športnega parka.«;

– besedilo tretje točke nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Objekt za šport – nogometno igrišče naj se locira na sredino 
območja. Tlorisni in višinski gabarit, naklon strešin in kritina 
servisnega objekta se prilagodi obstoječim objektom (bivše 
vojašnice, osnovna šola).«

V 142. členu se črta PPIP za EUP LEŠ 03 in doda nova 
preglednica PPIP za EUP LOK 08 z naslednjim besedilom:

»
LOK 08
Loka-
Gospodarska 
cona II

IG 1) V območju so dopustne gradnje 
proizvodnih objektov in delavnic. 
Novogradnje morajo upoštevati 
oblikovne značilnosti objektov  
v EUP LOK 03 (naklon strehe, 
višina objekta, kritina, oblikovanje 
strešnih odprtin, členjenost strešin, 
zunanja podoba objekta ipd.). 
Obvezna je vzdolžna orientacija 
objektov. Ob Cesti na Loko mora 
potekati zeleni pas (drevored, 
zelene površine).
2) V fazi osnutka OPPN se preveri 
ali je z vidika vplivov na zdravje ljudi 
treba izvesti postopek CPVO.

«

V 142. členu se v PPIP za EUP NOV 01 druga točka na-
domesti z naslednjim besedilom: »Ob vzhodnem robu območja, 
to je ob obstoječi cesti, je treba zaradi ohranjanja gozdnega 
robu kulturnega spomenika ohranjati pas visokodebelne ve-
getacije.«

V 142. členu se črta PPIP za EUP POD 11.
V 142. členu se besedilo prve točke PPIP za EUP 

POD 012 nadomesti z naslednjim besedilom: »Območje se 
nahaja v III varstvenem pasu vodnega vira, zato je treba dosle-
dno upoštevati vse prepovedi in omejitve skladno z določili ve-
ljavnega področnega predpisa o zavarovanju virov pitne vode.«

V 142. členu se v preglednici se za EUP POT 03 dodajo 
novi PPIP za EUP ROČ 08 z naslednjim besedilom:

»
ROČ 08 
Ročevnica-
Na jasi III.

SS 1) Območje je namenjeno gradnji 
eno- ali dvostanovanjskih objektov. 
Dopustni višinski gabarit je K+P+M.
2) Površine proti državni cesti  
se oblikuje kot zeleni pas (drevored, 
zelene površine).
3) Za vsak poseg je potrebno 
pridobiti kulturno varstvene pogoje 
in kulturno varstveno soglasje.

«

V 142. členu se črta PPIP za EUP TRŽ 11.
V 142. členu se v PPIP za EUP TRŽ 19 v peti točki črta 

besedilo: »pri posegih«.
V 142. členu se v PPIP za EUP TRŽ 23 v prvi drugi točki 

črta besedilo: »pri posegih«.

78. člen
V 144. členu se prvi stavek prve točke nadomesti z na-

slednjim besedilom: »OPPN s primerno sanacijo se izdela za 
celotna območja enot urejanja odprtih kopov, in sicer:«

V 144. členu se tretje točka nadomesti z naslednjim 
besedilom:

»Pri izdelavi OPPN mora biti poudarek na sanacijskih 
ukrepih in varovanju okolja. V sklopu sanacijskega načrta se 
predvidi zasaditev z avtohtonim grmičevjem in visoko stebelnim 
drevjem.

V 144. členu se doda nova šesta točka z naslednjim be-
sedilom: »(6) V primeru, da gre za perspektivna nahajališča, 
naj se predvidi ustrezno velika območja za podelitev rudarske 
pravice in koncesije skladno s področnim predpisom.«

79. člen
V 145. členu se v PPIP za EUP ČAD 01/2 besedilo prve 

točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»1) Gradnje objektov na parc. št. 849/1, 849/2, 850/11, 

850/12, 850/13 in 850/14 k.o. Lom pod Storžičem niso dovo-
ljeni.«

80. člen
146. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) V veljavi ostanejo prostorski izvedbeni načrti:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

gradnjo CČN Tržič 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna 
cona (Uradni list RS, št. 120/2008, 1/2010), oznaka EUP v 
OPN: KOV 08,

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
ureditev deponije Kovor (Uradni list RS, št. 48/16),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje enote urejanja prostora z oznako LEŠ 03 (Uradni list 
RS, št. 1/18),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovža-
nova soteska (Uradni list RS, št. 30/13, 46/18 – sprememba),

– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – 
BPT) (Uradni list RS, št. 70/18).«

81. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo 

po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. Lahko pa 
se takšen postopek nadaljuje po določbah tega odloka, če 
investitor to sam zahteva.

Prav tako se po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo 
tega odloka končajo postopki za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja v tistih primerih, za katere investitor s pogodbo dokaže, 
da je bila izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
naročena najmanj 3 mesece pred uveljavitvijo tega odloka. Rok 
po katerem je še možno k vlogi za izdajo gradbenega dovo-
ljenja prilagati projektno dokumentacijo izdelano po predpisih 
pred uveljavitvijo tega odloka, poteče po preteku 6 mesecev 
po uveljavitvi odloka.

82. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0001/2017
Tržič, dne 29. novembra 2019

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic

LJUBNO

3358. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 
SAŠA regije

Na podlagi 29., 49.a, 49.b člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
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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), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list 
RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 
40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 
14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 
80/16 – ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 – popr.) je:

– Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 9. člena 
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19) 
in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 08/16) na 8. seji, dne 5. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) na 7. seji, dne 14. 11. 2019 
sprejel,

– Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in Uradni 
list RS, št. 66/17) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list 
RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo in 66/17) na 8. seji, 
dne 5. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 14. člena Sta-
tuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) 
na 7. seji, dne 3. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odlo-
ka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/17) in 17. čle-
na Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 59/17) na 8. seji, dne 12. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi 
7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem podro-
čju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, 
št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 36/16), na 7. seji, dne 14. 11. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Solčava na podlagi 6. člena Odlo-
ka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in 
15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesa-
vinjskih občin, št. 7/17 – uradno prečiščeno besedilo) na 7. seji, 
dne 4. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 
11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/01) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 7/15) na 7. seji, dne 18. 11. 2019 
sprejel,

– Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 17. člena Sta-
tuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 05/18) na 
7. seji, dne 20. 11. 2019 sprejel in

– Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. čle-
na Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 6. seji, 
dne 5. 11. 2019, sprejel

O D L O K
o ustanovitvi skupne občinske uprave  

SAŠA regije

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, 

določi njen naziv in sedež, področja dela, naloge, organizacija 
dela, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.

S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave 
in v medsebojnih razmerjih.

V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe 
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

2. člen
Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: 

SOU SAŠA) opravlja upravne, strokovne in pospeševalne na-
loge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb, in sicer s področja:

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: 
medobčinska inšpekcija),

– občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko 
redarstvo),

– pravne službe,
– občinskega odvetništva,
– notranje revizije,
– proračunskega računovodstva,
– varstva okolja,
– urejanje prostora,
– civilne zaščite,
– požarnega varstva in
– urejanja prometa,

in sicer za naslednje občine ustanoviteljice:
– Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob 

Savinji,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
– Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 

3332 Rečica ob Savinji,
– Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava,
– Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 

3327 Šmartno ob Paki,
– Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in
– Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

3. člen
Sedež SOU SAŠA je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 

3320 Velenje. SOU SAŠA ima lahko prostore tudi v dislociranih 
enotah.

SOU SAŠA uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem 
robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega 
kroga je umeščen polkrožni napis »SOU SAŠA«, v spodnji po-
lovici zunanjega roba pa je umeščen polkrožni napis »Skupna 
občinska uprava«. V sredini žiga je odtisnjen znak SOU SAŠA.

4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb 

in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sred-
stev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski 
sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

Župani občin ustanoviteljic potrdijo predlaganega kandi-
data za imenovanje in razreševanje vodje SOU SAŠA, sprej-
mejo program dela, nadzorujejo delo SOU SAŠA ter dajejo 
skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in de-
lovanja SOU SAŠA.

2. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

5. člen
Naloge opravlja SOU SAŠA v skladu z veljavnimi predpisi 

in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.
SOU SAŠA lahko ustanovi notranje organizacijske enote, 

ki so sestavni del SOU SAŠA.
SOU SAŠA ima dva prekrškovna organa, in sicer medob-

činsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče SOU SAŠA, so 

prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere 
je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.
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6. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti 

nastopa SOU SAŠA kot organ tiste občine ustanoviteljice, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada.

SOU SAŠA mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave obči-
ne ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, 
oziroma za katero izvršuje nalogo.

O morebitni izločitvi vodje SOU SAŠA iz postopkov odlo-
čanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v postop-
kih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave 
sedežne občine ustanoviteljice.

O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU SAŠA iz postop-
kov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj 
v postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske 
uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega 
v SOU SAŠA, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

Javni uslužbenec v SOU SAŠA je odškodninsko odgo-
voren za škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali v zvezi 
z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo na 
delu ali v zvezi z delom protipravno povzroči javni uslužbenec 
v SOU SAŠA tretji osebi, so nasproti tej osebi odškodninsko 
solidarno odgovorne občine ustanoviteljice, v imenu katerih je 
bilo delo opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, preraču-
nanem v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom 
občin ustanoviteljic.

7. člen
SOU SAŠA vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o 

javnih uslužbencih.
Vodja SOU SAŠA ima status uradnika na položaju. Pogoji 

za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti 
vodje SOU SAŠA se opredelijo v dogovoru o medsebojnih 
razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in aktu o sistemizaciji de-
lovnih mest.

Posamezne notranje organizacijske enote SOU SAŠA 
vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine 
ustanoviteljice.

Vodja posamezne organizacijske enote ima status javne-
ga uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne 
naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote SOU SAŠA 
se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne 
naloge opravljajo oziroma bodo opravljali na sedežu njihove 
občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev oziroma 
premestitev.

8. člen
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU SAŠA, sklenejo 

delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. Pogoji za 
zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgo-
vornosti javnih uslužbencev se opredelijo v aktu o sistemizaciji 
delovnih mest.

Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne 
občine ustanoviteljice na predlog in glede na dejanske potrebe 
občin ustanoviteljic oziroma na predlog vodje SOU SAŠA.

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic, oziroma vodja SOU SAŠA na podlagi njihovega 
pisnega pooblastila.

3. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Sredstva za delo in druge materialne pogoje zagotavljajo 

občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posame-
zne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.

Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se 
izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in 
zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere 
zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.

Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice 
za vsako proračunsko leto posebej določijo na podlagi kadro-
vskega načrta, v finančnem načrtu in letnem programu dela, ki 
vsebuje delitev stroškov po posameznih nalogah in posame-
znih občinah ustanoviteljicah.

Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU 
SAŠA se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma povečanja 
delovnih področij, obsega dela posameznih občin ustanovite-
ljic, morebitnega izstopa občine ustanoviteljice iz SOU SAŠA in 
morebitnega vstopa nove občine ustanoviteljice v SOU SAŠA.

10. člen
SOU SAŠA je neposredni uporabnik proračuna sedežne 

občine ustanoviteljice.
Finančni načrt SOU SAŠA je sestavni del proračuna se-

dežne občine ustanoviteljice.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje 

SOU SAŠA v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na poseb-
ni proračunski postavki.

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU 
SAŠA je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba.

4. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN 
USTANOVITELJIC

11. člen
V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, 

se opredeli, katera delovna področja se opravljajo v SOU SAŠA 
za posamezno občino ustanoviteljico, določijo naloge posame-
znega področja ter način izvrševanja pravic in obveznosti med 
občinami in v razmerju do SOU SAŠA.

12. člen
Občine ustanoviteljice SOU SAŠA morajo soglašati v 

primerih:
– pristopa nove občine,
– zmanjšanja ali povečanja obsega delovnih področij in
– sprememb v obsegu dela posameznih občin ustanovi-

teljic v SOU SAŠA.
Odobritev pristopa nove občine v SOU SAŠA je odvisna 

od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU SAŠA.
SOU SAŠA preneha s sporazumno odločitvijo občin usta-

noviteljic.

13. člen
V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop 

iz SOU SAŠA, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji SOU 
SAŠA najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.

Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna zagota-
vljati sredstva za delovanje SOU SAŠA v ustreznem deležu za 
vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom 
tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih pre-
sežnih delavcev.

Vodja SOU SAŠA opravi preračun potrebnih sredstev za 
delo SOU SAŠA.

Če posamezna občina ustanoviteljica izstopi in če se 
druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih 
uslužbencev v SOU SAŠA nespremenjeno, občina ustanovi-
teljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je 
podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti pravic do javnih 
uslužbencev.

Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale obči-
ne ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužben-
cev v SOU SAŠA nespremenjeno, se lahko preostale občine 
ustanoviteljice dogovorijo, da se javni uslužbenci v SOU SAŠA 
prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta.

V primeru takšnega pisnega dogovora je občina usta-
noviteljica, ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega člena, 
dolžna poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga določijo 
preostale občine ustanoviteljice.
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V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU SAŠA 
presega potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se izvedejo po-
stopki v skladu z delovnopravno zakonodajo, in sicer posame-
zna občina ustanoviteljica zagotovi pravice javnih uslužbencev 
v SOU SAŠA v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne 
občine ustanoviteljice v trenutku, ko javni uslužbenec v SOU 
SAŠA velja za presežnega.

Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obve-
znosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je 
podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, 
oziroma, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do roka, 
ki ga preostale občine ustanoviteljice določijo v dogovoru iz 
petega odstavka tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih 
presežnih javnih uslužbencev v SOU SAŠA.

Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za posledi-
co spremembo odloka.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
SOU SAŠA nadaljuje s svojim delom na področju medob-

činske inšpekcije, medobčinskega redarstva, urejanje prostora 
in varstva okolja nemoteno naprej, razen na področju pravne 
službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračun-
skega računovodstva, civilne zaščite, požarnega varstva in 
urejanja prometa, ki začne z delom, ko posamezna občina 
ustanoviteljica sklene dogovor s sedežno občino ustanovite-
ljico, ki mora biti usklajen s splošnimi in posamičnimi pravnimi 
akti sedežne občine ustanoviteljice.

SOU SAŠA prevzame javne uslužbence, zaposlene v 
občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na 
uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, najkasneje 
do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne občinske uprave na 
posameznih delovnih področjih.

Javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU SAŠA, se ne 
sme poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so 
ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice, 
Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja in Uradu za 
okolje in prostor SAŠA regije.

Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo uskladiti 
s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega 
odloka.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok 

o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčin-
ska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradni list RS, 
št. 112/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09, Uradni list 
občine Šoštanj, št. 8/09, Uradno glasilo ZSO, št. 19/09) in 
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad 
za okolje in prostor SAŠA regije« (Uradni list RS, št. 112/09, 
Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09, Uradno glasilo ZSO, 
št. 19/09).

16. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po objavi 
v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.

Št. 019-01-0002/2018
Velenje, dne 4. decembra 2019

Župan
Mestne občine Velenje

Bojan Kontič

po pooblastilu podžupan
Peter Dermol

Št. 03201-8/2018-2019-3
Gornji Grad, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Gornji Grad

Anton Špeh

Št. 007-11/2019-1
Ljubno, dne 14. novembra 2019

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik

Št. 007-7/2019-1
Luče, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

Št. 032-0007/2019
Mozirje, dne 6. decembra 2019

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik

Št. 032-0004/2018-8-11
Nazarje, dne 12. decembra 2019

Župan
Občine Nazarje
Matej Pečovnik

Št. 007-0001/2019-6
Rečica ob Savinji, dne 9. decembra 2019

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

Št. 035-0002/2019-1
Solčava, dne 4. decembra 2019

Županja
Občine Solčava

Katarina Prelesnik

Št. 032-0004/2019
Šmartno ob Paki, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Šmartno ob Paki

Janko Kopušar

Št. 032-9/2019
Šoštanj, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih

LUČE

3359. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče 
za leto 2019-2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
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financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine 
Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB in 66/17) 
je Občinski svet Občine Luče na 8. redni seji dne 5. 12. 2019 
sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Luče  

za leto 2019-2

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za 

leto 2019, ki se po novem glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 
Rebalans 
proračuna 

2019-2
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.748.150

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.741.627
70 DAVČNI PRIHODKI 1.663.327

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI  78.300
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI 200
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73 PREJETE DONACIJE 10.000
730 Prejete donacije iz domačih virov

74 TRANSFERNI PRIHODKI 456.200
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.648.150
40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 100.000

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

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 100.000
50 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 100.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA 0
55 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0
IX. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 100.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 100.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.440.185

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 do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Luče.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2019
Luče, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

3360. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 
SAŠA regije

Na podlagi 29., 49.a, 49.b člena Zakona o lokalni samo-
upravi (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), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list 
RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 



Stran 9938 / Št. 76 / 13. 12. 2019 Uradni list Republike Slovenije

40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 
14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 
80/16 – ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 – popr.) je:

– Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 9. člena 
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19) 
in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 08/16) na 8. seji dne 5. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) na 7. seji dne 14. 11. 2019 
sprejel,

– Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in Uradni 
list RS, št. 66/17) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list 
RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo in 66/17) na 8. seji 
dne 5. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 14. člena Sta-
tuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) 
na 7. seji dne 3. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odlo-
ka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/17) in 17. čle-
na Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 59/17) na 8. seji dne 12. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi 
7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem podro-
čju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, 
št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 36/16) na 7. seji dne 14. 11. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Solčava na podlagi 6. člena Odlo-
ka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in 
15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesa-
vinjskih občin, št. 7/17 – uradno prečiščeno besedilo) na 7. seji 
dne 4. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 
11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/01) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 7/15) na 7. seji dne 18. 11. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 17. člena Sta-
tuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 05/18) na 
7. seji dne 20. 11. 2019 sprejel in

– Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. čle-
na Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 6. seji 
dne 5. 11. 2019 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi skupne občinske uprave  

SAŠA regije

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, 

določi njen naziv in sedež, področja dela, naloge, organizacija 
dela, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.

S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave 
in v medsebojnih razmerjih.

V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe 
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

2. člen
Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: 

SOU SAŠA) opravlja upravne, strokovne in pospeševalne na-
loge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb, in sicer s področja:

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: 
medobčinska inšpekcija),

– občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko 
redarstvo),

– pravne službe,
– občinskega odvetništva,
– notranje revizije,
– proračunskega računovodstva,
– varstva okolja,
– urejanje prostora,
– civilne zaščite,
– požarnega varstva in
– urejanja prometa,

in sicer za naslednje občine ustanoviteljice:
– Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob 

Savinji,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
– Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 

3332 Rečica ob Savinji,
– Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava,
– Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 

3327 Šmartno ob Paki,
– Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in
– Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

3. člen
Sedež SOU SAŠA je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 

3320 Velenje. SOU SAŠA ima lahko prostore tudi v dislociranih 
enotah.

SOU SAŠA uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem 
robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega 
kroga je umeščen polkrožni napis »SOU SAŠA«, v spodnji po-
lovici zunanjega roba pa je umeščen polkrožni napis »Skupna 
občinska uprava«. V sredini žiga je odtisnjen znak SOU SAŠA.

4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb 

in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sred-
stev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski 
sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

Župani občin ustanoviteljic potrdijo predlaganega kandi-
data za imenovanje in razreševanje vodje SOU SAŠA, sprej-
mejo program dela, nadzorujejo delo SOU SAŠA ter dajejo 
skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in de-
lovanja SOU SAŠA.

2. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

5. člen
Naloge opravlja SOU SAŠA v skladu z veljavnimi predpisi 

in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.
SOU SAŠA lahko ustanovi notranje organizacijske enote, 

ki so sestavni del SOU SAŠA.
SOU SAŠA ima dva prekrškovna organa, in sicer medob-

činsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče SOU SAŠA, so 

prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere 
je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.

6. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti 

nastopa SOU SAŠA kot organ tiste občine ustanoviteljice, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada.
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SOU SAŠA mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave obči-
ne ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, 
oziroma za katero izvršuje nalogo.

O morebitni izločitvi vodje SOU SAŠA iz postopkov odlo-
čanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v postop-
kih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave 
sedežne občine ustanoviteljice.

O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU SAŠA iz postop-
kov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj 
v postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske 
uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega 
v SOU SAŠA, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

Javni uslužbenec v SOU SAŠA je odškodninsko odgo-
voren za škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali v zvezi 
z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo na 
delu ali v zvezi z delom protipravno povzroči javni uslužbenec 
v SOU SAŠA tretji osebi, so nasproti tej osebi odškodninsko 
solidarno odgovorne občine ustanoviteljice, v imenu katerih je 
bilo delo opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, preraču-
nanem v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom 
občin ustanoviteljic.

7. člen
SOU SAŠA vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o 

javnih uslužbencih.
Vodja SOU SAŠA ima status uradnika na položaju. Pogoji 

za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti 
vodje SOU SAŠA se opredelijo v dogovoru o medsebojnih 
razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in aktu o sistemizaciji de-
lovnih mest.

Posamezne notranje organizacijske enote SOU SAŠA 
vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine 
ustanoviteljice.

Vodja posamezne organizacijske enote ima status javne-
ga uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne 
naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote SOU SAŠA 
se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne 
naloge opravljajo oziroma bodo opravljali na sedežu njihove 
občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev oziroma 
premestitev.

8. člen
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU SAŠA, sklenejo 

delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. Pogoji za 
zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgo-
vornosti javnih uslužbencev se opredelijo v aktu o sistemizaciji 
delovnih mest.

Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne 
občine ustanoviteljice na predlog in glede na dejanske potrebe 
občin ustanoviteljic oziroma na predlog vodje SOU SAŠA.

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic, oziroma vodja SOU SAŠA na podlagi njihovega 
pisnega pooblastila.

3. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Sredstva za delo in druge materialne pogoje zagotavljajo 

občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posame-
zne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.

Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se 
izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in 
zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere 
zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.

Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice 
za vsako proračunsko leto posebej določijo na podlagi kadro-
vskega načrta, v finančnem načrtu in letnem programu dela, ki 

vsebuje delitev stroškov po posameznih nalogah in posame-
znih občinah ustanoviteljicah.

Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU 
SAŠA se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma povečanja 
delovnih področij, obsega dela posameznih občin ustanovite-
ljic, morebitnega izstopa občine ustanoviteljice iz SOU SAŠA in 
morebitnega vstopa nove občine ustanoviteljice v SOU SAŠA.

10. člen
SOU SAŠA je neposredni uporabnik proračuna sedežne 

občine ustanoviteljice.
Finančni načrt SOU SAŠA je sestavni del proračuna se-

dežne občine ustanoviteljice.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje 

SOU SAŠA v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na poseb-
ni proračunski postavki.

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU 
SAŠA je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba.

4. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
OBČIN USTANOVITELJIC

11. člen
V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, 

se opredeli, katera delovna področja se opravljajo v SOU SAŠA 
za posamezno občino ustanoviteljico, določijo naloge posame-
znega področja ter način izvrševanja pravic in obveznosti med 
občinami in v razmerju do SOU SAŠA.

12. člen
Občine ustanoviteljice SOU SAŠA morajo soglašati v 

primerih:
– pristopa nove občine,
– zmanjšanja ali povečanja obsega delovnih področij in
– sprememb v obsegu dela posameznih občin ustanovi-

teljic v SOU SAŠA.
Odobritev pristopa nove občine v SOU SAŠA je odvisna 

od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU SAŠA.
SOU SAŠA preneha s sporazumno odločitvijo občin usta-

noviteljic.

13. člen
V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop 

iz SOU SAŠA, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji SOU 
SAŠA najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.

Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna zagota-
vljati sredstva za delovanje SOU SAŠA v ustreznem deležu za 
vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom 
tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih pre-
sežnih delavcev.

Vodja SOU SAŠA opravi preračun potrebnih sredstev za 
delo SOU SAŠA.

Če posamezna občina ustanoviteljica izstopi in če se 
druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih 
uslužbencev v SOU SAŠA nespremenjeno, občina ustanovi-
teljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je 
podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti pravic do javnih 
uslužbencev.

Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale obči-
ne ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužben-
cev v SOU SAŠA nespremenjeno, se lahko preostale občine 
ustanoviteljice dogovorijo, da se javni uslužbenci v SOU SAŠA 
prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta.

V primeru takšnega pisnega dogovora je občina usta-
noviteljica, ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega člena, 
dolžna poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga določijo 
preostale občine ustanoviteljice.

V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU SAŠA 
presega potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se izvedejo po-
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stopki v skladu z delovnopravno zakonodajo, in sicer posame-
zna občina ustanoviteljica zagotovi pravice javnih uslužbencev 
v SOU SAŠA v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne 
občine ustanoviteljice v trenutku, ko javni uslužbenec v SOU 
SAŠA velja za presežnega.

Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obve-
znosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je 
podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, 
oziroma, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do roka, 
ki ga preostale občine ustanoviteljice določijo v dogovoru iz 
petega odstavka tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih 
presežnih javnih uslužbencev v SOU SAŠA.

Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za posledi-
co spremembo odloka.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
SOU SAŠA nadaljuje s svojim delom na področju medob-

činske inšpekcije, medobčinskega redarstva, urejanje prostora 
in varstva okolja nemoteno naprej, razen na področju pravne 
službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračun-
skega računovodstva, civilne zaščite, požarnega varstva in 
urejanja prometa, ki začne z delom, ko posamezna občina 
ustanoviteljica sklene dogovor s sedežno občino ustanovite-
ljico, ki mora biti usklajen s splošnimi in posamičnimi pravnimi 
akti sedežne občine ustanoviteljice.

SOU SAŠA prevzame javne uslužbence, zaposlene v 
občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na 
uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, najkasneje 
do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne občinske uprave na 
posameznih delovnih področjih.

Javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU SAŠA, se ne 
sme poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so 
ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice, 
Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja in Uradu za 
okolje in prostor SAŠA regije.

Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo uskladiti 
s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega 
odloka.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok 

o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčin-
ska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradni list RS, 
št. 112/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09, Uradni list ob-
čine Šoštanj, št. 8/09, Uradno glasilo ZSO, št. 19/09) in Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in 
prostor SAŠA regije« (Uradni list RS, št. 112/09, Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 25/09, Uradno glasilo ZSO, št. 19/09).

16. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po objavi 
v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.

Št. 019-01-0002/2018
Velenje, dne 4. decembra 2019

Župan
Mestne občine Velenje

Bojan Kontič

po pooblastilu podžupan 
Peter Dermol

Št. 03201-8/2018-2019-3
Gornji Grad, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Gornji Grad

Anton Špeh

Št. 007-11/2019-1
Ljubno, dne 14. novembra 2019

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik

Št. 007-7/2019-1
Luče, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

Št. 032-0007/2019
Mozirje, dne 6. decembra 2019

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik

Št. 032-0004/2018-8-11
Nazarje, dne 12. decembra 2019

Župan
Občine Nazarje
Matej Pečovnik

Št. 007-0001/2019-6
Rečica ob Savinji, dne 9. decembra 2019

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

Št. 035-0002/2019-1
Solčava, dne 4. decembra 2019

Županja
Občine Solčava

Katarina Prelesnik

Št. 032-0004/2019
Šmartno ob Paki, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Šmartno ob Paki

Janko Kopušar

Št. 032-9/2019
Šoštanj, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih

MEDVODE

3361. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode 
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), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena 
Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno 
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prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet 
Občine Medvode na nadaljevanju 8. seje dne 11. decembra 
2019 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode  

za leto 2019

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2019 

(Uradni list RS, št. 20/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s kra-

jevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih:

V EUR
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 

proračuna 
2019

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 17.762.345

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.833.729
70 DAVČNI PRIHODKI 11.539.539

700 Davki na dohodek in dobiček 9.059.574
703 Davki na premoženje 2.128.965
704 Domači davki na blago in storitve 351.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.294.190
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 841.230
711 Takse in pristojbine  31.000
712 Globe in druge denarne kazni 17.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.900
714 Drugi nedavčni prihodki 1.395.860

72 KAPITALSKI PRIHODKI 293.737
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 112.600
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 181.137

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.634.879
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 716.493
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.918.386

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 23.454.502
40 TEKOČI ODHODKI 3.668.039

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 842.525
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 133.200
402 Izdatki za blago in storitve 2.542.439
403 Plačila domačih obresti 49.875
409 Rezerve 100.000

41 TEKOČI TRANSFERI 5.727.838
410 Subvencije 347.048
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.230.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 495.390
413 Drugi tekoči domači transferi 1.655.000

414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.781.528

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 13.781.528
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 277.097

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 131.600
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 145.497

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –5.692.157

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB 0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV (440+441) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV  
(IV.–V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.612.282
50 ZADOLŽEVANJE 1.612.282

500 Domače zadolževanje 1.612.282
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 760.125
55 ODPLAČILA DOLGA 760.125

550 Odplačila domačega dolga  760.125
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –4.840.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 852.157
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 5.692.157

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 4.840.000

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 in 
podkonta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«

2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost mora pred sklenitvijo pravnega posla, 

ki je višji od 5.000 EUR brez DDV, dobiti pisno soglasje župa-
na, za vrednost pravnega posla nad 2.000 EUR brez DDV pa 
predhodno pridobiti vsaj tri ponudbe.«

3. člen
V 18. členu se peti odstavek spremeni tako da se glasi:
»Družbe, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, 

d.o.o., se v letu 2019 lahko zadolžijo do skupne višine, ki od-
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pade na Občino Medvode glede na delež lastništva, največ do 
6.846.720 EUR, in sicer:

1) LPP d.o.o.:
– do 145.920 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah 

za dobo 7 let, za financiranje nakupa avtobusov, če ima zago-
tovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;

– do 288.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah 
za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, 
če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz nepro-
računskih virov;

2) ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.:
– do 4.608.000 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah 

za dobo 8 let, za financiranje izgradnje PPE-TOL, če ima zago-
tovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov;

– do 1.344.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah 
za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če 
ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračun-
skih virov;

3) VOKA SNAGA d.o.o. do 460.800 EUR za kratkoročno 
zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje fi-
nančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov;

Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..«

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2019.

Št. 410-20/2019-3
Medvode, dne 11. decembra 2019

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

MIREN - KOSTANJEVICA

3362. Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja 
z odpadki pri izvajanju javnih prireditev 
v Občini Miren - Kostanjevica

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), 2., 12. in 20. člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE) in 17. člena Statuta Občine  Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) 
je Občinski svet Občine  Miren - Kostanjevica na 9. redni seji 
dne 5. 12. 2019 sprejel

O D L O K
o zmanjševanju obremenjevanja okolja  
z odpadki pri izvajanju javnih prireditev  

v Občini Miren - Kostanjevica

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za izvajanje javnih 

prireditev v Občini  Miren - Kostanjevica s ciljem manjšega 
obremenjevanja okolja z odpadki preko spodbujanja ponovne 
uporabe in rabe biorazgradljivih izdelkov.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. biorazgradljivo pomeni biološko razgradljivo v skladu z 

veljavnimi okoljevarstvenimi standardi;
2. izdelek je izdelek široke potrošnje: kozarci, krožniki, 

jedilni pribor, zobotrebci in okrasne palčke, palčke za mešanje, 
embalaža hrane za na pot.

3. člen
(1) Na javnih prireditvah je obvezna uporaba izdelkov, kjer 

je možna ponovna uporaba ali pa so biorazgradljivi. Uporaba 
vključuje rabo, prodajo, oddajo v najem, posoja, brezplačno 
deljenje in kavcijske oblike naštetih.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, 
morajo biti vrečke za biološke odpadke biorazgradljive.

4. člen
(1) Na javnih prireditvah je obvezno jasno označevanje 

košev, kamor sodijo odpadni izdelki iz 3. člena. To vključuje:
– dodatno označene koše za ločeno zbiranje odpadkov, 

predvsem košev za biološke odpadke in za biorazgradljivo 
plastiko;

– oznake na mestih, kjer uporabniki prevzemajo izdelke, 
o koših primernih za njihovo odstranjevanje;

– oznake, ki tudi na daleč olajšajo prepoznavo košev, 
ekoloških otokov in drugih mest za odstranjevanje odpadkov 
na prireditvi.

(2) Minimalna velikost oznake je A4 format. Oznake so 
primeroma navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občin-

ska redarska služba.

6. člen
(1) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje organizator 

prireditve, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik, če:

1. na prireditvi uporabi ali omogoči uporabo izdelkov, ki ne 
izpolnjujejo vseh zahtev iz 3. člena tega odloka.

2. na prireditvi ne označi košev, kot to določa 4. člen tega 
odloka.

(2) Z globo 50 eurov se za prekršek kaznuje organizator 
prireditve, ki je posameznik, če:

1. na prireditvi uporabi ali omogoči uporabo izdelkov, ki ne 
izpolnjujejo vseh zahtev iz 3. člena tega odloka,

2. na prireditvi ne označi košev, kot to določa 4. člen tega 
odloka.

(3) Z globo 50 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organizatorja.

(4) Pristojni občinski organ storilca ob prvi kršitvi opozori 
na prekršek brez izreka kazni.

7. člen
Ta odlok začne veljati en mesec po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

8. člen
Določbe 6. člena o višini glob se začnejo uporabljati eno 

leto po začetku veljavnosti tega odloka. V tem prehodnem ob-
dobju bo pristojni občinski organ storilce opozarjal na kršitve 
tega odloka in višino globe, ki je za storjeno kršitev zagrožena 
po poteku enoletnega prehodnega obdobja.

Št. 007-0015/2019-7
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine  Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar
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Priloga 1: Primeri oznak

 
 

BIORAZGRADLJIVA 
 

PLASTIKA 
 

Sem spadajo: 

biorazgradljivi plastični KOZARCI in KROŽNIKI 
 

 
 

 

Hvala, ker ločuješ.    
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BIOLOŠKI  

 
ODPADKI 

 
Sem spadajo: 

ostanki hrane, 

papirnate serviete, 

krožniki, lončki in kozarci iz PAPIRJA, 

LESEN jedilni pribor 

 

 

Hvala, ker ločuješ.    
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Pri nas uporabljamo 
embalažo iz  

BIORAZGRADLJIVE  
PLASTIKE  

IN   
PAPIRJA. 

 
Odlagajmo jo v ustrezno 

označene koše ali zabojnike. 
 

Hvala. 
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3363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine 
Miren - Kostanjevica

Na podlagi drugega odstavka 227. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta 
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - 
Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje  

Občine Miren - Kostanjevica

1. člen
Prvi in drugi odstavek 23. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Na zahtevo zavezanca za plačilo se lahko plačilo 

komunalnega prispevka oprosti v višini 50 % komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo za gradnjo vseh vrst 
nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov.

(2) Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomesti iz 
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 

veljavnostjo spremembe tega odloka, se končajo po do tedaj 
veljavnih predpisih.

3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2020.

Št. 007-0005/2016-16
Miren, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

NOVA GORICA

3364. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave 
Mestne občine Nova Gorica, Občine 
Ajdovščina in Občine Brda

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni 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), 
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno list RS, 
št. 13/12, 18/17 in 18/19), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) in 18. člena Statuta 
Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17, 16/18) 
so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. de-
cembra 2019, Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 
9. decembra 2019 in Občinski svet Občine Brda na seji dne 
9. decembra 2019 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Medobčinske uprave  

Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina 
in Občine Brda

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina 
Ajdovščina in Občina Brda ustanavljajo organ skupne občinske 
uprave, določajo njegovo ime in sedež, naloge, vodenje ter 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo.

(2) S tem odlokom se določajo pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne 
občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.

(3) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moški in ženski spol.

2. člen
(ustanovitev, ime, sedež, žig)

(1) Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 
Ajdovščina in Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo 
(v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo organ sku-
pne občinske uprave z imenom Medobčinska uprava Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda (v na-
daljevanju: Medobčinska uprava).

(2) Sedež Medobčinske uprave je na sedežu Mestne obči-
ne Nova Gorica, in sicer v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: sedežna občina).

(3) Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. V 
sredini žiga se nahaja napis »Medobčinska uprava Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda«. Žig 
je obrobljen z dvema črtama in je premera 38 mm.

3. člen
(ustanoviteljske pravice)

(1) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic, razen 
sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja 
proračunskih sredstev za delovanje Medobčinske uprave, za 
kar so pristojni mestni oziroma občinska sveta, v imenu občin 
ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.

(2) Na predlog predstojnika Medobčinske uprave župani 
občin ustanoviteljic soglasno sprejmejo akt o organizaciji in sis-
temizaciji delovnih mest v Medobčinski upravi, kadrovski načrt 
in program dela Medobčinske uprave ter potrdijo finančni načrt. 
Župani občin ustanoviteljic tudi nadzorujejo delo ter soglasno 
dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja 
in delovanja Medobčinske uprave.

4. člen
(področje dela)

(1) Občine ustanoviteljice ustanavljajo Medobčinsko upra-
vo za skupno opravljanje sledečih nalog:

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva,
– pravne službe,
– notranje revizije.
(2) Znotraj Medobčinske uprave se oblikujejo tri notranje 

organizacijske enote, in sicer:
– medobčinska inšpekcijska in medobčinska redarska 

služba,
– pravna služba,
– služba notranje revizije.
(3) Notranje organizacijske enote lahko vodijo vodje no-

tranjih organizacijskih enot.
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(4) Položaji, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z 
vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v Medobčinski 
upravi, so:

– predstojnik Medobčinske uprave,
– vodje notranjih organizacijskih enot.
(5) Medobčinska inšpekcijska služba in medobčinska re-

darska služba sta prekrškovna organa.

II. NALOGE MEDOBČINSKE UPRAVE

5. člen
(skupne naloge)

(1) Medobčinska uprava opravlja upravne, strokovne, po-
speševalne in razvojne naloge mestne in občinskih uprav občin 
ustanoviteljic iz pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine 
ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na Medobčinsko upravo.

(2) Medobčinska uprava svoje naloge opravlja v skladu z 
zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

(3) Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum o med-
sebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, v katerem se 
podrobneje določijo pravice in obveznosti občin ustanoviteljic 
do Medobčinske uprave, vrsta in obseg nalog, načrtovanje 
in način dela, način poročanja, način in višina financiranja, 
opravljanje administrativnih, strokovnih, pomožnih, finančnih in 
drugih del za Medobčinsko upravo, obveznosti občin ustanovi-
teljic v zvezi z zagotavljanjem finančnih in materialnih sredstev 
za delo ter druge zadeve, pomembne za nemoteno delo Med-
občinske uprave. S sporazumom se župani dogovorijo tudi o 
delitvi stroškov po posameznih nalogah in posameznih občinah 
ustanoviteljicah, kar se podrobneje določi s finančnim načrtom, 
kadrovskim načrtom in letnim programom dela.

6. člen
(medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo)

(1) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo je medobčinski 
inšpekcijski in prekrškovni organ občin ustanoviteljic za izvaja-
nje nalog medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva.

(2) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo opravlja nadzor 
nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov občin 
ustanoviteljic, zakonov in podzakonskih predpisov, v katerih je 
določeno, da nadzor nad njimi opravlja občinska inšpekcijska 
služba.

(3) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo medob-
činski inšpektorji kot pooblaščene uradne osebe s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je 
urejen inšpekcijski nadzor.

(4) Medobčinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in 
odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z držav-
nimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.

(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski 
inšpektor, so prihodek proračuna občine, na območju katere je 
bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

(6) Vrsta in obseg nalog, ki jih medobčinsko inšpekcijsko 
nadzorstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se 
določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.

7. člen
(medobčinsko redarstvo)

(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin 
ustanoviteljic za izvajanje nalog občinskega redarstva.

(2) Medobčinsko redarstvo opravlja naloge v skladu s 
predpisi, ki urejajo občinsko redarstvo, s predpisi, ki urejajo 
prekrške ter drugimi državnimi in občinskimi predpisi, ki ure-
jajo delo oziroma pooblaščajo občinsko redarstvo za izvajanje 
nalog.

(3) Naloge medobčinskega redarstva opravljajo medob-
činski redarji kot pooblaščene uradne osebe, v skladu z zako-
nom, ki ureja občinsko redarstvo in drugimi predpisi.

(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo medobčinski 
redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil 
prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih medobčinsko redarstvo 
izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz 
tretjega odstavka 5. člena tega odloka.

8. člen
(pravna služba)

(1) V okviru Medobčinske uprave je organizirana pravna 
služba, ki izvaja posamezne pravne naloge za občine ustano-
viteljice.

(2) Vrsta in obseg nalog, ki jih pravna služba izvaja za 
posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretje-
ga odstavka 5. člena tega odloka.

9. člen
(služba notranje revizije)

(1) Služba notranje revizije je organizirana za izvajanje 
nalog notranjega revidiranja občin, ožjih delov občin ter javnih 
zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski 
uporabniki.

(2) Služba notranje revizije deluje samostojno in neodvi-
sno ter je neposredno podrejena županom občin ustanoviteljic.

(3) Naloge službe notranje revizije so:
– priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,
– izvajanje rednih in izrednih revizij,
– svetovanje,
– izdelava letnih poročil o delovanju službe, sodelovanje 

z zunanjimi revizorji,
– druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem, v skladu 

z veljavnimi predpisi.
(4) Župani občin ustanoviteljic na predlog službe notranje 

revizije izdajo pravilnik o delovanju službe notranje revizije. 
Predstojniki posrednih proračunskih uporabnikov notranje re-
vidiranje poverijo službi notranje revizije na podlagi posebnega 
dogovora, ki ga sklenejo župan občine ustanoviteljice posa-
meznega posrednega proračunskega uporabnika, predstojnik 
Medobčinske uprave in predstojnik posrednega proračunskega 
uporabnika. Dogovor vključuje tudi soglasje predstojnika po-
srednega proračunskega uporabnika k pravilniku o delovanju 
službe notranje revizije.

(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih služba notranje revizije 
izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z akti iz 
tretjega odstavka 5. člena tega odloka in v skladu z dolgoroč-
nim in letnim načrtom dela službe notranje revizije.

III. ORGANIZACIJA DELA MEDOBČINSKE UPRAVE

10. člen
(predstojnik Medobčinske uprave)

(1) Medobčinsko upravo vodi vodja, ki se izbere po na-
tečajnem postopku v skladu z zakonodajo s področja javnih 
uslužbencev. Vodjo medobčinske uprave imenuje in razrešuje 
župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin 
ustanoviteljic.

(2) Vodja Medobčinske uprave ima status uradnika na 
položaju.

(3) Vodja Medobčinske uprave mora, poleg pogojev dolo-
čenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti mora univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali speciali-
zacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magiste-
rij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko 
izobrazbo (druga bolonjska stopnja);

– imeti mora sposobnost za organiziranje in vodenje 
dela v kolektivu, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi 
izkušnjami.

(4) Župani lahko sklenejo pisni dogovor, da bo naloge 
vodje Medobčinske uprave opravljal direktor mestne oziroma 
občinske uprave ene izmed občin ustanoviteljic.
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11. člen
(naloge vodje Medobčinske uprave)

(1) Vodja Medobčinske uprave vodi in predstavlja Medob-
činsko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih 
zadevah iz pristojnosti Medobčinske uprave ter izvaja vse 
druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, 
strokovnega in učinkovitega dela Medobčinske uprave.

(2) Vodja Medobčinske uprave odgovarja v skladu s tem 
odlokom za izvrševanje upravnih in drugih nalog, ki sodijo v 
krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu 
in direktorju te občine, za delo Medobčinske uprave v celoti pa 
skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

(3) Vodja Medobčinske uprave s polletnim in letnim poro-
čilom poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa 
dela in finančnega načrta.

(4) Vodja Medobčinske uprave se najmanj dvakrat letno 
sestane z župani ali direktorji občin ustanoviteljic z namenom, 
da se določijo usmeritve dela Medobčinske uprave.

(5) Vodja Medobčinske uprave se najmanj enkrat letno 
sestane s predstavniki Policijske uprave, predhodno, v kolikor 
se izkaže potreba, pa tudi z direktorji mestne oziroma občinskih 
uprav občin ustanoviteljic.

12. člen
(upravne zadeve, odgovornost)

(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pri-
stojnosti nastopa Medobčinska uprava kot organ tiste občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

(2) Medobčinska uprava je pristojna za odločanje na prvi 
stopnji v upravnih zadevah, za katere je organizirana, v skla-
du s svojimi pooblastili. Za odločanje o teh zadevah na drugi 
stopnji je pristojen župan tiste občine ustanoviteljice, v katere 
krajevno pristojnost zadeva spada.

(3) Upravni akti, ki jih izdaja Medobčinska uprava, se iz-
dajajo v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice, kateri 
se ob vsaki izdaji vročajo v vednost.

(4) Medobčinska uprava mora pri izvrševanju upravnih in 
drugih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja 
občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Med-
občinske uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin 
ustanoviteljic.

(5) O izločitvi vodje Medobčinske uprave ali zaposlenega 
v Medobčinski upravi odloča direktor mestne oziroma občinske 
uprave občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v 
primeru izločitve vodje Medobčinske uprave o stvari tudi odloči.

(6) Medobčinska uprava je s strani občin ustanoviteljic 
pooblaščena za podajo vlog in zastopanje pred upravnimi in 
drugimi organi ter subjekti za tiste naloge, ki jih je posamezna 
občina ustanoviteljica prenesla na Medobčinsko upravo.

(7) Za škodo povzročeno z nezakonitim delom zapo-
slenega v Medobčinski upravi odgovarjajo solidarno občine 
ustanoviteljice, in sicer v pripadajočem deležu, preračunanem v 
skladu s sporazumom iz tretjega odstavka 5. člena te pogodbe, 
letnim programom dela in finančnim načrtom. Če je nezakonito 
delo posledica navodila, ki ga je zaposleni dobil od župana ali 
direktorja mestne oziroma občinske uprave posamezne občine 
ustanoviteljice, za povzročeno škodo odgovarja ta občina. Za 
javnega uslužbenca v Medobčinski upravi je zavarovanje splo-
šne civilne odgovornosti sklenjeno v sklopu sedežne občine.

13. člen
(delodajalec)

(1) Sedežna občina je delodajalec za javne uslužbence, 
zaposlene v Medobčinski upravi in opravlja vse naloge s po-
dročja zaposlovanja in kadrovskih zadev v skladu z veljavno 
zakonodajo.

(2) Župan sedežne občine, ki ima status delodajalca, v 
skladu s kadrovskim načrtom in veljavnimi predpisi, odloča o 

sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Med-
občinski upravi in o drugih pravicah in obveznostih iz naslova 
delovnih razmerij.

IV. SREDSTVA ZA DELO

14. člen
(sredstva za delovanje)

(1) Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih 
sedežne občine oziroma na območjih in sedežih drugih občin 
ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela.

(2) Za nemoteno delo Medobčinske uprave zagotavlja 
mestna uprava sedežne občine storitve na področju spreje-
mne pisarne, kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega 
sistema.

(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokri-
vanje stroškov uporabe prostorov, nabave in uporabe opreme, 
obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in stroške storitev, 
potrebnih za operativno delovanje Medobčinske uprave na 
način, določen v 15. členu tega odloka v višini, določeni z akti 
iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.

(4) Za naročanje opreme in storitev ter sklepanje pogodb 
v skladu s potrjenim letnim programom dela, finančnim načrtom 
in kadrovskim načrtom je zadolžen župan sedežne občine.

15. člen
(način zagotavljanja sredstev)

(1) Sredstva za delo Medobčinske uprave zagotavljajo ob-
čine ustanoviteljice v svojih proračunih v razmerju števila pre-
bivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev vseh 
treh občin ustanoviteljic skupaj. Občine ustanoviteljice se za 
opravljanje nalog medobčinskega redarstva lahko dogovorijo, 
da bodo zagotavljale sredstva glede na dejanski obseg dela, ki 
se izvaja za posamezno občino. O zagotavljanju sredstev glede 
na dejanski obseg dela se občine ustanoviteljice po potrebi 
lahko dogovorijo tudi za druge naloge. O višini zagotavljanja 
sredstev v takšnih primerih se občine ustanoviteljice dogovorijo 
ob sprejemanju finančnega načrta.

(2) Ključ po razmerju števila prebivalcev posamezne ob-
čine do števila vseh prebivalcev vseh treh občin ustanoviteljic 
na dan 31. 12. 2018 znaša:

– Mestna občina Nova 
Gorica 

31.638 prebivalcev,
56 %

– Občina Ajdovščina 19.130 prebivalcev, 34 %
– Občina Brda 5.623 prebivalcev 10 %.

(3) Za obveznosti iz delovanja Medobčinske uprave ob-
čine ustanoviteljice odgovarjajo solidarno, in sicer v pripa-
dajočem deležu, preračunanem v skladu s sporazumom iz 
tretjega odstavka 5. člena tega odloka, letnim programom dela 
in finančnim načrtom.

(4) Finančni načrt Medobčinske uprave predlaga vodja 
Medobčinske uprave, potrdijo ga župani občin ustanoviteljic, 
sprejme pa ga mestni svet sedežne občine, kot sestavni del 
proračuna te občine.

(5) Medobčinska uprava je neposredni uporabnik prora-
čuna sedežne občine.

(6) Občina ustanoviteljica, ki ni sedežna občina, zagota-
vlja sredstva za Medobčinsko upravo v svojem proračunu na 
posebni postavki, ob predložitvi proračuna v sprejem občinske-
mu svetu pa se predloži tudi finančni načrt Medobčinske uprave 
kot posebno prilogo.

(7) Svojo obveznost občina ustanoviteljica, ki ni sedežna 
občina, poravnava po dvanajstinah na podlagi zahtevka sede-
žne občine.

(8) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Med-
občinske uprave je župan sedežne občine oziroma po njego-
vem pooblastilu vodja Medobčinske uprave.
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(9) Ključ iz drugega odstavka tega člena se ažurira vsako 
leto glede na število prebivalcev občin ustanoviteljic na dan 
31. 12. preteklega leta.

V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
OBČIN USTANOVITELJIC

16. člen
(pristop nove občine k ustanoviteljstvu)

(1) Nova občina lahko pristopi k Medobčinski upravi, če 
njen občinski svet sprejme sklep, in se s pristopom strinjajo vse 
ustanoviteljice. Vse občine sprejmejo v enakem besedilu nov 
odlok o ustanovitvi nove skupne občinske uprave.

(2) Vodja Medobčinske uprave opravi preračun potrebnih 
sredstev za delo nove skupne občinske uprave v skladu s 
prejšnjim členom tega odloka.

17. člen
(izstop občine ustanoviteljice iz Medobčinske uprave)
(1) V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop 

iz Medobčinske uprave, mora pisno najaviti izstop vodji Med-
občinske uprave in županom občin ustanoviteljic najmanj šest 
(6) mesecev pred iztekom proračunskega leta. Občina izstopi 
z enostranskim aktom, sprejetim na njenem mestnem oziroma 
občinskem svetu, ki ga pošlje občinam ustanoviteljicam. Vse 
občine ustanoviteljice sprejmejo ustrezne spremembe oziroma 
razveljavijo ta odlok. Izstop začne učinkovati s 1. januarjem 
naslednjega leta, v katerem je izpolnjen pogoj šest (6) mesecev 
predhodne najave izstopa.

(2) Vodja Medobčinske uprave opravi preračun potrebnih 
sredstev za delo Medobčinske uprave v skladu s 15. členom 
tega odloka.

(3) Občina, ki izstopa iz Medobčinske uprave, je dolžna 
zagotavljati sredstva za delovanje Medobčinske uprave v ustre-
znem deležu do izstopa in za stroške morebitnih presežnih 
delavcev, kot je opredeljeno v petem odstavku tega člena.

(4) Če ena občina izstopi in se druge občine ustanovite-
ljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespreme-
njeno, občina, ki izstopi, po izstopu nima obveznosti niti pravic 
do javnih uslužbencev Medobčinske uprave.

(5) V primeru, da je število javnih uslužbencev Medobčin-
ske uprave presežno za preostale občine ustanoviteljice, obči-
na ustanoviteljica, ki izstopa iz Medobčinske uprave, prevzame 
tiste presežne javne uslužbence, ki so bili iz te občine usta-
noviteljice premeščeni oziroma prezaposleni v Medobčinsko 
upravo, če obstaja potreba po njihovem delu v mestni oziroma 
občinski upravi občine ustanoviteljice. V primeru, da potreba 
po njihovem delu tudi v mestni oziroma občinski upravi občine 
ustanoviteljice, ki izstopa, več ne obstoji, se ravna v skladu z 
zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, kolektivnimi pogodbami 
ter drugimi predpisi, ki urejajo delovna razmerja in področje 
javnih uslužbencev. Pravice za presežne javne uslužbence, 
ki so bili premeščeni oziroma prezaposleni na Medobčinsko 
upravo iz občine ustanoviteljice, ki izstopa, v celoti zagotovi 
slednja. Za javne uslužbence, ki so bili na Medobčinsko upravo 
na novo zaposleni po 1. januarju 2020 in niso bili premeščeni 
oziroma prezaposleni iz občin ustanoviteljic ter postanejo za-
radi izstopa posamezne občine ustanoviteljice presežni javni 
uslužbenci, zagotovi posamezna občina ustanoviteljica pravice 
za vsakega takega javnega uslužbenca v deležu posamezne 
občine, kot je opredeljen v drugem odstavku 15. člena tega 
odloka v trenutku, ko javni uslužbenec Medobčinske uprave 
postane presežni delavec.

(6) Občina, ki izstopa iz Medobčinske uprave, mora 
prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz odločitev Medobčinske uprave v 
že dokončanih upravnih postopkih ter dokončati že začete 
upravne postopke, če posamezna zadeva spada pod njeno 
krajevno pristojnost.

18. člen
(prenehanje Medobčinske uprave)

(1) O prenehanju delovanja Medobčinske uprave sprej-
mejo mestni in občinska sveta občin ustanoviteljic odlok, s 
katerim se ukine Medobčinska uprava in v katerem se določijo 
razmerja glede kritja stroškov obveznosti, stroškov morebitnih 
presežnih javnih uslužbencev, delitev premoženja ter morebi-
tna druga razmerja in določijo roki, v katerih so občine ustano-
viteljice dolžne kriti stroške oziroma izvesti druga dejanja. Od-
lok o ukinitvi Medobčinske uprave morajo sprejeti vse občine 
ustanoviteljice v enakem besedilu.

(2) V primeru prenehanja delovanja Medobčinske uprave, 
vsaka občina ustanoviteljica, iz katere so bili v Medobčinsko 
upravo premeščeni oziroma prezaposleni njeni javni usluž-
benci, prevzame te javne uslužbence, če obstaja potreba po 
njihovem delu v mestni oziroma občinski upravi. Če nobena 
od občin ustanoviteljic po prenehanju delovanja Medobčinske 
uprave ne prevzame teh javnih uslužbencev, se ravna v skladu 
z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, kolektivnimi pogodba-
mi ter drugimi predpisi, ki urejajo delovna razmerja in področje 
javnih uslužbencev. Občina ustanoviteljica, iz katere so bili 
premeščeni oziroma prezaposleni presežni javni uslužbenci 
na Medobčinsko upravo, zagotovi pravice za presežne javne 
uslužbence v celoti.

(3) Javni uslužbenci, ki se na Medobčinsko upravo pre-
mestijo oziroma prezaposlijo iz Medobčinske uprave Mestne 
občine Nova Gorica in Občine Brda, ustanovljene z Odlokom 
o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica 
in Občine Brda (Uradni list RS, št. 21/12), postanejo v primeru 
prenehanja delovanja Medobčinske uprave, obveznost Mestne 
občine Nova Gorica in Občine Brda, ki se morata o njihovi 
morebitni nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini medseboj-
no dogovoriti. Če nobena od občin po prenehanju delovanja 
Medobčinske uprave ne prevzame teh javnih uslužbencev, 
se ravna v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, 
kolektivnimi pogodbami ter drugimi predpisi, ki urejajo delovna 
razmerja in področje javnih uslužbencev. Posamezna občina 
ustanoviteljica zagotovi pravice za vsakega javnega uslužben-
ca v deležu posamezne občine, kot je opredeljen v drugem 
odstavku 15. člena tega odloka v trenutku, ko javni uslužbenec 
Medobčinske uprave postane presežni delavec.

(4) Javni uslužbenci, ki se na Medobčinsko upravo na 
novo zaposlijo po 1. januarju 2020 in niso premeščeni oziroma 
prezaposleni na Medobčinsko upravo s strani občin ustanovi-
teljic, postanejo v primeru prenehanja delovanja Medobčinske 
uprave, obveznost občin ustanoviteljic in se morajo o njihovi 
morebitni nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanovite-
ljici medsebojno dogovoriti. Če nobena od občin ustanoviteljic 
po prenehanju delovanja Medobčinske uprave ne prevzame 
teh javnih uslužbencev, se ravna v skladu z zakonodajo, ki 
ureja delovna razmerja, kolektivnimi pogodbami ter drugimi 
predpisi, ki urejajo delovna razmerja in področje javnih usluž-
bencev. Posamezna občina ustanoviteljica zagotovi pravice 
za vsakega javnega uslužbenca v deležu posamezne občine, 
kot je opredeljen v drugem odstavku 15. člena tega odloka v 
trenutku, ko javni uslužbenec Medobčinske uprave postane 
presežni delavec.

(5) Javnim uslužbencem, ki se po prenehanju delovanja 
Medobčinske uprave premestijo ali prezaposlijo v občinsko 
oziroma mestno upravo ene od občin ustanoviteljic, se ne sme 
poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v Medob-
činski upravi.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
(prenos posameznih nalog na Medobčinsko upravo)
(1) Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in ob-

činskega redarstva se pričnejo v Medobčinski upravi opravljati 
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s 1. januarjem 2020, preostale naloge Medobčinske uprave pa 
se pričnejo izvajati najkasneje do konca leta 2020.

(2) V Medobčinsko upravo se s 1. januarjem 2020 pre-
mestijo zaposleni v Medobčinski upravi Mestne občine Nova 
Gorica in Občine Brda.

(3) Ne glede na XI. točko in prvi odstavek XII. točke Po-
godbe o medsebojnih razmerjih v Medobčinski upravi, ki so jo 
podpisali župani občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, 
Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, Občina Ajdovščina 
ob izstopu iz navedenega organa, na Medobčinsko upravo 
prenese dva javna uslužbenca, ki bosta zasedala delovni me-
sti redarja in inšpektorja, kar se ustrezno uredi z Aneksom k 
Pogodbi o medsebojnih razmerjih v medobčinski upravi, ki so 
jo podpisali župani občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, 
Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.

(4) Prenos zaposlenih javnih uslužbencev iz prejšnjega 
odstavka tega člena se uredi z Aneksom k Pogodbi o medse-
bojnih razmerjih v Medobčinski upravi, ki so jo podpisali župani 
občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanje-
vica, Vipava in Ajdovščina, pri čemer se ugotovi, da Občina 
Ajdovščina izstopa iz Medobčinske uprave občin Šempeter 
- Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in 
Ajdovščina in odstopa od navedene pogodbe ter soglaša, da 
se javna uslužbenca iz Medobčinske uprave občin Šempeter 
- Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in 
Ajdovščina, prezaposlita neposredno na Medobčinsko upravo 
Mestne občine Nova gorica, Občina Ajdovščina in Občina Brda.

(5) Premeščenim in prezaposlenim javnim uslužbencem 
iz drugega in tretjega odstavka tega člena se ne sme poslabšati 
položaj, kot so ga imeli v prejšnji upravi. Postopek premestitev 
oziroma prezaposlitev se izvede skladno s predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja in javne uslužbence.

(6) Medobčinska uprava s 1. januarjem 2020 prevzame 
vse zadeve iz pristojnosti Medobčinske uprave Mestne občine 
Nova Gorica in Občine Brda.

(7) Medobčinska uprava s 1. januarjem 2020 prevzame 
od Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vo-
grsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina:

– nerešene zadeve občinskih inšpektorjev in občinskih 
redarjev,

– zadeve, ki so izvršljive in niso še bile dane v izterjavo,
ki sodijo v pristojnost Občine Ajdovščina.

20. člen
(vodja Medobčinske uprave)

(1) Do nastopa dela vodje Medobčinske uprave na pod-
lagi 10. člena tega odloka, opravlja naloge vodje Medobčinske 
uprave direktor mestne uprave sedežne občine.

(2) Vodja iz prejšnjega odstavka pripravi vse akte iz dru-
gega odstavka 3. člena tega odloka za leti 2020 in 2021 in 
jih predloži županom občin ustanoviteljic v potrditev oziroma 
sprejem.

21. člen
(sklenitev sporazuma)

Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum iz tretjega 
odstavka 5. člena tega odloka najkasneje do 1. januarja 2020.

22. člen
(uveljavitev in uporaba odloka)

(1) Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica, Občinski svet Občine Ajdovščina 
in Občinski svet Občine Brda.

(2) Občina Brda ta odlok objavi v Uradnem glasilu sloven-
skih občin, Mestna občina Nova Gorica in Občina Ajdovščina 
pa v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Ajdovščina 
pooblašča Mestno občino Nova Gorica za objavo tega odloka 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

(3) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine 

Nova Gorica in Občine Brda (Uradni list RS, št. 21/12),
– določila Odloka o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 109/11, 77/16), ki določajo organizacijo izvajanja tistih nalog 
občinske uprave Mestne občine Nova Gorica, ki jih na podlagi 
tega odloka prevzame Medobčinska uprava.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se odloka iz 
prejšnjega odstavka uporabljata do pričetka opravljanja nalog, 
skladno s prvim odstavkom 19. člena tega odloka.

(5) Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi iz 
drugega odstavka tega člena, uporabljati pa se začne 1. janu-
arja 2020, razen 20. člena tega odloka, ki se začne uporabljati 
z njegovo uveljavitvijo.

Št. 032-6/2019-6
Vipolže, dne 9. decembra 2019

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

Št. 031-2/2019-10
Vipolže, dne 9. decembra 2019

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

Št. 0326-04/2019-06
Vipolže, dne 9. decembra 2019

Župan
Občine Brda
Franc Mužič

REČICA OB SAVINJI

3365. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 
SAŠA regije

Na podlagi 29., 49.a, 49.b člena Zakona o lokalni samo-
upravi (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), 26. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list 
RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 
40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 
14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 
80/16 – ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 – popr.) je:

– Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi 9. člena 
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/19) 
in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 08/16) na 8. seji, dne 5. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) na 7. seji, dne 14. 11. 2019 
sprejel,

– Občinski svet Občine Luče na podlagi 3. člena Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in Uradni 
list RS, št. 66/17) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list 
RS, št. 60/11 – uradno prečiščeno besedilo in 66/17) na 8. seji, 
dne 5. 12. 2019 sprejel,
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– Občinski svet Občine Mozirje na podlagi 14. člena Sta-
tuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) 
na 7. seji, dne 3. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 3. člena Odlo-
ka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/17) in 17. čle-
na Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 59/17) na 8. seji, dne 12. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na podlagi 
7. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem podro-
čju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, 
št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 36/16), na 7. seji, dne 14. 11. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Solčava na podlagi 6. člena Odlo-
ka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/09) in 
15. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesa-
vinjskih občin, št. 7/17 – uradno prečiščeno besedilo) na 7. seji, 
dne 4. 12. 2019 sprejel,

– Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 
11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/01) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 7/15) na 7. seji, dne 18. 11. 2019 
sprejel,

– Občinski svet Občine Šoštanj na podlagi 17. člena Sta-
tuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 05/18) na 
7. seji, dne 20. 11. 2019 sprejel in

– Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. čle-
na Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 6. seji, 
dne 5. 11. 2019, sprejel

O D L O K
o ustanovitvi skupne občinske uprave  

SAŠA regije

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, 

določi njen naziv in sedež, področja dela, naloge, organizacija 
dela, zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.

S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave 
in v medsebojnih razmerjih.

V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe 
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

2. člen
Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: 

SOU SAŠA) opravlja upravne, strokovne in pospeševalne na-
loge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb, in sicer s področja:

– občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: 
medobčinska inšpekcija),

– občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko 
redarstvo),

– pravne službe,
– občinskega odvetništva,
– notranje revizije,
– proračunskega računovodstva,
– varstva okolja,
– urejanje prostora,
– civilne zaščite,

– požarnega varstva in
– urejanja prometa,

in sicer za naslednje občine ustanoviteljice:
– Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
– Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob 

Savinji,
– Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
– Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 

Rečica ob Savinji,
– Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava,
– Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 

Šmartno ob Paki,
– Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in
– Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

3. člen
Sedež SOU SAŠA je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 

3320 Velenje. SOU SAŠA ima lahko prostore tudi v dislociranih 
enotah.

SOU SAŠA uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem 
robu omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega 
kroga je umeščen polkrožni napis »SOU SAŠA«, v spodnji po-
lovici zunanjega roba pa je umeščen polkrožni napis »Skupna 
občinska uprava«. V sredini žiga je odtisnjen znak SOU SAŠA.

4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb 

in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sred-
stev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski 
sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

Župani občin ustanoviteljic potrdijo predlaganega kandi-
data za imenovanje in razreševanje vodje SOU SAŠA, sprej-
mejo program dela, nadzorujejo delo SOU SAŠA ter dajejo 
skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in de-
lovanja SOU SAŠA.

2. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

5. člen
Naloge opravlja SOU SAŠA v skladu z veljavnimi predpisi 

in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.
SOU SAŠA lahko ustanovi notranje organizacijske enote, 

ki so sestavni del SOU SAŠA.
SOU SAŠA ima dva prekrškovna organa, in sicer medob-

činsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče SOU SAŠA, so 

prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere 
je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.

6. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti 

nastopa SOU SAŠA kot organ tiste občine ustanoviteljice, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada.

SOU SAŠA mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave obči-
ne ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, 
oziroma za katero izvršuje nalogo.

O morebitni izločitvi vodje SOU SAŠA iz postopkov odlo-
čanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v postop-
kih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave 
sedežne občine ustanoviteljice.

O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU SAŠA iz postop-
kov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj 
v postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske 
uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega 
v SOU SAŠA, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
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Javni uslužbenec v SOU SAŠA je odškodninsko odgo-
voren za škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali v zvezi 
z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo na 
delu ali v zvezi z delom protipravno povzroči javni uslužbenec 
v SOU SAŠA tretji osebi, so nasproti tej osebi odškodninsko 
solidarno odgovorne občine ustanoviteljice, v imenu katerih je 
bilo delo opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, preraču-
nanem v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom 
občin ustanoviteljic.

7. člen
SOU SAŠA vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o 

javnih uslužbencih.
Vodja SOU SAŠA ima status uradnika na položaju. Pogoji 

za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti 
vodje SOU SAŠA se opredelijo v dogovoru o medsebojnih 
razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in aktu o sistemizaciji de-
lovnih mest.

Posamezne notranje organizacijske enote SOU SAŠA 
vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine 
ustanoviteljice.

Vodja posamezne organizacijske enote ima status javne-
ga uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne 
naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote SOU SAŠA 
se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne 
naloge opravljajo oziroma bodo opravljali na sedežu njihove 
občine, podati pisno soglasje in odločitev za zaposlitev oziroma 
premestitev.

8. člen
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU SAŠA, sklenejo 

delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. Pogoji za 
zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgo-
vornosti javnih uslužbencev se opredelijo v aktu o sistemizaciji 
delovnih mest.

Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne 
občine ustanoviteljice na predlog in glede na dejanske potrebe 
občin ustanoviteljic oziroma na predlog vodje SOU SAŠA.

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic, oziroma vodja SOU SAŠA na podlagi njihovega 
pisnega pooblastila.

3. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Sredstva za delo in druge materialne pogoje zagotavljajo 

občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posame-
zne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.

Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se 
izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in 
zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere 
zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.

Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice 
za vsako proračunsko leto posebej določijo na podlagi kadro-
vskega načrta, v finančnem načrtu in letnem programu dela, ki 
vsebuje delitev stroškov po posameznih nalogah in posame-
znih občinah ustanoviteljicah.

Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU 
SAŠA se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma povečanja 
delovnih področij, obsega dela posameznih občin ustanovite-
ljic, morebitnega izstopa občine ustanoviteljice iz SOU SAŠA in 
morebitnega vstopa nove občine ustanoviteljice v SOU SAŠA.

10. člen
SOU SAŠA je neposredni uporabnik proračuna sedežne 

občine ustanoviteljice.
Finančni načrt SOU SAŠA je sestavni del proračuna se-

dežne občine ustanoviteljice.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje 

SOU SAŠA v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na poseb-
ni proračunski postavki.

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU 
SAŠA je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba.

4. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
OBČIN USTANOVITELJIC

11. člen
V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, 

se opredeli, katera delovna področja se opravljajo v SOU SAŠA 
za posamezno občino ustanoviteljico, določijo naloge posame-
znega področja ter način izvrševanja pravic in obveznosti med 
občinami in v razmerju do SOU SAŠA.

12. člen
Občine ustanoviteljice SOU SAŠA morajo soglašati v 

primerih:
– pristopa nove občine,
– zmanjšanja ali povečanja obsega delovnih področij in
– sprememb v obsegu dela posameznih občin ustanovi-

teljic v SOU SAŠA.
Odobritev pristopa nove občine v SOU SAŠA je odvisna 

od zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU SAŠA.
SOU SAŠA preneha s sporazumno odločitvijo občin usta-

noviteljic.

13. člen
V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop 

iz SOU SAŠA, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji SOU 
SAŠA najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.

Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna zagota-
vljati sredstva za delovanje SOU SAŠA v ustreznem deležu za 
vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom 
tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih pre-
sežnih delavcev.

Vodja SOU SAŠA opravi preračun potrebnih sredstev za 
delo SOU SAŠA.

Če posamezna občina ustanoviteljica izstopi in če se 
druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih 
uslužbencev v SOU SAŠA nespremenjeno, občina ustanovi-
teljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je 
podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti pravic do javnih 
uslužbencev.

Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale obči-
ne ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužben-
cev v SOU SAŠA nespremenjeno, se lahko preostale občine 
ustanoviteljice dogovorijo, da se javni uslužbenci v SOU SAŠA 
prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta.

V primeru takšnega pisnega dogovora je občina usta-
noviteljica, ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega člena, 
dolžna poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga določijo 
preostale občine ustanoviteljice.

V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU SAŠA 
presega potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se izvedejo po-
stopki v skladu z delovnopravno zakonodajo, in sicer posame-
zna občina ustanoviteljica zagotovi pravice javnih uslužbencev 
v SOU SAŠA v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne 
občine ustanoviteljice v trenutku, ko javni uslužbenec v SOU 
SAŠA velja za presežnega.

Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obve-
znosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je 
podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, 
oziroma, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do roka, 
ki ga preostale občine ustanoviteljice določijo v dogovoru iz 
petega odstavka tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih 
presežnih javnih uslužbencev v SOU SAŠA.

Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za posledi-
co spremembo odloka.
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5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
SOU SAŠA nadaljuje s svojim delom na področju medob-

činske inšpekcije, medobčinskega redarstva, urejanje prostora 
in varstva okolja nemoteno naprej, razen na področju pravne 
službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračun-
skega računovodstva, civilne zaščite, požarnega varstva in 
urejanja prometa, ki začne z delom, ko posamezna občina 
ustanoviteljica sklene dogovor s sedežno občino ustanovite-
ljico, ki mora biti usklajen s splošnimi in posamičnimi pravnimi 
akti sedežne občine ustanoviteljice.

SOU SAŠA prevzame javne uslužbence, zaposlene v 
občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na 
uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, najkasneje 
do dne, ko začnejo izvajati naloge skupne občinske uprave na 
posameznih delovnih področjih.

Javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU SAŠA, se ne 
sme poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so 
ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice, 
Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja in Uradu za 
okolje in prostor SAŠA regije.

Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo uskladiti 
s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega 
odloka.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok 

o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčin-
ska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradni list RS, 
št. 112/09, Uradni vestnik MO Velenje, št. 25/09, Uradni list ob-
čine Šoštanj, št. 8/09, Uradno glasilo ZSO, št. 19/09) in Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in 
prostor SAŠA regije« (Uradni list RS, št. 112/09, Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 25/09, Uradno glasilo ZSO, št. 19/09).

16. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po objavi 
v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.

Št. 019-01-0002/2018
Velenje, dne 4. decembra 2019

Župan
Mestne občine Velenje

Bojan Kontič

po pooblastilu 
podžupan

Peter Dermol

Št. 03201-8/2018-2019-3
Gornji Grad, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Gornji Grad

Anton Špeh

Št. 007-11/2019-1
Ljubno, dne 14. novembra 2019

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik

Št. 007-7/2019-1
Luče, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

Št. 032-0007/2019
Mozirje, dne 6. decembra 2019

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik

Št. 032-0004/2018-8-11
Nazarje, dne 12. decembra 2019

Župan
Občine Nazarje
Matej Pečovnik

Št. 007-0001/2019-6
Rečica ob Savinji, dne 9. decembra 2019

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

Št. 035-0002/2019-1
Solčava, dne 4. decembra 2019

Županja
Občine Solčava

Katarina Prelesnik

Št. 032-0004/2019
Šmartno ob Paki, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Šmartno ob Paki

Janko Kopušar

Št. 032-9/2019
Šoštanj, dne 5. decembra 2019

Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih

SLOVENJ GRADEC

3366. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta ŠM 14 – 
Podhomski vrtovi

Na podlagi 116. člena in v povezavi s 110. členom Za-
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na 
podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ura-
dni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut 
MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta ŠM 14 – Podhomski vrtovi

1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
S tem sklepom se po predhodnem javnem posvetu z dne 

5. 6. 2019 potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta ŠM 14 – Podhomski vrtovi (v na-
daljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.
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2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) (v nadaljnjem bese-
dilu: OPN MOSG) se ureditveno območje nahaja znotraj enote 
urejanja prostora ŠM-14 z oznako podrobnejše namenske rabe 
ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport), za katerega je pred-
pisana izdelava OPPN, ki ga je potrebno pripraviti in sprejeti z 
odlokom. Osnovna dejavnost v enoti urejanja ŠM-14 je vrtič-
karstvo. Spremljajoči dejavnosti sta rekreacija in izobraževanje.

V sklopu OPPN bo opredeljena ureditev komunalne 
in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje 
objektov s spremljevalnimi dejavnostmi kot so določeni v OPN 
MOSG in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih 
ureditev.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

Območje OPPN obsega naslednje parcele s parcelnimi 
številkami: 690/1, 687/3, 687/4, 687/5, 687/8, 687/9, 687/13, 
687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/18, 687/19, 687/20, 
687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 687/26 in 687/27, 
687/28, 687/29, 687/30 in 687/31 vse k.o. 853 Šmartno pri 
Slovenj Gradcu v skupni površini 18.957,0 m2.

Območje OPPN se lahko v času postopka priprave OPPN 
naknadno še spremeni.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljav-

ne prostorske dokumentacije OPN MOSG, projektne naloge, 
analize prostora, ter ob upoštevanju programskih izhodišč.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih 
podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdela-
ne strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega 
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

5. člen
(vrsta postopka)

V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave 
in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za 
postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

5. člen
(rok za pripravo občinskega podrobnega  

prostorskega načrta)
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek 

priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku 
postopka priprave.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripra-
vo OPPN in nanj podajo mnenja so:

– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana (za CPVO),

– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upra-
vljanja z vodami),

– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška 
cesta 20 A, 2000 Maribor,

– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 
3000 Celje,

– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pame-
če 177 A, 2380 Slovenj Gradec,

– Mestna občina Slovenj Gradec, Urad za gospodarske 
javne službe, Šolska 5, Slovenj Gradec,

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene 
potrebe, ugotovljene v postopku priprave.

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vlo-
ge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh 
ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora 
izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

7. člen
(vključevanje javnosti)

Javnost se po opravljenem javnim posvetom pri oblikova-
nju izhodišč v postopek ponovno vključi v času javne razgrnitve 
in javne obravnave.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja)

Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični 
in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in 
zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne 
podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.

Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter 
idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prosto-
ra, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka 
CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financiral pobudniki.

9. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec. Veljati zač-
ne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-0005/2019
Slovenj Gradec, dne 5. decembra 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

SLOVENSKA BISTRICA

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona 
Župančiča« Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 55/17), določil 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) 
so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 
16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 55/10), na 5. redni seji dne 11. julija 2019, Občinski svet Ob-
čine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica 
(Uradni list RS, št. 35/12), na 4. redni seji dne 10. 10. 2019, 
Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta 
Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07), na 7. redni seji dne 
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8. 10. 2019 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. čle-
nom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 2/07, 45/14 in 64/16) na 6. redni seji dne 25. 9. 2019 sprejeli

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  
Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica

1. člen
(1) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Žu-

pančiča« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 27/17 – uradno 
prečiščeno besedilo in 39/18) se spremeni tako, da se v tretji 
alineji, v drugem odstavku 3. člena, črta besedna zveza »in 
Ozka ulica«.

(2) Za tretjo alinejo v drugem odstavku 3. člena, se doda 
nova alineja, ki se glasi: »Enota Ozka ulica, ki deluje na lokaciji 
Ozka ulica 5 in 7, 2310 Slovenska Bistrica,«.

(3) V dosedanji deveti, ki postane deseta alineja drugega 
odstavka 3. člena se številka 43 nadomesti s številko »20«.

2. člen
(1) Občine ustanoviteljice objavijo ta odlok v uradnih gla-

silih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega 
občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal.

(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.

Št. 602-2/2019
Slovenska Bistrica, dne 28. oktobra 2019

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar

Župan
Občine Oplotnica

Matjaž Orter

Župan
Občine Poljčane

Stanislav Kovačič

Župan
Občine Makole
Franc Majcen

3368. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 
2020

Na podlagi 33. 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 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 
– ZIPRS1819 in 13/18) in 30. člena Statuta Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska 
Bistrica dne 21. 11. 2019 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Slovenska 

Bistrica v obdobju januar–marec 2020

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: občina) v 

obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem bese-
dilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Sloven-
ska Bistrica za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov 
ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Slovenska Bistrica je 
določen v skladu z Zakonom 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 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 
in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in Odloku o proraču-
nu Občine Slovenska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 18/19).

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sred-
stva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2019.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o prora-
čunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 18/19).

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, 
se uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju 
začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine 
določene s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja 
se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun 
tekočega leta.

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Slo-
venska Bistrica zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo 
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 
dalje.

Št. 033-19/2019-32-0312
Slovenska Bistrica, dne 21. novembra 2019

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar
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TREBNJE

3369. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Trebnje

Na podlagi 8. in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni 
list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), 55. člena Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni 
list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), VI. poglav-
ja 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 in 101/13 – ZDavNepr) ter 218., 218.a, 218.b, 218.c, 
218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 
110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) je Občinski svet 
Občine Trebnje na 11. redni seji dne 11. decembra 2019 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  

v Občini Trebnje

I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok ureja nadomestilo za uporabo stavbnega ze-
mljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v Občini Trebnje.

2. člen
(predmet odmere nadomestila)

Predmet odmere nadomestila so vsa zazidana in nezazi-
dana stavbna zemljišča na celotnem območju Občine Trebnje, 
razen tistih, za katera je v tem odloku ali v drugih predpisih, 
ki urejajo nadomestilo, določeno, da se zanje nadomestilo ne 
plačuje.

3. člen
(pomen in definicije izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:

– zazidano stavbno zemljišče je zazidano stavbno zemlji-
šče, kot ga opredeljujejo predpisi, ki urejajo graditev;

– nezazidano stavbno zemljišče je nezazidano stavbno 
zemljišče, kot ga opredeljujejo predpisi, ki urejajo graditev;

– evidence Geodetske uprave Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: GURS) so zemljiški kataster, kataster 
stavb, register nepremičnin in register prostorskih enot, kot 
jih opredeljuje predpis, ki ureja evidentiranje nepremičnin, ter 
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, kot ga opre-
deljuje predpis, ki ureja zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture;

– zemljiška knjiga je javna knjiga, ki jo vodi sodišče in je 
namenjena vpisu, javni objavi podatkov o pravicah na nepre-
mičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami;

– druge javne evidence so druge evidence, v katerih 
podatke o nepremičninah oziroma pravicah na njih vodijo pri-
stojni organi, pa tudi evidence, iz katerih izhajajo drugi podatki 
za potrebe odmere nadomestila, kot sta na primer sodni in 
poslovni register;

– evidenca stavbnih zemljišč za potrebe odmere nadome-
stila je evidenca Občine Trebnje, ki vsebuje podatke o stavbnih 
zemljiščih, potrebne za odmero nadomestila po tem odloku;

– kmetijska poslovna dejavnost je kmetijska dejavnost, za 
izvajanje katere je njen izvajalec v kakršnikoli obliki registriran 
kot poslovni subjekt.

4. člen
(pristojnosti organov)

(1) Občinski svet Občine Trebnje (v nadaljnjem besedilu: 
občinski svet):

– sprejema sklepe o vrednosti točke za izračun nadome-
stila (v nadaljnjem besedilu: vrednost točke);

– opravlja druge naloge po predpisih, ki urejajo nado-
mestilo.

(2) Župan Občine Trebnje (v nadaljnjem besedilu: župan):
– sprejema ugotovitvene sklepe o vrednosti točke;
– občinskemu svetu predlaga sprejem sklepov o vrednosti 

točke;
– opravlja druge naloge po predpisih, ki urejajo nado-

mestilo.
(3) Občinska uprava Občine Trebnje (v nadaljnjem bese-

dilu: občinska uprava):
– vzpostavi, vodi, ureja in usklajuje evidenco stavbnih 

zemljišč za potrebe odmere nadomestila;
– odloča o zahtevah zavezancev za oprostitev plačila 

nadomestila zaradi nakupa novega stanovanja ali graditve 
družinske stanovanjske hiše;

– posreduje podatke iz evidence stavbnih zemljišč za 
potrebe odmere nadomestila na pristojni finančni urad;

– opravlja druge naloge po predpisih, ki urejajo nado-
mestilo.

(4) Pristojni finančni urad:
– po uradni dolžnosti vodi postopke odmere nadomestila 

in izdaja odločbe o odmeri nadomestila;
– skladno s predpisi, ki urejajo davke, odloča o vračilu 

preveč plačanega nadomestila;
– opravlja druge naloge po predpisih, ki urejajo davke in 

nadomestilo.
(5) Občinski inšpekcijski organ:
– je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb tega odlo-

ka in vodenje postopkov o prekrških;
– opravlja druge naloge po predpisih, ki urejajo prekrške 

in nadomestilo.

II. OBMOČJE, NA KATEREM SE PLAČUJE NADOMESTILO

5. člen
(območja)

(1) Območje Občine Trebnje se za potrebe odmere nado-
mestila, na podlagi kriterijev oddaljenosti od ožjega mestnega 
centra oziroma od drugega oskrbnega središča, dostopnosti do 
javnih funkcij, konfiguracije in reliefnih značilnosti območja ter 
kvalitete dostopnosti do območja, razdeli na naslednja območja:

– I. območje: Dolenje Medvedje selo, Gorenje Medvedje 
selo, Odrga, Pekel, Rožni Vrh, Studenec, Štefan pri Trebnjem, 
Trebnje;

– II. območje: Belšinja vas, Benečija, Bič, Breza, Ce-
sta, Dobravica pri Velikem Gabru, Dobrnič, Dolenja Nemška 
vas, Dolenje Ponikve, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Gorenja 
Nemška vas, Gorenje Ponikve, Grič pri Trebnjem, Grm, Ka-
mni Potok, Mali Gaber, Medvedjek, Občine, Pluska, Primštal, 
Pristavica pri Velikem Gabru, Stranje pri Velikem Gabru, Veliki 
Gaber, Zagorica pri Velikem Gabru, Zidani Most, Žubina;

– III. območje: Blato, Čatež, Češnjevek, Dečja vas, Dol 
pri Trebnjem, Dolenja Dobrava, Dolenja vas pri Čatežu, Dolnje 
Prapreče, Gorenja Dobrava, Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, 
Gorica na Medvedjeku, Gornje Prapreče, Grmada, Iglenik pri 
Veliki Loki, Jezero, Knežja vas, Korenitka, Krtina, Kukenberk, 
Lukovek, Luža, Mala Loka, Mali Videm, Martinja vas, Meglenik, 
Mrzla Luža, Muhabran, Račje selo, Repče, Rodine pri Treb-
njem, Stehanja vas, Šentlovrenc, Škovec, Trnje, Velika Loka, 
Vrhovo pri Šentlovrencu, Vrhtrebnje, Žabjek;

– IV. območje: Arčelca, Artmanja vas, Babna Gora, Do-
brava, Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Selce, Dolenji 
Podšumberk, Dolenji Vrh, Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Go-
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ljek, Gombišče, Gorenja vas, Gorenja vas pri Čatežu, Gorenje 
Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Gorenji Podšumberk, 
Gorenji Vrh pri Dobrniču, Gradišče pri Trebnjem, Hudeje, Kori-
ta, Kriška Reber, Križ, Krušni Vrh, Lipnik, Lisec, Log pri Žužem-
berku, Lokve pri Dobrniču, Mačji Dol, Mačkovec, Mala Ševnica, 
Male Dole pri Stehanji vasi, Orlaka, Podlisec, Potok, Preska pri 
Dobrniču, Razbore, Rdeči Kal, Replje, Reva, Rihpovec, Roje 
pri Čatežu, Roženpelj, Sejenice, Sela pri Šumberku, Stranje pri 
Dobrniču, Svetinja, Šahovec, Šmaver, Trebanjski Vrh, Vavpča 
vas pri Dobrniču, Vejar, Velika Ševnica, Velike Dole, Veliki 
Videm, Volčja Jama, Vrbovec, Vrtače, Zagorica pri Čatežu, 
Zagorica pri Dobrniču, Zavrh, Železno.

(2) Območja iz prejšnjega odstavka so določena glede na 
mejo naselij po registru prostorskih enot.

III. ZAVEZANEC ZA PLAČILO NADOMESTILA

6. člen
(zavezanec za plačilo nadomestila)

Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik ali neposredni 
uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, 
gradbenega inženirskega objekta ali druge zunanje poslovne 
površine (tisti, ki ima dejansko in pravno možnost uporabe 
stavbnega zemljišča – imetnik pravice razpolaganja oziroma 
lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).

IV. LETNA VIŠINA, ODMERA IN PLAČILO NADOMESTILA

7. člen
(izračun letne višine nadomestila)

(1) Letna višina nadomestila za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se izračuna tako, 
da se skupno število točk po merilih iz tega odloka za zazidano 
stavbno zemljišče za stanovanjski namen (13., 14. in 15. člen 
tega odloka) pomnoži s površino zazidanega stavbnega ze-
mljišča za stanovanjski namen (drugi odstavek 10. člena tega 
odloka) in z vrednostjo točke (17. člen tega odloka). Formula 
za izračun je naslednja:

letna višina nadomestila za stanovanjski namen =
skupno število točk × površina × vrednost točke

(2) Letna višina nadomestila za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča za poslovni namen se izračuna tako, da 
se skupno število točk po merilih iz tega odloka za zazidano 
stavbno zemljišče za poslovni namen (13. in 14. člen tega 
odloka) pomnoži s površino zazidanega stavbnega zemljišča 
za poslovni namen (tretji odstavek 10. člena tega odloka) in z 
vrednostjo točke (17. člen tega odloka). Formula za izračun je 
naslednja:

letna višina nadomestila za poslovni namen =
skupno število točk × površina × vrednost točke

(3) Letna višina nadomestila za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča se izračuna tako, da se skupno števi-
lo točk za opremljenost nezazidanega stavbnega zemljišča 
(13. člen tega odloka) pomnoži s faktorjem 0,25, zmnožku se 
prištejejo točke za namembnost uporabe nezazidanega stavb-
nega zemljišča glede na lego (16. člen tega odloka), seštevek 
pa predstavlja skupno število točk po merilih iz tega odloka 
za nezazidano stavbno zemljišče, ki se pomnoži s površino 
nezazidanega stavbnega zemljišča (11. člen tega odloka) in 
z vrednostjo točke (17. člen tega odloka). Formula za izračun 
je naslednja:

letna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče =
[število točk za opremljenost × 0,25 + število točk  

za namembnost uporabe glede na lego] × površina  
× vrednost točke

8. člen
(odmera in plačilo nadomestila)

(1) Nadomestilo se plačuje za tekoče leto v skladu z 
določbami predpisa, ki ureja davke, na podlagi odločb za od-
mero nadomestila, ki jih zavezancem po uradni dolžnosti izda 
pristojni finančni urad.

(2) Vsa sredstva, zbrana s plačili nadomestila, so priho-
dek proračuna Občine Trebnje.

V. POVRŠINA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  
IN NJENA DOLOČITEV

9. člen
(površina stavbnega zemljišča)

Osnova za izračun nadomestila je površina stavbnega 
zemljišča.

10. člen
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje 

od stanovanjske površine stavbe oziroma poslovne površine 
stavbe, gradbenega inženirskega objekta oziroma druge zu-
nanje poslovne površine.

(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stano-
vanjski namen se določi kot neto tlorisna površina vseh zaprtih 
prostorov dela stavbe stanovanjskega namena (sobe, predso-
ba, hodniki v stanovanju, kuhinja, kopalnica, shramba in drugi 
zaprti prostori stanovanja) in neto tlorisna površina garaže ali 
garažnega parkirnega mesta za osebne avtomobile.

(3) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslov-
ni namen se določi kot neto tlorisna površina vseh prostorov 
dela stavbe poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh 
delov stavbe, ki so funkcionalno povezani z njim. V površino 
zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se štejejo 
tudi površine gradbenih inženirskih objektov in druge zunanje 
poslovne površine, ki se uporabljajo kot osnovne ali spremlje-
valne površine za opravljanje dejavnosti poslovnega namena, 
kot so pokrita in nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na 
prostem, manipulativne površine, na katerih se opravlja po-
slovna dejavnost, gostinski vrtovi, površine za obratovanje 
bencinskih servisov, igrišča in podobno.

(4) Med površino zazidanega stavbnega zemljišča za 
poslovni namen se ne štejejo površine gradbenih inženirskih 
objektov in druge zunanje poslovne površine, ki so namenjene 
opravljanju kmetijske poslovne dejavnosti.

11. člen
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)

Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi 
kot površina zemljiške parcele ali njenega dela ali, če je njihov 
lastnik oziroma neposredni uporabnik isti kot površina več 
zemljiških parcel skupaj, ki so po občinskem prostorskem aktu 
določene za gradnjo stanovanjskih in poslovnih stavb ter grad-
benih inženirskih objektov oziroma za površinsko izkoriščanje 
mineralnih surovin, ob upoštevanju pogojev iz zakona, ki ureja 
nadomestilo, in vsakokrat veljavnih občinskih prostorskih aktov.

VI. MERILA ZA DOLOČITEV ŠTEVILA TOČK

12. člen
(merila)

(1) Za določitev števila točk za zazidana stavbna zemlji-
šča se upoštevajo naslednja merila:

– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na te 
objekte in naprave;
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– lega in namembnost ter izjemne ugodnosti v zvezi s 
pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih;

– smotrnost uporabe stavbnega zemljišča.
(2) Za določitev števila točk za nezazidana stavbna ze-

mljišča se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 

drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve za te 
objekte in naprave;

– lega in namembnost.

13. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča)

(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami se ovrednoti z naslednjim številom 
točk:
komunalni in drug objekt ali naprava število točk
1. vodovodno omrežje 20
2. elektroenergetsko omrežje 20
3. javno kanalizacijsko omrežje 40
4. omrežje elektronskih komunikacij 20

5. javna cesta
a. makadamska cesta 15
b. asfaltna cesta 30

6. hodnik za pešce 20
7. javna razsvetljava 30

(2) Za namen odmere nadomestila se šteje, da je stavbno 
zemljišče opremljeno s komunalnimi in drugimi objekti in na-
pravami iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka tega člena tudi, 
če obstaja možnost priključevanja ter koriščenja teh objektov 
in naprav.

(3) Za javno cesto se upošteva točkovanje samo po enem 
kriteriju. Število točk za makadamsko in asfaltno cesto (5.a. in 
5.b. točka prvega odstavka tega člena) se ne sešteva. Če je 
stavbno zemljišče opremljeno z makadamsko in asfaltno cesto, 
se upošteva točkovanje za asfaltno cesto.

(4) Za namen odmere nadomestila se šteje, da je stavbno 
zemljišče opremljeno s hodnikom za pešce, če je naselje, v 
katerem se stavbno zemljišče nahaja, opremljeno s hodnikom 
za pešce.

(5) Za namen odmere nadomestila se šteje, da je stavb-
no zemljišče opremljeno z javno razsvetljavo, če je naselje, 
v katerem se stavbno zemljišče nahaja, opremljeno z javno 
razsvetljavo.

14. člen
(lega in namembnost uporabe zazidanega stavbnega 

zemljišča ter izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem 
dohodka v gospodarskih dejavnostih)

(1) Pri merilu lege stavbnega zemljišča se upošteva raz-
vrstitev stavbnega zemljišča v območje iz 5. člena tega odloka.

(2) Zazidana stavbna zemljišča se glede na namembnost 
njihove uporabe razvrstijo na zazidana stavbna zemljišča za 
stanovanjski in zazidana stavbna zemljišča za poslovni namen.

(3) Zazidana stavbna zemljišča se v stanovanjski oziroma 
poslovni namen razvrstijo glede na vrsto dejanske rabe dela 
stavbe, ki stoji na njih:

1. stanovanjski namen:
stavbe za stanovanjsko rabo z vrstami dejanskih rab dela 

stavbe:
– stanovanje v enostanovanjski stavbi;
– stanovanje v dvostanovanjski stavbi;
– stanovanje;
– oskrbovano stanovanje;
– bivalna enota;
– garaža in garažno parkirno mesto za osebne avtomo-

bile;
– v kolikor so namenjeni stanovanjski rabi pa tudi klet, 

shramba, sušilnica, pralnica;

2. poslovni namen:
a. stavbe splošnega družbenega pomena in stavbe za 

upravno rabo z vrstami dejanskih rab dela stavbe:
– del stavbe za kulturo in razvedrilo;
– del stavbe za živali in rastline v živalskem ali botanič-

nem vrtu;
– muzej in knjižnica;
– arhiv;
– del stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno 

delo;
– šola, vrtec;
– del stavbe za zdravstveno oskrbo;
– bolnica, zdravstveni dom;
– športna dvorana;
– del stavbe za zaščito, reševanje in zaklonišča;
– poslovni prostori javne uprave;
– v kolikor so namenjeni splošnemu družbenemu pomenu 

in upravni rabi pa tudi garaža, garažno parkirno mesto, klet, 
shramba, sušilnica, pralnica, tehnični prostor in skupni komu-
nikacijski prostor;

b. stavbe za poslovno rabo z vrstami dejanskih rab dela 
stavbe:

– poslovni del stavbe;
– banka, pošta, zavarovalnica;
– konferenčna ali kongresna dvorana;
– zavetišče in hotel za živali;
– zdravilišče;
– igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka;
– v kolikor so namenjeni poslovni rabi pa tudi garaža, 

garažno parkirno mesto, klet, shramba, sušilnica, pralnica, 
tehnični prostor in skupni komunikacijski prostor;

c. stavbe za gostinsko rabo z vrstami dejanskih rab dela 
stavbe:

– koča, dom;
– nastanitveni gostinski obrat;
– prehrambni gostinski obrat;
– v kolikor so namenjeni gostinski rabi pa tudi garaža, 

garažno parkirno mesto, klet, shramba, sušilnica, pralnica, 
tehnični prostor in skupni komunikacijski prostor;

č. stavbe za trgovsko rabo in druge storitvene dejavnosti 
z vrstami dejanskih rab dela stavbe:

– trgovski del stavbe;
– bencinski servis;
– trgovski del stavbe na bencinskih servisih;
– del stavbe za opravljanje storitev;
– sejemska dvorana, razstavišče;
– v kolikor so namenjeni trgovski rabi in drugim stori-

tvenim dejavnostim pa tudi garaža, garažno parkirno mesto, 
klet, shramba, sušilnica, pralnica, tehnični prostor in skupni 
komunikacijski prostor;

d. stavbe za industrijsko rabo in skladišča z vrstami de-
janskih rab dela stavbe:

– del stavbe za industrijsko rabo;
– del stavbe za težko industrijo;
– del stavbe z rezervoarjem, silosi;
– skladišče;
– v kolikor so namenjeni industrijski rabi in skladiščem pa 

tudi garaža, garažno parkirno mesto, klet, shramba, sušilnica, 
pralnica, tehnični prostor in skupni komunikacijski prostor;

e. stavbe za kmetijsko rabo, če se uporabljajo za kmetij-
sko poslovno dejavnost, z vrstami dejanskih rab dela stavbe:

– hlev;
– rastlinjak;
– čebelnjak;
– pomožni kmetijski del stavbe;
– drvarnica;
– del stavbe za spravilo pridelka;
– v kolikor so namenjeni kmetijski rabi pa tudi garaža, 

garažno parkirno mesto, klet, shramba, sušilnica, pralnica, 
tehnični prostor in skupni komunikacijski prostor;



Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 13. 12. 2019 / Stran 9959 

f. stavbe za potniški promet in izvajanje elektronskih ko-
munikacij z vrstami dejanskih rab dela stavbe:

– del stavbe za izvajanje komunikacij;
– del stavbe za potniški promet;
– hangar, remiza, tovorni terminal;
– v kolikor so namenjeni potniškemu prometu in izvajanju 

elektronskih komunikacij pa tudi garaža, garažno parkirno me-
sto, klet, shramba, sušilnica, pralnica, tehnični prostor in skupni 
komunikacijski prostor.

(4) Če ima stavba v evidencah GURS evidentiranih več 
delov, se vsak del stavbe, glede na njegovo vrsto dejanske 
rabe in površino, razvrsti v eno izmed namembnosti uporabe 
po prejšnjem odstavku tega člena.

(5) Če ima stavba v evidencah GURS evidentiran en del, 
vendar iz razpoložljivih podatkov izhaja, da ta v celoti ne odraža 
dejanskega stanja in da ima stavba več namembnosti upora-
be (zidanice, stanovanjsko-poslovni objekti, počitniški objekti, 
objekti za občasno bivanje in podobno), se stavba glede vsake 
posamezne namembnosti uporabe, upoštevajoč površino, ki 
je namenjena tej namembnosti uporabe, razvrsti v eno izmed 
namembnosti uporabe po tretjem odstavku tega člena.

(6) Če se na zazidanem stavbnem zemljišču za poslovni 
namen nahaja gradbeni inženirski objekt ali druga zunanja 
poslovna površina, se stavbno zemljišče glede na namemb-
nost uporabe gradbenega inženirskega objekta oziroma druge 
zunanje poslovne površine razvrsti v ustrezno kategorijo na-
membnosti po 2. točki tretjega odstavka tega člena.

(7) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljata tudi za gradbene inženirske objekte in 
druge zunanje poslovne površine.

(8) Pri poslovnem namenu se upošteva tudi merilo izje-
mnih ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodar-
skih dejavnostih v odvisnosti od ugodnosti lokacije stavbnega 
zemljišča in možnosti intenzivnejše rabe komunalnih in drugih 
objektov in naprav.

(9) Glede na razvrstitev po prejšnjih odstavkih tega člena 
se zazidana stavbna zemljišča po namembnosti uporabe glede 
na lego in določena zazidana stavbna zemljišča za poslovni 
namen s tem tudi za izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem 
dohodka ovrednotijo z naslednjim številom točk:

namembnost uporabe in izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohod-
ka pri določenih poslovnih namenih

število točk glede na lego

I. območje II. območje III. območje IV. območje

1. stanovanjski namen stanovanjska raba 40 35 30 25

2. poslovni namen 

a. splošni družbeni pomen in upravna raba 200 175 150 100

b. poslovna raba 550 480 400 310

c. gostinska raba 750 650 550 400

č. trgovska raba in druge storitvene dejavnosti 750 650 530 410

d. industrijska raba in skladišča 650 590 530 420

e. kmetijska raba za kmetijsko poslovno dejavnost 400 345 300 200

f. raba za potniški promet in izvajanje elektronskih 
komunikacij 200 175 150 100

15. člen
(smotrnost uporabe zazidanega stavbnega zemljišča  

za stanovanjski namen)
Smotrnost uporabe zazidanega stavbnega zemljišča za 

stanovanjski namen se glede na lego ovrednoti s številom točk 
na naslednji način:

smotrnost uporabe
število točk glede na lego

I. območje II. območje III. območje IV. območje

1. individualna samostojna hiša 40 30 20 10

2. vrstna hiša 30 20 10 5

3. blokovna gradnja 35 25 15 5

16. člen
(lega in namembnost uporabe nezazidanega  

stavbnega zemljišča)
Nezazidano stavbno zemljišče se po namembnosti upora-

be glede na lego ovrednoti s številom točk na naslednji način:

namembnost uporabe
število točk glede na lego

I. območje II. območje III. območje IV. območje

nezazidano stavbno zemljišče 50 40 35 25
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VII. VREDNOST TOČKE

17. člen
(vrednost točke)

(1) Vrednost točke za odmero nadomestila znaša 
0,00229 EUR.

(2) Vrednost točke za vsako prihodnje leto se revalorizira 
na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi 
in objavi Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: indeks), če je večji od 100. Pri revalorizaciji se upo-
števa indeks, objavljen za november tekočega leta glede na 
november preteklega leta. Revalorizirano vrednost točke z 
ugotovitvenim sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, ugotovi župan.

(3) Če se vrednost točke spremeni drugače, kot je dolo-
čeno v prejšnjem odstavku tega člena, jo na predlog župana s 
sklepom določi občinski svet. Sklep se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

(4) Če župan oziroma občinski svet do 31. decembra te-
kočega leta za prihodnje leto ne sprejmeta sklepa o vrednosti 
točke iz drugega oziroma prejšnjega odstavka tega člena, se 
za izračun nadomestila v prihodnjem letu uporabi zadnja ugo-
tovljena oziroma določena vrednost točke.

VIII. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

18. člen
(splošne oprostitve)

Nadomestilo se ne plačuje za:
– stavbno zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe 

(objekti, ki so posebnega pomena za obrambo);
– stavbno zemljišče, ki se uporablja za objekte tujih držav, 

ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva 
ali v njih stanuje njihovo osebje;

– stavbno zemljišče, ki se uporablja za objekte medna-
rodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organi-
zacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem 
sporazumu drugače določeno;

– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo 
versko dejavnost.

19. člen
(oprostitev zaradi nakupa novega stanovanja ali graditve 

družinske stanovanjske hiše)
(1) Plačila nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 

pet let oprosti zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot po-
samezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko 
stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske 
stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje 
stavbnega zemljišča po določbah predpisa, ki ureja plačilo 
stroškov za urejanje stavbnih zemljišč.

(2) Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila zač-
ne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.

(3) Če zavezanec vloži zahtevo iz prvega odstavka tega 
člena po dnevu vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo, je 
oproščen plačila nadomestila le od dneva vložitve zahteve do 
poteka petletnega obdobja iz prejšnjega odstavka tega člena.

(4) Če je odločba o zahtevi zavezanca iz prvega odstavka 
tega člena postala dokončna do izdaje odločbe o odmeri na-
domestila, se oprostitev upošteva pri izdaji odločbe o odmeri 
nadomestila.

(5) Če je odločba o zahtevi zavezanca iz prvega odstavka 
tega člena postala dokončna po izdaji odločbe o odmeri nado-
mestila in gre za oprostitev plačila nadomestila za obdobje, na 
katero se nanaša izdana odločba o odmeri nadomestila, lahko 
zavezanec, skladno s predpisi, ki urejajo davke, zahteva vračilo 
preveč plačanega nadomestila, sorazmerno glede na obdobje 
oprostitve iz odločbe o zahtevi iz prvega odstavka tega člena.

IX. EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA POTREBE 
ODMERE NADOMESTILA

20. člen
(vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč  

za potrebe odmere nadomestila)
Občinska uprava skladno s predpisi, ki urejajo nadome-

stilo in evidentiranje nepremičnin, vzpostavi evidenco stavb-
nih zemljišč za potrebe odmere nadomestila na podlagi tega 
odloka tako, da evidenco, vzpostavljeno na podlagi 6. člena 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98, 64/99, 101/00, 109/03, 
119/05, 101/13 – ZDavNepr, in 22/14 – odl. US; v nadaljnjem 
besedilu: Odlok), uskladi z določbami tega odloka ter pravnim 
in dejanskim stanjem stavbnih zemljišč.

21. člen
(usklajevanje evidence stavbnih zemljišč  

za potrebe odmere nadomestila)
Občinska uprava skladno s tem odlokom ter predpisi, 

ki urejajo nadomestilo in evidentiranje nepremičnin, ves čas 
usklajuje evidenco stavbnih zemljišč za potrebe odmere na-
domestila s pravnim in dejanskim stanjem stavbnih zemljišč.

22. člen
(podlaga za vzpostavitev in usklajevanje evidence stavbnih 

zemljišč za potrebe odmere nadomestila)
Podlago za vzpostavitev in usklajevanje evidence stavb-

nih zemljišč za potrebe odmere nadomestila poleg evidence, 
vzpostavljene na podlagi 6. člena Odloka, predstavljajo še 
evidence GURS, zemljiška knjiga in druge javne evidence, vsa-
kokratni veljavni občinski prostorski akti, podatki, ki jih sporočijo 
zavezanci, ter drugi razpoložljivi podatki.

23. člen
(neskladja med podatki, neobstoječi  

in očitno napačni podatki)
(1) Če občinska uprava pri vzpostavitvi in usklajevanju 

evidence stavbnih zemljišč za potrebe odmere nadomestila 
ugotovi neskladja med podatki iz evidence, vzpostavljene na 
podlagi 6. člena Odloka, in evidencami GURS, zemljiško knjigo 
in drugimi javnimi evidencami, vsakokrat veljavnimi občinskimi 
prostorskimi akti, podatki, ki jih sporočijo zavezanci, ter dru-
gimi razpoložljivimi podatki, za vzpostavitev in usklajevanje 
evidence stavbnih zemljišč za odmero nadomestila upošteva 
podatke, ki ustrezajo pravnemu in dejanskemu stanju stavbnih 
zemljišč, na kar sklepa tudi iz morebitnih preteklih ugotovitve-
nih in pritožbenih postopkov v zvezi z nadomestilom ter drugih 
razpoložljivih podatkov.

(2) Če podatki, ki so podlaga za vzpostavitev in usklajeva-
nje evidence stavbnih zemljišč za potrebe odmere nadomestila 
v evidencah GURS in drugih javnih evidencah ne obstajajo ali 
so očitno napačni, le-te na podlagi ogleda, fotografij, podat-
kov iz projektne dokumentacije ali drugih podatkov, s katerimi 
razpolaga, oziroma na drug primeren način določi občinska 
uprava.

(3) S podatki, pridobljenimi oziroma določenimi na način 
iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena, občinska uprava 
skladno s predpisi, ki urejajo nadomestilo in evidentiranje ne-
premičnin, obvesti zavezance pred odmero nadomestila.

(4) Občinska uprava o podatkih, pridobljenih na način iz 
prvega in drugega odstavka tega člena, obvesti tudi GURS.

24. člen
(sodelovanje in obveznosti zavezancev)

(1) Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Trebnje posre-
dovati vse potrebne podatke za odmero nadomestila oziroma 
sodelovati pri vzpostavitvi in usklajevanju evidence stavbnih 
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zemljišč za potrebe odmere nadomestila, pri čemer za pravil-
nost oziroma resničnost posredovanih podatkov odgovarjajo.

(2) Zavezanci morajo v roku 30 dni po nastanku obvestiti 
občinsko upravo o nastanku:

– obveznosti za plačilo nadomestila;
– sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila.
(3) Če nastane obveznost za plačilo nadomestila oziroma 

sprememba, ki vpliva na odmero nadomestila, med letom ozi-
roma mesecem, se le-ta upošteva od prvega dne naslednjega 
meseca glede na mesec, v katerem je bila sprememba sporo-
čena občinski upravi.

X. POSEBEN PRIMER ODMERE NADOMESTILA

25. člen
(odmera nadomestila za pretekla leta)

(1) Zavezancu, za katerega se ugotovi, da ni ravnal po 
prvem ali drugem odstavku prejšnjega člena tega odloka, se ne 
glede na določbo prvega odstavka 8. člena tega odloka odmeri 
nadomestilo tudi za prejšnja leta, vendar najprej od trenutka, 
ko bi moral izpolniti svojo obveznost iz prvega ali drugega od-
stavka prejšnjega člena tega odloka.

(2) Zastaranje pravice do odmere nadomestila se presoja 
skladno z določbami predpisa, ki ureja davke.

XI. USTVARJANJE POGOJEV ZA GRADNJO STANOVANJ

26. člen
(ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj)

(1) Občina Trebnje v okviru proračunskih zmožnosti 
ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj.

(2) Občina Trebnje pogoje iz prejšnjega odstavka tega 
člena zagotavlja tako, da spremlja in analizira stanje na stano-
vanjskem področju občine, spremlja ponudbo in povpraševanje 
stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg.

(3) V stanovanjski trg se Občina Trebnje vključuje tudi 
tako, da zainteresiranim zavezancem, ki razpolagajo z neza-
zidanimi stavbnimi zemljišči, na njihovo pobudo in v okviru 
proračunskih zmožnosti, daje ponudbe za odkup teh zemljišč 
s ciljem nadaljnje prodaje zainteresiranim osebam, ki imajo 
namen stavbna zemljišča uporabljati v skladu z namenom, 
ki je za njih predviden z vsakokrat veljavnimi občinskimi pro-
storskimi akti.

XII. KAZENSKA DOLOČBA

27. člen
(prekrški in globe)

(1) Z globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje pravno 
osebo, z globo 1.500 EUR pa pravno osebo, ki se po zakonu, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo veliko ali veliko 
gospodarsko družbo, ki:

– Občini Trebnje na njeno zahtevo ne posreduje podatkov 
za odmero nadomestila oziroma ne sodeluje pri vzpostavitvi in 
usklajevanju evidence stavbnih zemljišč za potrebe odmere 
nadomestila (prvi odstavek 24. člena tega odloka);

– občinski upravi posreduje napačne ali neresnične po-
datke za odmero nadomestila (prvi odstavek 24. člena tega 
odloka);

– ne obvesti občinske uprave o nastanku obveznosti za 
plačilo nadomestila (prva alineja drugega odstavka 24. člena 
tega odloka);

– ne obvesti občinske uprave o nastanku sprememb, ki 
vplivajo na odmero nadomestila (druga alineja drugega odstav-
ka 24. člena tega odloka).

(2) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstav-
ka tega člena kaznuje samostojnega podjetnika posameznika 
in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali odgo-
vorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznika.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
(prehodno obdobje pri razvrščanju naselij v območja)
Naselja, ki po 5. členu tega odloka glede na njihovo 

razvrstitev v območja po Odloku napredujejo za več kot eno 
območje, se v območja po 5. členu tega odloka uvrščajo po-
stopoma, in sicer tako, da v vsakem letu od vključno leta 2020 
napredujejo za eno območje, dokler niso uvrščena v območje 
po 5. členu tega odloka.

29. člen
(razvrščanje stavbnih zemljišč po namembnosti)

(1) Razvrstitev zazidanih stavbnih zemljišč v stanovanjski 
oziroma ustrezen poslovni namen po tretjem odstavku 14. čle-
na tega odloka se opravi na podlagi vrst dejanskih rab delov 
stavb, ki jih opredeljuje vsakokrat veljavni predpis, ki ureja vrste 
dejanskih rab delov stavb, in so razvidne iz evidenc GURS, 
razen če ta odlok določa drugače.

(2) V kolikor pri morebitni spremembi predpisa, ki ureja 
vrste dejanskih rab delov stavb, pride do uvedbe novih vrst 
dejanskih rab delov stavb, se le-te smiselno uvrščajo v eno 
izmed namembnosti po tretjem odstavku 14. člena tega 
odloka. Enako velja tudi za vrste dejanskih rab delov stavb, 
ki niso izrecno razvrščene po tretjem odstavku 14. člena 
tega odloka.

30. člen
(rok za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč  

za potrebe odmere nadomestila)
Občinska uprava vzpostavi evidenco stavbnih zemljišč za 

potrebe odmere nadomestila najkasneje do 31. marca 2020.

31. člen
(prenehanje uporabe Odloka in postopki  

za odmero nadomestila)
(1) S 1. januarjem 2020 se preneha uporabljati Odlok.
(2) Postopki za odmero nadomestila, ki so se začeli do 

vključno 31. decembra 2019, se končajo po določbah Odloka.

32. člen
(začetek veljavnosti in uporabe odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 
1. januarjem 2020, razen določb, ki in kolikor se nanašajo na 
vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč za potrebe odmere 
nadomestila, ki pa se uporabljajo že z dnem uveljavitve tega 
odloka.

Št. 007-1/2019-32
Trebnje, dne 12. decembra 2019

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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TURNIŠČE

3370. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke 
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Turnišče za leto 
2020

Na podlagi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče (Uradni list 
RS, št. 79/17) je župan sprejel 

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Občine Turnišče za leto 2020

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča se revalorizira s količnikom ugotovljenim na 
podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Indeks rasti 
življenjskih potrebščin, za obdobje pred letom za katero se 
nadomestilo odmerja znaša 101,4.

2. člen
Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za 

odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), 
na območju Občine Turnišče za leto 2020:

– za zazidana stavbna zemljišča 0,000290 EUR,
– za nezazidana stavbna zemljišča 0,000114 EUR.
Vrednost točke se pri izračunu zaokroži na šest decimal-

nih mest.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2020.

Št. 422-13/2019
Turnišče, dne 12. decembra 2019

Župan 
Občine Turnišče

Borut Horvat
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POPRAVKI

3371. Popravek Odloka o enkratni denarni pomoči 
ob rojstvu otroka v Občini Piran

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

P O P R A V E K
Odloka o enkratni denarni pomoči ob rojstvu 

otroka v Občini Piran

V Odloku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka 
v Občini Piran (Uradni list RS, št. 73/19), je izpadla priloga – 
Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v Občini 
Piran, ki je kot priloga sestavni del tega popravka.

Št. 121-2/2019
Piran, dne 9. decembra 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković
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-Odlok o  enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran- 
 
 

V L O G A  
ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ OB ROJSTVU OTROKA  

V OBČINI PIRAN 
 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU/ICI (podatke vpišite oz. ustrezno obkrožite) 
 
 
Ime in priimek:     ____________________________  
 
Razmerje do otroka:    1. MATI otroka          2. OČE otroka     3. ZAKONITI ZASTOPNIK otroka 
  
 
Datum rojstva: __________________________ 
 
Davčna številka:         
 
 
Št. osebnega računa: SI56                      
 
Račun je odprt pri banki ___________________________ 
 
 
na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka Občini Piran (Ur. list RS, št. ____/19) 
uveljavljam pravico za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. 
 
 
 

2. PODATKI O OTROKU 
 
 
Ime in priimek:__________________________________ 
 
Stalno prebivališče: _____________________________________________  
 
Datum rojstva: _________________ 
 
 
 

3. PRILOGE: 
 
K vlogi prilagam naslednje dokumente (obkrožite): 
- fotokopijo Izpiska iz matičnega registra o rojstvu otroka; 
- dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (v kolikor zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden 

od staršev). 
 

Priloga: 
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4. IZJAVA 
 
Spodaj podpisan/a vlagatelj/ica izjavljam: 

- da so vsi v vlogi navedeni podatki točni, popolni in verodostojni, za kar prevzemamo kazensko in 
materialno odgovornost; 

- da so vse kopije dokumentov, ki so priložene vlogi, enake originalom; 
- da sem seznanjen s pogoji za pridobitev pomoči ob rojstvu otroka, določenih z Odlokom o enkratni 

denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran (Ur. list RS, št. ____/19); 
- da za otroka, za katerega s to vlogo uveljavljam pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, 

pomoč ob rojstvu otroka ni bila dodeljena, ni v postopku uveljavljanja oziroma ne bo uveljavljana v 
drugi občini. 

 
 
 
V/na _________ dne __________     ______________________ 

    (Podpis vlagatelja/ice) 
 
 
 
 

5. POOBLASTILO OBČINSKI UPRAVI ZA PRIDOBITEV OSEBNIH 
PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 

 
 
Spodaj podpisani/a 
 
 
 
(ime in priimek vlagatelja/ice) 
 
 
 
(naslov-ulica in hišna številka, poštna številka in kraj pošte stalnega prebivališča vlagatelja/ice) 
 
 
dajem občinski upravi Občne Piran izrecno privolitev, da vse podatke o dejstvih, ki so potrebni za obravnavo 
vloge in za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči, preveri v lastnih evidencah in uradnih evidencah, 
ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil. 
 
 
 
V/na _______________ dne  ________________    _____________________ 
             (Podpis vlagatelja/ice) 
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Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l'articolo 11, com-
ma due, della Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 
112/05 – Testo Consolidato Ufficiale, 102/07, 109/09, 38/10 – 
ZUKN e 60/17 – ZPVPJN-B) comunica il seguente

E R R A T A   C O R R I G E
concernente il Decreto sul contributo economico 
una tantum erogato in occasione della nascita di 

un figlio nel Comune di Pirano

Alla pubblicazione del Decreto sul contributo economico 
una tantum erogato in occasione della nascita di un figlio 
nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, n. 73/19) è stato omesso l'allegato – Domanda 
per l'assegnazione del contributo economico una tantum in 
occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano, che 
in qualità di allegato è parte integrante del presente Errata 
corrige.

Št. 121-2/2019
Pirano, 9. dicembre 2019

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković
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Priloga

- Decreto sul contributo economico una tantum erogato in occasione della nascita di un figlio nel Comune di Pirano- 
 
 

DOMANDA  
PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA 
TANTUM IN OCCASIONE DELLA NASCITA DI UN FIGLIO NEL 

COMUNE DI PIRANO   
 

1. DATI SUL/LA RICHIEDENTE (compilare o cerchiare i dati corrispondenti) 
 
 
Nome e cognome:    ____________________________  
 
Rapporto nei confronti del minore:    1. MADRE          2. PADRE          3. RAPPRESENTANTE LEGALE  
  
 
Data di nascita: __________________________ 
 
Codice fiscale:         
 
 
N. del conto personale: SI56                      
 
Acceso presso la banca ___________________________ 
 
 
In base al Decreto sul contributo economico una tantum erogato in occasione della nascita di un figlio nel 
Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. ____/19) esercito il diritto a tale 
contributo. 
 
 
 

2. DATI SUL MINORE 
 
 
Nome e cognome:__________________________________ 
 
Residenza: _____________________________________________  
 
Data di nascita: _________________ 
 
 
 

3. ALLEGATI: 
 
Alla domanda allego i seguenti documenti (tracciare un cerchio): 
- Fotocopia dell’Estratto di nascita del figlio; 
- Documento dell'organo competente riguardante la rappresentanza legale (ove il rappresentante legale – 

avente diritto non sia uno dei genitori). 
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4. DICHIARAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a: 

- che tutte le informazioni fornite nella domanda sono esatte, complete e veritiere, pena la responsabilità 
penale e materiale; 

- che tutte le copie dei documenti che accompagnano la domanda sono identiche agli originali; 
- di essere a conoscenza delle condizioni per ottenere il contributo in occasione della nascita di un figlio, 

come stabilite dal Decreto sul contributo economico una tantum in occasione della nascita di un figlio 
nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. ____ / 19); 

- che per il figlio per il quale mi avvalgo del diritto all’assegnazione di un contributo una tantum in 
occasione della nascita, il medesimo contributo non è stato assegnato, non è stato richiesto e neppure 
sarà richiesto in un altro Comune. 

 
 
A____________ addì __________     ______________________ 

    (Firma del/la richiedente) 
 
 

5. AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER 
OTTENERE DATI PERSONALI DA RECORD UFFICIALI  

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
 
(nome e cognome del/la richiedente) 
 
 
(indirizzo-via-numero civico, CAP e località dell'ufficio postale – residenza del/la richiedente) 
 
  

  

autorizzo espressamente l’Amministrazione comunale del Comune di Pirano a poter verificare tutte le 
informazioni sui fatti necessari per istruire la domanda e decidere in merito al diritto al contributo una tantum 
nei rispettivi registri e nei registri ufficiali tenuti da organi amministrativi e altri enti statali, enti locali e/o 
autorità pubbliche. 
 
 
A ___________ addì __________     ______________________ 
              (Firma del/la richiedente) 



Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 13. 12. 2019 / Stran 9969 

VLADA
3317. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja 

v tujino 9779
3318. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa ra-

zvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 v letu 2020 9785

3319. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, eko-
loško kmetovanje in plačila območjem z naravnimi 
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 9806

3320. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za upora-
bo cestnega predora Karavanke 9806

3321. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za ste-
kleničenje podzemne vode za leto 2020 9806

3322. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za 
rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2020 9807

MINISTRSTVA
3323. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov 

po zakonu o davkih občanov za leto 2020 9812
3324. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, 
znanosti, športa in mladine 9813

3325. Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem za-
koniku 9813

3326. Pravilniki o potniških ladjah 9821
3327. Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij 

o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil 9831

BANKA SLOVENIJE
3328. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunava-

nje nadomestil za storitve Banke Slovenije 9833

SODNI SVET
3329. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi 

kandidatur na vodstveno mesto 9833

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3330. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodo-
logiji za določitev regulativnega okvira in metodo-
logiji za obračunavanje omrežnine za elektroope-
raterje 9833

3331. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državne-
ga tožilstva v Celju 9834

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

3332. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bi-
strica ob Sotli 9835

BLED
3333. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2020 9840

HORJUL
3334. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9845

KOBARID
3335. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence 

v Občini Kobarid 9845

KRANJ
3336. Odlok o poimenovanju parka v Mestni občini Kranj 

po dr. Janezu Bleiweisu 9846
3337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 
Kranj – spremembe št. 3 9846

KRANJSKA GORA
3338. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun odme-

re in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora 
za leto 2020 9880

KRŠKO
3339. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – 

Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav 
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica 9880

3340. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za stanovanjske površine na Velikem Kamnu 
(del EUP VEK 03) 9883

3341. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča v občini Krško 9887

3342. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne 
in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvaja-
nja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja 
bioloških odpadkov in obdelave komunalnih od-
padkov in 24-urne dežurne službe v občini Krško 
za leto 2020 9890

3343. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča na obmo-
čju občine Krško v letu 2020 9893

LENDAVA
3344. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Lendava 9893

LJUBNO
3358. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA 

regije 9933

LUČE
3359. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče 

za leto 2019-2 9936
3360. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA 

regije 9937

MEDVODE
3361. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za 

leto 2019 9940

MIREN - KOSTANJEVICA
3362. Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja z 

odpadki pri izvajanju javnih prireditev v Občini Mi-
ren - Kostanjevica 9942

3363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja in merilih za odmero ko-
munalnega prispevka za območje Občine Miren 
- Kostanjevica 9946

3345. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica 
za leto 2019 – Rebalans št. 1 9894

3346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica 
za leto 2020 – Spremembe proračuna št. 1 9895

3347. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega do-
bra lokalnega pomena na nepremičninah parc. 
št. 1767/4, 1768/2 in 1771/8 vse k. o. 2331 VOJ-
ŠČICA 9896

3348. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega do-
bra lokalnega pomena na nepremičninah parc. 
št. 2657/8, 2657/10, 2657/12, 2657/14, 2658/2 in 
1717/4 vse k. o. 2328 OPATJE SELO 9897

3349. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parceli št. 6/20 in 6/22 obe 
k. o. 2324 OREHOVLJE 9897

3350. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1712 k. o. 2330 
SELA NA KRASU 9897

VSEBINA
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3351. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1961 k. o. 2328 
OPATJE SELO 9898

3352. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 650/3 k. o. 2325 
MIREN 9898

NOVA GORICA
3364. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne 

občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine 
Brda 9946

RADEČE
3353. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice 

v Občinskem svetu Občine Radeče in prehodu 
mandata na naslednjo kandidatko 9898

RAVNE NA KOROŠKEM
3354. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske upra-

ve Medobčinska uprava občin Mežiške doline in 
Občine Dravograd 9899

REČICA OB SAVINJI
3365. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA 

regije 9950

SLOVENJ GRADEC
3366. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta ŠM 14 – Podhomski vrtovi 9953

SLOVENSKA BISTRICA
3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župan-
čiča« Slovenska Bistrica 9954

3368. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska 
Bistrica v obdobju januar–marec 2020 9955

TREBNJE
3369. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča v Občini Trebnje 9956

TRŽIČ
3355. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2020 9905
3356. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komu-

nala Tržič d.o.o. 9908
3357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič 
(3. spremembe) 9915

TURNIŠČE
3370. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za 

odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča na območju Občine Turnišče za leto 2020 9962

POPRAVKI
3371. Popravek Odloka o enkratni denarni pomoči ob 

rojstvu otroka v Občini Piran 9963

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 76/19 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi 2559
Razpisi delovnih mest 2656
Druge objave 2659
Evidence sindikatov 2665
Objave po Zakonu o evidentiranju  
nepremičnin 2666
Objave sodišč 2667
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2667
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2668
Oklici pogrešanih 2669
Preklici 2670
Spričevala preklicujejo 2670
Drugo preklicujejo 2670
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