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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3220. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije pri Karibski 
skupnosti (CARICOM)

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije pri Karibski 
skupnosti (CARICOM)

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije pri Karibski skupnosti (CARICOM) s sedežem v Wa-
shingtonu postavim Toneta Kajzerja, spec..

Št. 501-03-18/2020-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3221. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih 
mehiških državah

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Združenih 
mehiških državah

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Združenih mehiških državah s sedežem v Washing-
tonu postavim Toneta Kajzerja, spec..

Št. 501-03-19/2020-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3222. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Državi 
Kuvajt

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Državi Kuvajt

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Državi Kuvajt s sedežem v Abu Dabiju postavim 
Ota Pungartnika.

Št. 501-03-20/2020-2
Ljubljana, dne 3. decembra 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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VLADA
3223. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo 

za stekleničenje podzemne vode za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji 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 
in 78/20), 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 proizvo-
dnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08 (Uradni list RS, 
št. 50/16), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji 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), tretjega odstavka 
6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz 
vrtine Z-3/11 (Uradni list RS, št. 58/17), prvega odstavka 17. čle-
na Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin 
D-3/07 in DAN-4/13 (Uradni list RS, št. 71/19), prvega odstavka 
17. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač 
iz vrtine P-1/06 (Uradni list RS, št. 7/20) in prvega odstavka 
17. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač 
iz izvira Polina (Uradni list RS, št. 129/20) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi višine plačila za koncesijo  

za stekleničenje podzemne vode za leto 2021

I
Višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene 

podzemne vode za leto 2021 znaša 1,381 eura.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-51/2020
Ljubljana, dne 9. decembra 2020
EVA 2020-2550-0065

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
3224. Pravilnik o spremembi Pravilnika o odobritvi 

in nalogah delavnic za tahografe in naprave 
za omejevanje hitrosti

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 
13. člena in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem 
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno 
prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 92/20 – ZPrCP-E) mini-
ster za infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o odobritvi  

in nalogah delavnic za tahografe in naprave  
za omejevanje hitrosti

1. člen
V Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe 

in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 24/19) 
se Priloga 10 nadomesti z novo Prilogo 10, ki je kot Priloga 
sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-418/2020/9
Ljubljana, dne 26. novembra 2020
EVA 2020-2430-0105

Jernej Vrtovec
minister

za infrastrukturo
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Priloga

Priloga 
 
»Priloga 10: Postopek preverjanja 
 

Št. Zaporedje aktivnosti, 
nalog in opravil Opis izvajanja aktivnosti, nalog in opravil 

010 Vizualni pregled 
tahografa 

 
Tehnik pred začetkom preverjanja opravi vizualni pregled tahografa za 
ugotovitev morebitnih mehanskih poškodb. 
 

015 Pregled plombiranih 
mest 

 
Pregledajo se vsa plombirana mesta (servisna). V primeru 
poškodovanih ali manjkajočih plomb je treba tahograf poslati v 
popravilo. 
 

020 Ugotovitev 
identičnosti 

 
Po vizualnem pregledu je treba preveriti, ali se podatki na tipski 
ploščici, ki je v tahografu, ujemajo s samim tahografom in ali ima 
tahograf odobritev tipa.  
 
Če tahograf nima odobritve tipa, se preverjanje ne opravi. 
 

030 
Preverjanje pred 
nameščanjem ali 
med kontrolo 

 
Preverjanje pred nameščanjem se ne glede na vrsto tahografa izvede 
v odstranjenem stanju iz vozila. 
 
Preverjanje med kontrolo se izvede glede na vrsto tahografa, kot je 
določeno v postopku kontrole zapisovalne opreme (priloga 12). V 
postopku preverjanja med kontrolo ni treba izdelati zapisnika o 
preverjanju. Rezultati preverjanja so podani v zapisniku o kontroli. 
 

030.1 Preverjanje 
analognih tahografov  

 
Z etalonom za tahografe se izvede preverjanje meritve hitrosti pri treh 
hitrostih v odvisnosti od merilnega območja tahografa:  

 za merilno območje 60 km/h: 20, 40, 60 km/h, 
 za merilno območje 80 km/h: 30, 50, 70 km/h, 
 za merilno območje 100 km/h: 40, 70, 90 km/h, 
 za merilno območje 125 km/h: 40, 80, 120 km/h, 
 za merilno območje 140 km/h: 40, 80, 120 km/h, 
 za merilno območje 160 km/h: 60, 100, 140 km/h, 
 za merilno območje 180 km/h: 40, 100, 160 km/h. 

Vsaka meritev hitrosti se izvede v trajanju najmanj 120 sekund. 
 
Z etalonom za tahografe preverimo meritev poti in časa. 
 
Z etalonom se na tahografskem vložku preveri zapis: 
 
 časovnih skupin (postopek): 
 dve minuti simuliranja vožnje pri 80 (60) km/h, 
 dve minuti simbol nastavljen na delo (kladivce), 
 dve minuti simbol nastavljen na razpoložljivost (prečrtan kvadrat) 

in 
 dve minuti simbol nastavljen na počitek (postelja); 

 
 poti v dolžini desetih kilometrov ob hitrosti 60 km/h ali 100 km/h; 
 hitrosti; 
 časa, ki se primerja s časom, ki ga tahograf prikazuje na prednji 

strani (prikazovalna plošča tahografa). 
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030.2 Dovoljena 
odstopanja 

 
Največja dovoljena odstopanja vrednosti (za merilnike in 
zapisovalnike) 
 
1. Pred vgradnjo in po servisiranju: 
 
(a) prevožena razdalja: 
odstopanje 1 % od dejanske razdalje pri razdalji najmanj en 
kilometer; 
 
(b) hitrost: 
odstopanje  3 km/h od dejanske hitrosti; 
 
(c) čas: 
odstopanje  2 minuti na dan in največ 10 minut na sedem dni, če čas 
urnega teka po navitju ni krajši od tega časa. 
 
2. Ob redni kontroli: 
 
(a) prevožena razdalja: 
odstopanje 2 % od dejanske razdalje pri razdalji najmanj en 
kilometer; 
 
(b) hitrost: 
odstopanje  4 km/h od dejanske hitrosti; 
 
(c) čas: 
odstopanje  2 minuti na dan ali  
 10 minut na sedem dni. 
 
3. Med uporabo (izredni pregled): 
 
(a) prevožena razdalja: 
odstopanje 4 % od dejanske razdalje pri razdalji najmanj en 
kilometer; 
 
(b) hitrost: 
odstopanje  6 km/h od dejanske hitrosti; 
 
(c) čas: 
odstopanje  2 minuti na dan ali  10 minut na sedem dni. 
 

040.1 Preverjanje digitalnih 
tahografov 

 
Z etalonom za tahografe se izvede preverjanje meritve hitrosti pri 
naslednjih hitrostih: (40, 80, 120) km/h. Vsaka meritev hitrosti se 
izvede najmanj v trajanju najmanj 60 sekund. 
 
S tem se preveri tudi časovna skupina »vožnja«. 
 
Z etalonom za tahografe preverimo meritev poti in časa. 
 
Preverjanje zapisovanja časovnih skupin (postopek): 
 dve minuti simbol nastavljen na delo (kladivce), 
 dve minuti simbol nastavljen na razpoložljivost (prečrtan kvadrat) 

in 
 dve minuti simbol nastavljen na počitek (postelja). 
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040.2 Dovoljena 
odstopanja 

 
Največja dovoljena odstopanja vrednosti 
 
Razdalja mora biti izmerjena v naslednjih tolerančnih mejah (razdalje 
najmanj 1000 m) (na podlagi zahteve (22)): 
— ± 1 % pred namestitvijo, 
— ± 2 % ob namestitvi in ob rednih pregledih, 
— ± 4 % med uporabo (izredni pregled). 
 
Hitrost mora biti izmerjena v naslednjih tolerančnih mejah (na podlagi 
zahteve (25): 
— ± 6 km/h med uporabo (izredni pregled), 
— ± 3 km/h ob redni kontroli in ob vgradnji in 
— ± 1 km/h pred vgradnjo. 
 
Odstopanje časa v mejah ± 2 sekundi na dan (na podlagi zahteve 
(30)). 
 

050.1 Preverjanje 
pametnih tahografov 

 
Z etalonom za tahografe se izvede preverjanje meritve hitrosti pri 
naslednjih hitrostih: (40, 80, 120) km/h. Vsaka meritev hitrosti se 
izvede najmanj v trajanju 60 sekund.      
 
S tem se preveri tudi časovna skupina »vožnja«. 
 
Z etalonom za tahografe preverimo meritev poti in časa. 
 
Preverjanje zapisovanja časovnih skupin (postopek):  
  dve minuti simbol nastavljen na delo (kladivce), 
  dve minuti simbol nastavljen na razpoložljivost (prečrtan 

kvadrat) in 
  dve minuti simbol nastavljen na počitek (postelja). 

 

050.2 Dovoljena 
odstopanja 

 
Največja dovoljena odstopanja vrednosti  
 
Razdalja mora biti izmerjena v naslednjih tolerančnih mejah (razdalje 
najmanj 1000 m) (na podlagi zahteve 30): 
— ± 1 % pred namestitvijo, 
— ± 2 % ob namestitvi in ob rednih pregledih, 
— ± 4 % med uporabo (izredni pregled). 
 
Hitrost mora biti izmerjena v naslednjih tolerančnih mejah (na podlagi 
zahteve (33): 
— ± 6 km/h med uporabo (izredni pregled), 
— ± 3 km/h ob redni kontroli in ob vgradnji in 
— ± 1 km/h pred vgradnjo. 
 
Odstopanje časa v mejah ± 2 sekundi na dan (na podlagi zahteve 
(41). 
 
Merjenje položaja  
Zapisovalna naprava meri absolutni položaj vozila s pomočjo GNSS 
sprejemnika. Absolutni položaj se meri s koordinatami zemljepisne 
širine in dolžine v stopinjah in minutah, in sicer z ločljivostjo 1/10 
minute. 
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«. 
 
 

 

050.5 Daljinski prenos 
podatkov 

Preveri se položaj DSRC modula: 
a. težka vozila: središče vetrobranskega stekla  
b. lahka vozila: središče vetrobranskega stekla ali zgornji del 

vetrobranskega stekla  
 
Preveri se delovanje daljinskega prenosa podatkov iz tahografa 
(DRSC).  
Razdalja DSRC bralnika od 2 do 10 metrov.  
Preveri se vzpostavitev zveze in identifikacija vozila in DRSC na 
daljavo. 
 

060 Ustreznost/ 
neustreznost 

 
Če so vsi rezultati preverjanja znotraj tolerančnih meja v skladu z 
dovoljenimi odstopanji za posamezno vrsto tahografa, se v zapisniku 
označi, da je tahograf ustrezen.  
 
Poleg tega se označi, ali zapisi ustrezajo prikazanim in odčitanim 
vrednostim na prikazovalni plošči tahografa.  
 
Če se pri preverjanju ugotovi odstopanje, ki je večje od dopustnega, 
tahograf ne ustreza zahtevam.  
 
Postopek preverjanja se zaključi, izda se zapisnik o preverjanju z 
negativno ugotovitvijo o skladnosti. V zapisnik se vpišejo vzroki za 
neustreznost. 
 
V postopku preverjanja nastanejo zapisi na tahografskem vložku ali 
izpisi rezultatov preverjanja, ki se priložijo zapisniku o preverjanju. 
 

070 Izdelava zapisnika o 
preverjanju 

 
Tehnik, ki je izvedel preverjanje, izpolni in podpiše zapisnik o 
preverjanju in priloži tahografske vložke ali izpise iz digitalnega ali 
pametnega tahografa. 
  
Za stranko se izdela kopija zapisnika brez prilog. 
 

080 Zaključek 
preverjanja IA 

 
Tehnik podpisani zapisnik o preverjanju in priloge odda upravitelju 
delavnice. 
 

110 Arhiviranje 

 
Zapisnik o preverjanju z vsemi prilogami, ki so nastale v postopku, in 
delovni nalog se hranita v delavnici tri leta po datumu njegovega 
nastanka. 
 
Po preteku tega obdobja se dokumentacija uniči. 
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3225. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo 
za stekleničenje podzemne vode za leto 2021

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15 in 65/20) v zvezi z 8. členom:

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov Pivovarna Union V-3, V-4, V-6 in V-8 za stekleničenje in 
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 36/05 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Maks-2/04 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 66/05 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo 
pijač (Uradni list RS, št. 68/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za 
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 46/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list 
RS, št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač (Uradni 
list RS, št. 47/05 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodne-
ga vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 93/05),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira 
Golobovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 119/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 119/07) in

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 89/08)

minister za okolje in prostor izdaja

O D R E D B O
o določitvi višine plačila za koncesijo  

za stekleničenje podzemne vode za leto 2021

1. člen
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene 

podzemne vode za leto 2021 znaša 1,381 eura.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-370/2020
Ljubljana, dne 2. decembra 2020
EVA 2020-2550-0069

Mag. Andrej Vizjak
minister

za okolje in prostor

SODNI SVET
3226. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 48. seji 17. septembra 2020 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Ivanki Potokar, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v 
Ljubljani, preneha sodniška služba 2. 11. 2020 iz razloga po 
drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3227. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 48. seji 17. septembra 2020 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Borivoju Rozmanu, vrhovnemu sodniku svétniku na Vr-
hovnem sodišču RS, preneha sodniška služba 28. 2. 2021 
iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški 
službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3228. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 49. seji 1. oktobra 2020 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške funkcije

Petri Virt, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču na Ptuju, je 
prenehala sodniška funkcija 16. 9. 2020 iz razloga po 3. točki 
prvega odstavka 74. člena ZSS.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3229. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 47. seji 3. 9. 2020 sprejel
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O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Mag. Mihela Pašek se z dnem 3. 9. 2020 imenuje na 
sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ma-
riboru.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

3230. Sklep o ureditvi položaja zavarovalnic 
s sedežem v Združenem kraljestvu Velike 
Britanije in Severne Irske po zaključku 
prehodnega obdobja

Na podlagi drugega odstavka 291. in 2. točke prvega 
odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list 
RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) in ob upoštevanju Priporočil za 
zavarovalniški sektor v zvezi z izstopom Združenega kraljestva 
iz Evropske unije, EIOPA-BoS-19/040, ki jih je dne 19. 2. 2019 
izdal Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, 
Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

S K L E P
o ureditvi položaja zavarovalnic s sedežem  

v Združenem kraljestvu Velike Britanije  
in Severne Irske po zaključku prehodnega 

obdobja

1. člen
(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa način neposrednega opravljanja zava-
rovalnih poslov v Republiki Sloveniji, ki se uporablja za zavaro-
valnice in podružnice s sedežem v Združenem kraljestvu Velike 
Britanije in Severne Irske ter v Gibraltarju in za podružnice s 
sedežem v državah članicah Evropske unije, ki so jih ustano-
vile zavarovalnice s sedežem v Združenem Kraljestvu Velike 
Britanije in Severne Irske ter v Gibraltarju (v nadaljevanju: Za-
varovalnice in podružnice) po zaključku prehodnega obdobja, 
v primeru, da dogovor o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo 
in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ter 
Gibraltarjem (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo), ki bi 
urejal neposredno opravljanje zavarovalnih poslov, do konca 
prehodnega obdobja, ne bo sklenjen.

(2) Prehodno obdobje po tem sklepu pomeni obdobje, 
ki se je začelo dne 1. 2. 2020 in se bo predvidoma končalo z 
dnem 31. 12. 2020 ter je bilo dogovorjeno med Evropsko unijo 
in Združenim kraljestvom z namenom ureditve izstopa Združe-
nega kraljestva iz Evropske unije.

2. člen
(omejitev poslovanja po zaključku prehodnega obdobja)

(1) Po nastopu okoliščin iz prvega odstavka 1. člena tega 
sklepa lahko Zavarovalnice in podružnice neposredno opravlja-
jo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, in sicer 
na način, da v obdobju treh let od izteka prehodnega obdobja 
zgolj izvršujejo zavarovalne pogodbe, sklenjene in veljavne 
pred koncem prehodnega obdobja.

(2) Po nastopu okoliščin iz prvega odstavka 1. člena tega 
sklepa je Zavarovalnicam in podružnicam prepovedano skle-
panje novih, ponovna vzpostavitev oziroma obnovitev zavaro-
valnih pogodb, če so bile veljavne pred iztekom prehodnega 
obdobja in spreminjanje zavarovalnih pogodb, veljavnih po 
zaključku prehodnega obdobja, ki so bile sklenjene do izteka 
prehodnega obdobja. Navedeno lahko Zavarovalnice zopet 
pričnejo opravljati z dnem, ko svoje poslovanje uskladijo z 
določbami Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 
9/19 in 102/20), ki urejajo opravljanje zavarovalnih poslov 
zavarovalnice tretje države na območju Republike Slovenije.

3. člen
(uveljavitev sklepa)

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

Št. 0150-74/2020-10
Ljubljana, dne 7. decembra 2020
EVA 2020-1611-0133

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

mag. Gorazd Čibej

3231. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za november 2020

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za november 2020

Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2020 v 
primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,8 %.

Št. 9621-177/2020/5
Ljubljana, dne 7. decembra 2020
EVA 2020-1522-0037

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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KOPER

3232. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  

v Mestni občini Koper

Št. 422-189/2020
Koper, dne 24. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č, in 218.d člena 
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 
97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 
45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. 
US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 
101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 179. in 180. čle-
na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 
– popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 
80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2), 56. člena Zakona o 
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 
110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1), 61. člena Zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list SRS št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89 
in Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – 
ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US), 55. člena Zakona 
o izvrševanu proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021 (ZIPRS2021, Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE 
in 133/20) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper 
na seji dne 23. novembra 2020 sprejel naslednji

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  

v Mestni občini Koper

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet odloka)

1.1 Na območju Mestne občine Koper se za uporabo 
stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).

1.2 Odlok določa:
– Območja, za katera se plačuje nadomestilo;
– Merila za določitev višine nadomestila;
– Zavezance za plačilo nadomestila;
– Višino nadomestila;
– Oprostitev plačila nadomestila;
– Kazenske določbe ter
– Prehodne in končne določbe.

2. člen
(Pojem stavbnih zemljišč in javne infrastrukture)

2.1 Nadomestilo se plačuje za zazidano in nezazidano 
stavbno zemljišče.

2.2 Za zazidano stavbno zemljišče se štejejo tista zemlji-
šča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in 
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske 
javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na pod-
lagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb 
in gradbeno inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske 
javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še 
nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno ze-
mljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji 
takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali 
del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazida-
no stavbno zemljišče.

2.3 Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista ze-
mljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, 
da je na njih dopustna gradnja objektov oziroma stanovanjskih 
in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja grad-
benih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa in javne uprave.

2.4 Za poslovne površine, kot del zazidanih stavbnih 
zemljišč, po tem odloku se štejejo tudi nepokrita skladišča, 
interna parkirišča in parkirišča trajnejšega značaja, za katere se 
plačuje parkirnina ali najemnina, delavnice na prostem, tržnice, 
kioski, gostinski vrtovi, sejmišča, kampi, teniška igrišča, odprti 
bazeni in kopališča ter vse odprte športno-rekreativne površine 
namenjene pridobitni dejavnosti, kamnolomi ter peskokopi, 
poslovne stavbe marin in pristanišč, zunanje manipulativne 
površine marin in pristanišč, druge manipulativne površine 
ter vsi ostali infrastrukturni objekti, ki po predpisih niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture, ki se jih točkuje po vrsti rabe 
oziroma namembnosti, kot to določa odlok. Sem ne spadajo 
objekti, ki imajo značaj mestne opreme.

2.5 Javna infrastruktura so objekti in omrežja, ki so ne-
posredno namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb na 
področju komunalnega in vodnega gospodarstva, varstva oko-
lja, energetike, prometa in zvez ter drugi objekti, če je tako 
določeno z zakonom.

2.6 Javna infrastruktura so tudi komunalni objekti, katerih 
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulice, 
tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekre-
acijske površine ter ostale javne površine.

2.7 Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti grad-
beni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti 
gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali 
tvori omrežje, ki je v javno korist.

II. OBMOČJA, ZA KATERA SE PLAČUJE NADOMESTILO

3. člen
(Kriteriji za določitev območij in njihova delitev)

3.1 Območja stavbnih zemljišč, na katerih se plačuje 
nadomestilo, so določena po spodaj navedenih kriterijih, ki 
upoštevajo lokacijske in druge prednosti posameznih stavbnih 
zemljišč:

– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– izkoriščenost območja,
– degradacija urbanega območja,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošna opremljenost z infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po veljavnem prostorskem 

dokumentu,
– konfiguracija terena ter
– strategija razvoja posameznih območij.
3.2 Območja iz prvega odstavka tega člena so:
I. območje: Območje starega mestnega jedra Kopra;
II. območje: Obalni pas od izliva reke Rižane do občinske 

meje z Občino Izola, kar zajema območje izliva reke Rižane, 

OBČINE
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Severne obvoznice, Marine Koper, mestnega kopališča, stavbe 
v starem mestnem jedru s frontno linijo od mestnega kopališča 
do Hotela Koper, stara Semedelska vpadnica, hotel Žusterna 
s kopališčem ter obalni pas do občinske meje z Občino Izola;

III. območje: Območje naselij oziroma delov naselij kot 
sledi: Barižoni, Kolomban, Hrvatini, Spodnjih Škofij (Na Bare-
dih, Pri Biščaku, Moretini, Valmarin, Forteca), Zgornjih Škofij, 
priobalni pas od bolnice Izola, Žusterne, Za gradom, Markovca, 
Semedele, del naselja Koper od mestnega pokopališča do 
Bertokov, strnjenega naselja Bertoki nad avtocesto ter naselja 
Prade;

IV. območje: Stavbna zemljišča ob starem mestnem jedru 
Kopra, območja centralnih in proizvodno poslovnih dejavnostih 
ter območja mešane urbane rabe, in sicer:

Območje IV/A – Primestni del mesta Koper,
Območje IV/B – Primestna območja centralnih dejavnosti,
Območje IV/C – Pristanišče s tovorno postajo Sermin,
Območje IV/D – Območje za energetiko in komunalo 

Sermin,
Območje IV/E – Naravni rezervat Škocjanski zatok;
V. območje: Stavbna zemljišča s strnjeno pozidavo v ra-

zvojno pomembnejših lokalnih središčih ter primestnih predelih 
Kopra: preostali del naselja Sp. Škofije in strnjeni deli naselij 
Dekani, Pobegi, Čežarji, Šalara in Olmo;

VI. območje: Pretežno zazidana stavbna zemljišča v str-
njenih naseljih in lokalnih središčih: Gažon, Šmarje, Pomjan, 
Marezige, Sv. Anton ter območje Manžana, Kampela, Vanga-
nela in Bošamarina;

VII. območje: Pretežno zazidana stavbna zemljišča izven 
strnjenih naselij in lokalnih središč;

VIII. območje: Lokalna naselja s pretežno zazidanimi 
stavbnimi zemljišči;

IX. območje: Manjša lokalna naselja z redkeje zazidanimi 
stavbnimi zemljišči;

X. območje: Območje obrtno industrijske cone na Ser-
minu.

4. člen
(Grafične priloge območij)

4.1 Podrobnejše meje območij iz prejšnjega člena, na 
katerih se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomesti-
lo, so razvidne iz grafičnih prilog, ki so na vpogled pri občinski 
organizacijski enoti, pristojni za nadomestilo.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

5. člen
(Vrste meril za določitev višine nadomestila)

5.1 Za določitev višine nadomestila se upoštevajo nasle-
dnja merila:

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na te 
objekte in naprave,

2. lega in namembnost ter smotrna izkoriščenost stavb-
nega zemljišča,

3. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem 
dohodka v gospodarskih dejavnostih.

6. člen
(Opremljenost)

6.1 Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na te 
objekte in naprave, se ovrednoti z naslednjim številom točk:

Naziv infrastrukture
Zgradbe ter stavbna zemljišča v skupinah  

(opredeljeno v 7. členu odloka)
a b c d e f

1. Opremljenost s cestami
a. makadamska utrditev cestišča (javna pot odmaknjena več kot 25 m od 
roba parc. do asfaltirane utrditve cestišča) 5 10 15 15 20 20

b. asfaltirana utrditev cestišča 10 15 20 20 25 25
c. asfaltirana utrd. cestišč z vsaj enim hodnikom za pešce  
(oddaljenost do 70 m od osi cestišča) 15 20 25 25 30 30

d. sodobno urejene prometnice z robniki, obojestranskim hodnikom za 
pešce, zelenimi ločitvenimi pasovi oziroma drevoredi  
(oddaljenost do 70 m od osi cestišča) 

20 25 30 30 35 35

2. Opremljenost z javno razvetljavo
a. urejena javna razsvetljava v kabelski ali podometni izvedbi  
(oddaljenost od svetila do 100 m) 35 40 45 50 55 55

b. urejena javna razsvetljava v prostozračni izvedbi  
(oddaljenost od svetila do 100 m) 25 30 35 40 45 45

c. delno urejena javna rasvetljava v kabelski in prostozračni izvedbi 
(oddaljenost od svetila do 200 m) 15 20 15 30 35 35

3. Opremljenost s parkirišči
a. možno parkiranje ob vozišču 15 10 5 15 10 5
b. posebej urejena parkirišča (v oddaljenosti do 200 m) 40 25 10 40 25 10
4. Opremljenost z zelenimi površinami
a. urejene zelenice z nasadi in grmičevjem (v oddaljenosti do 200 m) 25 15 5 25 15 15
5. Opremljenost z rekreacijskimi površinami
a. urejeni športno rekreacijski objekti (v oddaljenosti do 2000 m) 15 10 5 15 10 5
b. urejeni športno rekreacijski objekti v neposredni bližini  
(v oddaljenosti do 200 m) 25 15 5 25 15 5

6. Opremljenost z javnim potniškim prometom
a. bližina postajališča za mestni promet (v oddaljenosti do 200 m) 15 20 25 25 30 30
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b. bližina postajališča za primestni in medkrajevni promet  
(v oddaljenosti do 200 m) 15 20 25 25 30 30

7. Opremljenost s fekalno kanalizacijo 15 25 30 35 40 40
8. Opremljenost z meteorno kanalizacijo 15 25 30 35 40 40
9. Opremljenost z vodovodom 15 20 25 25 35 35
10. Opremljenost s hidrantno mrežo (oddaljenost 150 m od hidranta) 15 20 25 25 35 35
11. Opremljenost z elektriko
a. elektroenergetsko omrežje v kabelski ali podometni izvedbi 15 20 25 25 20 20
b. elektroenergetsko omrežje v prostozračni izvedbi 10 15 20 20 25 25
12. Opremljenost s telekomunikacijskim omrežjem 15 20 25 25 30 30
13. Opremljenost s toplovodnim omrežjem 20 25 30 30 35 35
14. Opremljenost s plinovodom
a. dimenzioniranim za kuhanje 20 25 30 30 35 35
b. dimenzioniranim za kuhanje in ogrevanje 25 30 35 35 40 40

6.2 Za kolektivno komunalno infrastrukturo v točkah 1.a., 
1.c., 1.d., 2., 3., 4., 5., 6. in 10. se v postopku odmere nado-
mestila določa obseg vplivnega območja posamezne opremlje-
nosti v skladu z določenimi kriteriji in merili iz navedenih točk.

6.3 Za opremljenost v točkah 1a., 1.b., 7., 9., 11., 12., 13. 
in 14. se ugotavlja dejanska priključitev.

6.4 Za opremljenost v točkah 7., 9. in 11. se ugotavlja še 
možnost priključitve na podlagi mnenj upravljavcev gospodar-
ske javne infrastrukture.

6.5 Za določitev opremljenosti garaž izven objekta, par-
kirišč iz 2. člena odloka in parkirnih mest v garažnih hišah se 
uporabljajo kriteriji in merila iz 1., 2., 9. in 11. točke naziva 
infrastrukture.

6.6 Grafični prikazi opremljenosti stavbnega zemljišča 
s komunalnimi in drugimi napravami so izdelani na grafičnih 
prilogah. Grafične priloge in računalniški prikaz komunalne in 
druge opremljenosti so na vpogled pri občinski organizacijski 
enoti, pristojni za nadomestilo.

7. člen
(Delitev stavbnih zemljišč po objektih ter lega  

in namembnost)
7.1 Objekti klasificirani po vrstah in stavbna zemljišča na 

opredeljenih območjih iz 3. člena odloka, se uvrstijo v naslednje 
skupine:

a) Stavbna zemljišča stanovanjskih in nestanovanjskih 
stavb ter njihovih pripadajočih delov oziroma objektov, in sicer:

– stavbna zemljišča stanovanjskih stavb, objektov ali de-
lov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov, med katere 
spadajo tako enostanovanjske stavbe kot večstanovanjske 
stavbe (klet, shramba in garaža ob stanovanjski stavbi) ter

– stavbna zemljišča nestanovanjskih stavb, objektov ali 
delov stavb in objektov ter njihovih pripadajočih delov, med ka-
tere spadajo nestanovanjske kmetijske stavbe ter vsi pomožni 
prostori, ki so vidni iz prostorskih podatkov (pomožni kmetijski 
in tehnični objekti).

b) Stavbna zemljišča industrijskih stavb in skladišč ter 
njihovih pripadajočih delov stavb – objekti pridelovalne ter 
predelovalne industrije, in sicer:

– lahka predelovalna industrija (električni ter elektronski 
artikli, pohištvo, tekstil in druge delavnice);

– težka predelovalna industrija (transportna oprema, pre-
delava jekla, montažni obrati, tovarne ter proizvodne delavni-
ce);

– živilsko pridelovalna ter predelovalna industrija (prede-
lovalna in distribucijska industrija);

– skladišča ter skladiščno manipulacijske površine (skla-
dišče, distribucijsko skladišče, nepokrita skladiščna površina, 
silosi za žito, cement ter preostalo posušeno blago, hladilnice 
ter druga specializirana skladišča);

– kmetijske stavbe in shrambe, ki neposredno ali po-
sredno služijo izvajanju dejavnosti (hlev, konjušnica, kokošja 
farma, garaža, hangar, klet, rastlinjak ipd.);

– kemični ter naftno predelovalni obrati, rudniki ter napra-
ve za eksploatacijo naravnih bogastev.

c) Stavbna zemljišča stavb za trgovino na debelo in drob-
no ter njihovi pripadajoči deli stavb, in sicer:

– maloprodaja potrošniškega blaga (trgovina z živili, go-
spodinjski izdelki, pisarniški material, izdelki za šport in prosti 
čas, tekstil);

– trgovina na debelo ter komercialno industrijska malopro-
daja (trgovina na debelo z živili, potrošniško blago, komercialno 
blago, industrijsko blago);

– osebne storitve (frizerski salon, negovalno lepotilni sa-
lon in zasebne zdravstvene storitve);

– živilske usluge (trgovina, vogalna prodajalna) ter
– avtomobilske usluge (bencinski servisi, avtomobilski 

saloni in servisi, servisna garaža, avto odpad, parkirna garaža 
oziroma prostor, avtopralnice ipd).

d) Stavbna zemljišča turistično gostinskih stavb ali delov 
stavb in objektov ter njihovi pripadajoči deli stavb, in sicer:

– hotelske stavbe (hoteli, moteli, gostilne, penzioni, apart-
maji, kazino);

– stavbe za kratkotrajno namestitev (počitniški domovi in 
bungalovi) ter

– stavbe za nudenje gostinskih uslug (restavracije, bari 
ter objekti za nudenje hitre prehrane).

e) Stavbna zemljišča poslovnih stavb ali delov stavb ter 
poslovnih objektov, in sicer:

– poslovne pisarne (računovodsko-finančne pisarne, sve-
tovalne ter ostale pisarne za izvajanje poslovnih dejavnosti);

– pisarne za servisiranje potrošnikov (potovalne ter tele-
komunikacijske in ostale storitve),

– pisarne korporacijskih podjetij ter
– upravne stavbe (pisarne lokalne ter krajevne skupnosti, 

državno upravne pisarne, sodišča, parlament).
f) Stavbna zemljišča javnih stavb, in sicer:
– stavbe za kulturo in razvedrilo ter muzeji, arhivi in knji-

žnice (gledališče, koncertne dvorane, kinodvorane ipd.);
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 

delo;
– stavbe za javno zdravstveno oskrbo (bolnišnice, zdra-

vstveni domovi);
– družbena prebivališča (dom za ostarele, dijaški in štu-

dentski dom, dom za brezdomce krizni center, sirotnišnica 
ipd.) ter

– objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
7.2 Glede na lego in namembnost se stavbe oziroma 

objekti in stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom 
točk:
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NAMEMBNOST OBMOČJA
I II III IV V VI VII VIII IX X

A B C D E
a) Stanovanjske in 
nestanovanjske stavbe:

15 90 80 65 65 90 90 90 50 40 30 20 15 90

b) Industrijske stavbe  
in skladišča:

420 420 350 350 350 400 400 300 250 200 100 80 70 70

c) Stavbe za trgovino  
na debelo in drobno:

80 450 430 480 480 450 480 400 330 250 150 100 80 250

d) Turistično gostinske 
stavbe:

70 400 400 400 400 400 400 300 300 200 100 70 70 250

e) Poslovne stavbe: 70 400 400 300 300 400 420 200 200 100 70 70 70 400
f) Javne stavbe: 60 300 350 300 300 300 300 100 200 100 60 60 60 300

8. člen
(Degradacija urbanega okolja)

8.1 Degradacija urbanega okolja se določa in upošteva 
samo za stanovanjske objekte kot negativen vpliv zaradi ne-
posredne bližine določene infrastrukture oziroma dejavnosti. 
V primeru, da je stavbno zemljišče na meji med dvema ali več 
degradiranimi območji, se takšno stavbno zemljišče uvršča v 
degradirano območje, ki je ugodnejše za zavezanca.

8.2 Degradacija urbanega okolja se določa z naslednjim 
številom točk:

Oddaljenost od cestnega ali želežniškega telesa
do 30 m od 30 m do 50 m

1) Cestna infrastruktura
a) Avtocesta oziroma hitra cesta –50 –30
b) Glavna cesta I. reda –40 –25

do 50 m od 50 m do 100 m
2) Železniška infrastruktura –50 –30

Oddaljenost od meje kompleksa
do 200 m od 201 m do 500 m

3) Industrijsko obrtni kompleks –50 –30
4) Pristaniška infrastruktura –50 –30

8.3 Grafična priloga in računalniški prikaz degradiranih 
območij sta na vpogled pri občinski organizacijski enoti, pri-
stojni za nadomestilo.

9. člen
(Smotrna izkoriščenost zemljišča)

9.1 V okviru smotrne izkoriščenosti zazidanega stavbne-
ga zemljišča se faktor izkoriščenosti zemljišča (v nadaljevanju: 
FIZ) določi upoštevaje število prebivalcev na hektar, pri čemer 
se stanovanjski oziroma nestanovanjski objekti delijo na na-
slednje skupine:

SKUPINA Število prebivalcev na hektar
faktor izkoriščenosti zemljišča (FIZ)

1. skupina: pretežno enodružinska stanovanjska gradnja (prosto stoječe in strnjene 
vrstne hiše)

do 70 preb./ha
faktor izkoriščenosti (FIZ) 0,2–0,4

2. skupina: strnjeni nizi vrstnih hiš kompaktne strnjene zidave atrijskih hiš v 
kombinaciji z blokovno zazidavo nižjih gabaritov (P+2, P+3)

70–200 preb./ha, FIZ 0,4–0,6

3. skupina: pretežno blokovna zazidava gabartov P+3, P+4 ter posamični objekti 
višjih gabaritov, ki so v manjšini

200–250 preb./ha, FIZ 0,6–0,8

4. skupina: pretežno objekti P+5 in višji Nad 250 preb./ha, FIZ 0,8–1,0
5. skupina: Nestanovanjski objekti z zahtevno komunalno in drugo infrastrukturo FIZ nad 1,0

9.2 Smotrna izkoriščenost zazidanega stavbnega zemlji-
šča se meri s FIZ ter se točkuje z naslednjim številom točk:
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SKUPINA FIZ OBMOČJA
I II III IV V VI VII VIII IX X

A B C D E
1 0,2–0,4 4 20 35 35 35 35 35 35 20 12 0 0 0 0
2 0,4–0,6 3 15 25 25 25 40 25 25 10 10 0 0 0 0
3 0,6–0,8 2 10 15 18 18 60 18 18 8 5 0 0 0 0
4 0,8–1,0 1 5 8 10 10 85 10 10 5 3 0 0 0 0
5 nad 1,0 200 3 195 95 95 175 145 95 90 85 20 10 5 0

9.3 Grafična priloga in računalniški prikaz območij FIZ 
sta na vpogled pri občinski organizacijski enoti, pristojni za 
nadomestilo.

10. člen
(Izjemna ugodnost lokacije)

10.1 Za določitev izjemne ugodnosti lokacije v zvezi z 
možnostjo pridobivanja dohodka v gospodarskih dejavnostih, 
so območja razdeljena na A, B in C.

10.2 Pri stavbnem zemljišču nestanovanjskih stavb in 
objektov se za uporabo stavbnega zemljišča za A, B1, B2, B3, 
B4, in C območje, upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z mo-
žnostjo pridobivanja dohodka, ki je posledica izjemno ugodnih 
lokacij stavbnega zemljišča.

10.3 Izjemno ugodne lokacije so:
A: Celotno obalno območje v Mestni občini Koper;
B1: Primestni del mesta Koper ter območje mednarodnih 

mejnih prehodov Škofije in Sočerga;
B2: Primestna območja centralnih dejavnosti;
B3: Območje obrtno industrijske cone na Serminu;
B4: Območje za energetiko in komunalo Sermin;
C: Pristanišče s tovorno postajo Sermin.
10.4 Pri navedenih območjih so zajete vse hišne številke, 

ki pripadajo posamezni ulici, cesti, nabrežju ali trgu, na vseh 
straneh ulice, ceste, nabrežja ali trga.

10.5 Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izje-
mno ugodnih lokacijah se obračunajo za A, B1, B2, B3, B4, in 
C območje po sledeči tabeli:

VRSTA DEJAVNOSTI A B1 B2 B3 B4 C
b) Industrijske stavbe in skladišča: 360 60 60 60 70 295
c) Stavbe za trgovino na debelo in drobno: 100 70 80 75 70 220
d) Turistično gostinske stavbe: 200 90 100 95 100 250
e) Poslovne stavbe: 200 130 150 140 210 270
f) Javne stavbe: 200 130 150 140 250 310

10.6 Določila 10. člena odloka ne veljajo za objekte, ki jih 
uporabljajo neprofitne organizacije ter upravne stavbe (pisar-
ne lokalne ter krajevne skupnosti, državno upravne pisarne, 
sodišča ipd.).

10.7 Grafični prikaz območij izjemne ugodnosti lokacije 
je izdelan na grafični prilogi. Grafična priloga in računalniški 
prikaz območij izjemne ugodnosti lokacije sta na vpogled pri 
občinski organizacijski enoti, pristojni za nadomestilo.

11. člen
(Razvojna stopnja nezazidanega stavbnega zemljišča)

11.1 Glede na razvojno stopnjo stavbnega zemljišča se 
za nezazidana stavbna zemljišča, določena v tretjem odstavku 
2. členu tega odloka, določa naslednje število točk:

RAZVOJNA STOPNJA 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

OBMOČJA

I II III IV V VI VII VIII IX X
a) Zemljiške parcele v 
območjih za katere je 
potrebno sprejeti prostorski 
akt

0 7 6 5 5 4 3 2 2 7

b) Zemljiške parcele za 
katere je bil sprejet občinski 
prostorski načrt ali prostorski 
ureditveni pogoji

0 14 12 10 9 8 5 3 4 14

c) Zemljiške parcele za 
katere je bil sprejet državni 
ali občinski prostorski 
izvedbeni načrt oziroma 
državni prostorski načrt ali 
občinski podrobni prostorski 
načrt

0 15 13 12 10 9 6 3 5 15
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11.2 Ugotovitev razvojne stopnje stavbnega zemljišča iz-
vede občinska organizacijska enota, pristojna za nadomestila.

IV. ZAVEZANCI ZA PLAČILO NADOMESTILA

12. člen
(Pojem zavezanca)

12.1 Zavezanci za plačilo nadomestila so dejanski upo-
rabniki zemljišč, stavb ali dela stavb in objektov (lastniki, naje-
mniki, zakupnik, imetniki pravice uporabe itd.).

12.2 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se 
obračunava ne glede na to, ali je stavbno zemljišče v uporabi ali 
ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva namemb-
nost zemljišča, stavbe ali dela stavbe kot opredeljeno v uradnih 
podatkih in evidencah oziroma določena s prostorskimi akti.

12.3 Obveznost plačila nadomestila nastane takrat, ko 
je sklenjena pogodba o prodaji, najemu, zakupu, služnosti 
oziroma druga oblika pravnega posla, na podlagi katerega se 
spremeni dejanska uporaba nepremičnine.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

13. člen
(Metodologija določitve mesečne višine nadomestila)
13.1 Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 

8., 9., 10. oziroma 11. člena tega odloka, se določi ločeno za 
zazidano ter nezazidano stavbno zemljišče, pri čemer se upo-
rabljajo sledeče oznake:

Onusz(NSTZ)... Odmera za nadomestilo za uporabo neza-
zidanega stavbnega zemljišča

Onusz(ZSTZ)... Odmera za nadomestilo za uporabo zazi-
danega stavbnega zemljišča

VT(ZSTZ)... Višina točke za zazidano stavbno zemljišče
VT(NZST)... Višina točke za nezazidano stavbno zemljišče
Št.To... Število točk, katere se sešteje iz tabel 6., 7., 8., 9., 

10. oziroma 11. člena tega odloka
Po(NSTZ)... Površina nezazidanega stavbnega zemljišča
Po(Ob)... Površina stanovanjskega ali poslovnega objekta
Po(GrPa)... Površina gradbene parcele
13.2 Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno 

zemljišče (Onusz(ZSTZ)) se določa tako, da se skupno število 
točk (Št.To) iz 6., 7., 8., 9., 10. oziroma 11. člena tega odloka 
pomnoži z vrednostjo točke za zazidano stavbno zemljišče 
(VT(ZSTZ)) in površino stanovanjskega ali poslovnega objekta 
(Po(Ob)). Mesečni izračun nadomestila za uporabo zazidanega 
stavbnega zemljišča se določa po sledeči enačbi:

Onusz(ZSTZ) = (Št.To) x (VT(ZSTZ)) x (Po(Ob))

Za stavbe, ki vsebujejo objekte z različno dejavnostjo iz 
7. člena tega odloka se za vsako dejavnost posebej izračuna 
število točk.

13.3 Mesečna višina nadomestila nezazidanega stavbne-
ga zemljišče se določa tako, da se število točk (Št.To) iz 11. čle-
na tega odloka pomnoži z zavezančevo površino nezazidanega 
stavbnega zemljišča (Po(NSTZ)) in z vrednostjo točke za izračun 
nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče (VT(NZST)), po 
enačbi:

Onusz(NSTZ) = Št.To. x Po(NZST) x VT(NZST).

13.4 Površino nezazidanega stavbnega zemljišča, na 
katerem ni objekta ter je skladno s prostorskimi izvedbenimi 
akti na njem možna gradnja, se določa v skladu s sprejetimi 
izvedbenimi akti.

13.5 Za stavbe in objekte, za katere je iz uradnih evidenc 
razvidno, da zaradi dotrajanosti niso primerni za uporabo (npr. 
ruševine), se odmera izvede po merilih za nezazidana stavbna 
zemljišča.

14. člen
(Mesečne vrednosti točk za izračun nadomestila)

14.1 Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne 
občine Koper za leto 2021 znaša 0,00032986 €/m2.

14.2 Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila 
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju 
Mestne občine Koper za leto 2021 znaša 0,00065973 €/m2.

14.3 Vrednost točke za izračun nadomestila na območju 
Mestne občine Koper, razen za leto 2021, določi s sklepom 
Občinski svet Mestne občine Koper na predlog župana.

14.4 V kolikor Občinski svet Mestne občine Koper ne 
sprejme vrednosti točke za izračun nadomestila na obmo-
čju Mestne občine Koper za naslednje koledarsko leto do 
31. decembra tekočega koledarskega leta, se vrednost točke 
s 1. januarjem naslednje leto revalorizira z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, za katerega se 
nadomestilo odmerja.

15. člen
(Veljavnost vrednosti točk)

15.1 Za objekte, ki so realizirani v skladu s prostorsko iz-
vedbenim aktom, določena višina točke za nezazidano stavbno 
zemljišče preneha veljati s pridobitvijo pravnomočnega gradbe-
nega dovoljenja oziroma z datumom prijave začetka gradnje, 
ter prične veljati vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče 
v Mestni občini Koper.

16. člen
(Podatki za izračun nadomestila)

16.1 Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki 
in evidence.

16.2 Grafični prikazi, ki so na vpogled pri občinski organi-
zacijski enoti, pristojni za nadomestilo, se uskladijo z uradnimi 
podatki in evidencami iz prejšnjega odstavka.

16.3 Občinska organizacijska enota, pristojna za nado-
mestilo, je dolžna zbirati in preverjati podatke in evidence iz 
prejšnjih odstavkov tega člena.

16.4 Zavezanec za nadomestilo je dolžan v roku 15 dni od 
nastale spremembe, obvestiti občinsko organizacijsko enoto, 
pristojno za nadomestila, glede novo nastale spremembe, ki 
vplivajo na odmero nadomestila.

16.5 V primeru, da pridobljeni podatki za odmero nadome-
stila niso skladni z evidencami in registri podatkov, s katerimi 
razpolaga Mestna občina Koper, se zaradi uskladitve dejanskih 
podatkov pozove zavezanca k ureditvi le-teh. Občinska orga-
nizacijska enota, pristojna za nadomestila, o pozivu obvesti 
pristojno Geodetsko upravo.

16.6 V primeru, da se zavezanec pozivu ne odzove ozi-
roma ne uredi uskladitve podatkov iz prejšnjega odstavka, 
lahko občinska organizacijska enota, pristojna za nadomestilo, 
izvede ugotovitveni postopek, ki vključuje ogled na terenu in 
izračun površin, ki so podlaga za odmero nadomestila in izha-
jajo iz obstoječih razpoložljivih evidenc ter dejanskega stanja.

16.7 Izračun površin iz prejšnjega odstavka se izvede 
tako, da se površino zemljišča na katerem stoji stavba, pomno-
ži z etažnostjo objekta in faktorjem 0,8 bruto/neto, in sicer do 
uskladitve dejanskih podatkov v uradnih evidencah.

17. člen
(Izdaja odmernih odločb)

17.1 Nadomestilo za odmero stavbnega zemljišča odmeri 
zavezancem pristojni državni organ na podlagi podatkov Me-
stne občine Koper.

17.2 Navedeni pristojni organ izda zavezancem odločbe 
o odmeri nadomestila in določi zneske za pravne osebe in 
fizične osebe na podlagi vrednosti točke in meril za izračun 
nadomestila po tem odloku.
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VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

18. člen
(Vrste oprostitev na podlagi zakona)

18.1 Nadomestilo se ne plačuje v primerih, določenim z 
zakonom.

18.2 Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za 
določen čas v naslednjih primerih:

– za dobo pet let na zahtevo občana, ki je kupil novo 
stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali 
nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, ko se vanjo vseli in če 
je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali 
neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po 
določbah zakona. Zavezanci so lahko oproščeni plačila nado-
mestila za dozidavo ali nadzidavo objekta le za del dozidanega 
ali nadzidanega objekta;

– za dobo enega leta, če zavezanec prejema denarni 
dodatek po predpisih o socialnem varstvu;

– za dobo enega leta zaradi elementarnih in drugih ne-
zgod.

18.3 O oprostitvi plačila nadomestila na podlagi zahtevka 
zavezanca, v primerih iz drugega odstavka tega člena, odloča 
župan Mestne občine Koper na predlog občinske organizacij-
ske enote, pristojne za odmero nadomestila.

18.4 O morebitnih drugih oprostitvah plačila nadomestila, 
v skladu z veljavnimi predpisi, odloča Občinski svet Mestne 
občine Koper na predlog župana.

18.5 Pri vseh zgoraj navedenih primerih so zavezanci 
lahko oproščeni plačila nadomestila delno ali v celoti.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
(Globe v primeru storitve prekrškov)

19.1 Z globo 1.500 € (tisočpetsto evrov) se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v na-
sprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 
500 € (petsto evrov), če kot zavezanec:

– občinski upravi, na njeno zahtevo, ne posreduje po-
datkov za odmero nadomestila oziroma ne sodeluje pri vzpo-
stavitvi in usklajevanju evidence stavbnih zemljišč za potrebe 
odmere nadomestila;

– v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali 
spremembi ne obvesti občinske organizacijske enote, pristojne 
za nadomestilo o nastanku obveznosti ali spremembe plačila 
nadomestila, skladno s tem odlokom, ali vseh sprememb, ki 
vplivajo na odmero nadomestila;

– občinski upravi posreduje napačne ali neresnične po-
datke za odmero nadomestila.

19.2 Z globo 250 € (dvestopetdeset evrov) se kaznuje 
posameznik, če stori prekršek iz prve, druge ali tretje alineje 
prvega odstavka tega člena.

19.3 Postopek o prekršku se uvede na predlog občinske 
organizacijske enote, pristojne za nadomestilo.

20. člen
(Nadzor)

20.1 Inšpekcijski in strokovni nadzor nad izvajanjem tega 
odloka opravlja občinska organizacijska enota, pristojna za 
nadomestilo in občinski inšpektorji. Župan lahko s pogodbo po-
oblasti zunanjega izvajalca za inšpekcijski ali strokovni nadzor 
nad izvajanjem tega odloka.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
(Prenehanje veljavnosti aktov)

21.1 Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Mestne občine 
Koper (Uradni list RS, št. 103/15).

22. člen
(Obravnavanje pritožb po do sedaj veljavnem odloku)
22.1 Pritožbe zavezancev, vezane na odmero nadome-

stila pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo na podlagi 
tedaj veljavnih predpisov.

23. člen
(Začetek veljavnosti in uporabe tega odloka)

23.1 Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 
2021 dalje.

Št. 422-189/2020
Koper, dne 23. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   I L    D E C R E T O
sull’indennizzo per l’uso del terreno edificabile 

nel Comune città di Capodistria

Prot. n.: 422-189/2020
Capodistria, 24 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi degli articoli 218, 218/a, 218/b, 218/c, 218/č 
e 218/d della Legge sulla costruzione degli stabili (Sigla: 
ZGO-1, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 110/02, 97/03 – 
Sentenza della CC, 46/04 – Sigla: ZRud-A, 47/04, 41/04 
– Sigla: ZVO-1, 45/04 – Sigla: ZVZP-A, 62/04 – Sentenza 
della CC, 92/05 – Sigla: ZJC-B, 111/05 – Sentenza della CC, 
93/05 – Sigla: ZVMS, 120/06 – Sentenza della CC, 126/07, 
108/09, 61/10 – Sigla: ZRud-1, 76/10 – Sigla: ZRud-1A, 
20/11 – Sentenza della CC, 57/12, 110/13, 101/13 – Sigla: 
ZDavNepr, 22/14 – Sentenza della CC e 19/15), degli articoli 
179 e 180 della Legge sull'assetto del territorio (Gazzetta 
Ufficiale della RS nn. 110/02, 8/03 – rett., 58/03 – Sigla: 
ZZK-1, 33/07 – Sigla: ZPNačrt, 108/09 – Sigla: ZGO-1C, 
80/10 – Sigla: ZUPUDPP e 61/17 – Sigla: ZUreP-2), dell'ar-
ticolo 56 della Legge sui terreni edificabili (Gazzetta Ufficiale 
della RS nn. 44/97, 67/02 – Sigla: ZV-1, 110/02 – Sigla: 
ZUreP-1, 110/02 – Sigla: ZGO-1), dell'articolo 61 della Leg-
ge sui terreni edificabili (Gazzetta Ufficiale RSS nn. 18/84, 
32/85 – rett., 33/89 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 24/92 
– Sentenza della CC, 29/95 – Sigla: ZPDF, 44/97 – Sigla: 
ZSZ, 101/13 – Sigla: ZDavNepr, 22/14 – Sentenza della 
CC), dell'articolo 55 della Legge sull'attuazione dei bilanci 
di previsione della Repubblica di Slovenia per gli anni 2020 
e 2021 (Sigla: ZIPRS2021, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 
75/19, 61/20 – Sigla: ZDLGPE e 133/20) e in virtù dell'artico-
lo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino 
Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS 
nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio del Comune 
città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 23 novembre 2020, 
approva il seguente
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D E C R E T O
sull'indennizzo per l'uso del terreno edificabile 

nel Comune città di Capodistria

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto del decreto)

1.1 Per l'uso del terreno edificabile nel Comune città di 
Capodistria vige l'obbligo di pagare un indennizzo (nel testo a 
seguire: indennizzo).

1.2 Il decreto stabilisce:
– le aree, in cui si paga l'indennizzo;
– i criteri per la determinazione dell'ammontare dell’in-

dennizzo;
– i contribuenti, tenuti a pagare l’indennizzo;
– l'ammontare dell'indennizzo;
– l'esonero dal pagamento dell'indennizzo;
– le disposizioni penali, e
– le disposizioni transitorie e finali.

Articolo 2
(Definizione di terreno edificabile e di infrastruttura pubblica)

2.1 L'indennizzo va corrisposto per il terreno edificabile 
edificato e non edificato.

2.2 Si considerano terreni edificabili edificati, i terreni 
suddivisi in lotti sui quali sono costruiti edifici e strutture di in-
gegneria civile che non sono parte dell'infrastruttura pubblica 
economica e i terreni sui quali ha avuto inizio, in base conces-
sione edilizia definitiva, la costruzione di edifici e strutture di 
ingegneria civile che non sono parte dell'infrastruttura pubblica 
economica. Nel caso in cui per l'edificio non sia stato ancora 
delimitato il lotto edificabile, si considera terreno edificato, fino 
alla determinazione del lotto edificabile, la superficie del lotto 
sul quale sorge l'edificio (fundus) moltiplicato per il coefficiente 
1,5, la superficie restante è ritenuta lotto di terreno edificabile 
non edificato.

2.3 Sono terreni edificabili non edificati i terreni sui quali lo 
strumento urbanistico attuativo prevede la costruzione di edifici 
ovv. edifici residenziali e commerciali non destinati ai bisogni 
della sanità, dell'assistenza sociale e dell'infanzia, della scuola, 
della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica ammi-
nistrazione e che su essi è permessa la costruzione di edifici e 
strutture di ingegneria civile che non sono edifici dell'infrastrut-
tura pubblica economica e che non sono destinati a soddisfare i 
bisogni della sanità, dell'assistenza sociale e dell'infanzia, della 
scuola, della cultura, della scienza, dello sport e della pubblica 
amministrazione.

2.4 Sono ritenute superfici commerciali, quale parte di 
terreni edificabili edificati, ai sensi del presente decreto, anche 
i depositi all'aperto, i parcheggi interni, ed i parcheggi perma-
nenti a pagamento o in affitto, le officine all'aperto, i mercati, i 
chioschi, i giardini dei ristoranti, le aree fieristiche, i campeggi, 
i campi da tennis, le piscine all'aperto e gli stabilimenti balneari, 
tutte le superfici all'aperto, adibite allo sport e alla ricreazione, 
dove si svolgono attività redditizie, le cave di pietra e di sab-
bia, gli edifici commerciali dei marina e dei porti, le superfici di 
movimentazione dei marina e dei mandracchi, le altre super-
fici di movimentazione, nonché tutte le altre infrastrutture che 
secondo le prescrizioni non appartengono alle infrastrutture 
pubbliche economiche e alle quali si attribuisce un punteggio 
in funzione della tipologia di utilizzo o di destinazione, come 
stabilito dal decreto. Questo non include gli stabili che hanno 
carattere di arredo urbano.

2.5 Fanno parte dell'infrastruttura pubblica gli edifici e le 
reti direttamente finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici 

economici nel settore del servizio pubblico comunale, della 
gestione delle acque, della tutela dell'ambiente, dell'energia, 
dei trasporti e delle comunicazioni e di altre strutture se così 
stabilito dalla legge.

2.6 Fanno parte dell'infrastruttura pubblica anche le vie 
cittadine, i mercati, i campi da gioco, i parcheggi, i cimiteri, i 
parchi, le aree del verde pubblico, le superfici ricreative e le 
altre superfici pubbliche la cui fruizione è destinata a tutti e alle 
stesse condizioni.

2.7 È ritenuto impianto dell'infrastruttura pubblica econo-
mica quell'impianto di ingegneria civile che concorre a formare 
la rete che serve a un determinato tipo di servizio pubblico 
economico di rilevanza nazionale o locale oppure che crea una 
rete di utilità pubblica.

II AREE, IN CUI SI PAGA L'INDENNIZZO

Articolo 3
(Criteri per la determinazione delle aree e suddivisione  

delle stesse)
3.1 Le aree dei terreni edificabili, per le quali si paga 

l'indennizzo, sono definite secondo criteri che tengono conto 
dell'ubicazione e di altri vantaggi dei singoli terreni, come 
segue:

– la concentrazione delle funzioni pubbliche e delle attività 
commerciali,

– lo sfruttamento della zona,
– il degrado della zona urbana,
– l’accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico,
– la dotazione di infrastrutture,
– la destinazione d'uso prevista dal documento urbani-

stico in vigore,
– la configurazione del terreno, e
– la strategia di sviluppo delle singole zone.
3.2 Le aree di cui al primo comma del presente articolo 

sono:
Area I: L'area del centro storico di Capodistria;
Area II: La fascia costiera dalla foce del fiume Risano al 

confine comunale con il comune di Isola, che comprende la 
zona della foce del fiume Risano, la tangenziale nord, il Marina 
di Capodistria, lo stabilimento balneare cittadino, gli edifici del 
centro storico delimitati dalla linea che va dallo stabilimento bal-
neare cittadino all'albergo Koper, la vecchia strada di accesso 
a Semedella, l'albergo Žusterna con lo stabilimento balneare e 
il tratto di costa fino al confine comunale del comune di Isola;

Area III: L'area degli abitati ovv. parte di abitati, come 
segue: Barisoni, Colombano, Crevatini, Spodnje Škofije (Na 
Baredih, Pri Biščaku, Moretini, Valmarin, Forteca), Zgornje 
Škofije, la fascia costiera dall'ospedale di Isola, Giusterna, Al 
castelletto, Monte Marco, Semedella, parte dell'abitato di Ca-
podistria dal cimitero cittadino fino a Bertocchi, l'agglomerato 
di Bertocchi sopra l'autostrada e l'abitato di Prade;

Area IV: I terreni edificabili adiacenti al centro storico di 
Capodistria, le zone destinate ad attività centrali e produttivo-
commerciali e le aree ad uso urbano promiscuo, come segue:

Area IV/A – la parte suburbana della città di Capodistria,
Area IV/B – le aree suburbane della attività centrali,
Area IV/C – il porto con la stazione merci di Sermino,
Area IV/D – l'area destinata all'energetica e ai servizi 

comunali di Sermino,
Area IV/E – la riserva naturale di Val Stagnon;
Area V: I terreni edificabili densamente edificati situati nei 

centri locali con maggior rilevanza di sviluppo e nelle zone su-
burbane di Capodistria: la restante parte dell’abitato di Spodnje 
Škofije e parte degli agglomerati di Dekani, Pobegi, Čežarji, 
Salara e Olmo;
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Area VI: I terreni edificabili per la maggior parte edificati 
in agglomerati suburbani e nei centri locali di: Gažon, Šmarje, 
Pomjan, Marezige, Sv. Anton e l'area di Manžan, Campel, 
Vanganel e Bossamarino;

Area VII: I terreni edificabili per la maggior parte edificati 
al di fuori di agglomerati suburbani e centri locali;

Area VIII: I centri abitati locali con terreni edificabili per la 
maggior parte edificati;

Area IX: I centri abitati locali minori con terreni edificabili 
meno edificati;

Area X: La zona industriale e artigianale di Sermino.

Articolo 4
(Allegati grafici delle aree)

4.1 I confini dettagliati delle aree di cui all'articolo pre-
cedente, per le quali si paga l'indennizzo per l'uso dei terreni 
edificabili, sono visibili dagli allegati grafici che sono disponibili 
per la consultazione presso l'unità organizzativa del Comune, 
competente all'indennizzo in oggetto.

III CRITERI PER LA DETERMINAZIONE 
DELL’AMMONTARE DELL'INDENNIZZO

Articolo 5
(Tipi di criteri per la determinazione dell'ammontare 

dell’indennizzo)
5.1 Per determinare l'ammontare dell'indennizzo si appli-

cano i seguenti criteri:
1. l'attrezzamento dell'area interessata con la rete di infra-

strutture comunali, altre strutture e impianti, nonché la possibi-
lità di allacciamento a dette strutture e impianti,

2. l'ubicazione e la destinazione d'uso, nonché l'utilizzo 
razionale del terreno edificabile,

3. i vantaggi dell'ubicazione in relazione all'opportunità di 
reddito nell'ambito di attività commerciali.

Articolo 6
(Attrezzamento)

6.1 L'attrezzamento del terreno edificabile con infrastrut-
ture comunali ed altre strutture e impianti e la possibilità di 
allacciamento agli stessi è valutato con il seguente punteggio:

Denominazione dell'infrastruttura

Gruppi di fabbricati e lotti di terreni edificabili  
(come determinati nell'articolo 7  

del presente decreto)
a b c d e f

1 Viabilità
a strada in macadam (strada pubblica distante oltre 25 m dal margine della 
p.c. fino alla carreggiata asfaltata) 5 10 15 15 20 20

b strada asfaltata 10 15 20 20 25 25
c strada asfaltata col marciapiede su almeno un lato  
(distante fino a 70 m dall'asse stradale) 15 20 25 25 30 30

d strade asfaltate, munite di banchine, marciapiedi ad entrambi i lati, divise 
dallo spartitraffico allestito al verde pubblico  
(distanti fino a 70 m dall'asse stradale) 

20 25 30 30 35 35

2 Illuminazione pubblica
a illuminazione pubblica realizzata con sistema di cavi incanalati o interrati 
(distanza dal punto luce fino a 100 m) 35 40 45 50 55 55

b illuminazione pubblica realoizzata mediante cavi sospesi  
(distanza dal punto luce fino a 100 m) 25 30 35 40 45 45

c sistemazione parziale dell'illuminazione pubblica, realizzata mediante cavi 
interrati e sospesi (distanza dal punto luce fino a 200 m) 15 20 15 30 35 35

3 Parcheggi
a possibilità di parcheggio lungo il margine della carreggiata 15 10 5 15 10 5
b zone adibite a parcheggio (distanti fino a 200 m) 40 25 10 40 25 10
4 Aree verdi
a aree verdi sistemate con aiuole e arbusti (distanti fino a 200 m) 25 15 5 25 15 15
5 Superfici ricreative
a impianti sportivi e ricreativi (distanti fino a 2000 m) 15 10 5 15 10 5
B impianti sportivi e ricreativi nelle immediate vicinanze (distanti fino a 200 
m) 25 15 5 25 15 5

6 Trasporti pubblici
a prossimità della fermata sulla linea di trasporto urbano  
(distante fino a 200 m) 15 20 25 25 30 30

b prossimità della fermata di linea suburbana ed extraurbana  
(distante fino a 200 m) 15 20 25 25 30 30

7 Rete fognaria 15 25 30 35 40 40
8 Rete di smaltimento delle acque meteoriche 15 25 30 35 40 40
9 Acquedotto 15 20 25 25 35 35
10 Rete di idranti (distanza di 150 m dall'idrante) 15 20 25 25 35 35
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11 Distribuzione dell'energia elettrica
a rete elettroenergetica incanalata o interrata 15 20 25 25 20 20
b rete elettroenergetica realizzata con cavi sospesi 10 15 20 20 25 25
12 Rete delle telecomunicazioni 15 20 25 25 30 30
13 Rete di riscaldamento ad acqua 20 25 30 30 35 35
14 Rete di distribuzione del gas
a per uso domestico 20 25 30 30 35 35
b per uso domestico e riscaldamento 25 30 35 35 40 40

6.2 Per le infrastrutture collettive di cui ai punti 1/a, 1/c, 
1/d, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 nell’indicazione dell’ammontare dell’in-
dennizzo si determina l’estensione della zona di influenza delle 
singole attrezzature in conformità ai criteri e alle misure stabiliti 
dai punti citati.

6.3 Per l’attrezzamento di cui ai punti 1/a, 1/b, 7, 9, 11, 
12, 13 e 14 è necessario determinare l’effettivo allacciamento.

6.4 Per l’attrezzamento di cui ai punti 7, 9 e 11 è necessa-
rio verificare la possibilità di allacciamento in base ai pareri dei 
gestori delle infrastrutture pubbliche economiche.

6.5 Per determinare l’attrezzamento delle autorimesse 
all’esterno dell’edificio, i parcheggi di cui all’articolo 2 del pre-
sente decreto e i posti parcheggio negli autosili si applicano i 
criteri e le misure di cui ai punti 1, 2, 9 e 11 della denominazione 
dell’infrastruttura.

6.6 Le rappresentazioni grafiche dell’attrezzamento del 
terreno edificabile con le infrastrutture comunali e altre attrez-
zature sono redatte su allegati grafici. Le rappresentazioni 
grafiche e la rappresentazione informatica dell’attrezzature co-
munali e di altro tipo sono in visione presso l’unità organizzativa 
del Comune, competente all’indennizzo in oggetto.

Articolo 7
(Suddivisione dei terreni edificabili a seconda degli edifici, 

ubicazione e destinazione d'uso)
7.1 Gli edifici, classificati per tipologia, e i terreni edificabili 

situati nelle aree di cui all'articolo 3, sono suddivisi nei seguenti 
gruppi:

a) Terreni edificabili sui quali sorgono stabili residenziali 
e non residenziali, nonché le loro parti ovv. stabili pertinenti, 
tra cui:

– terreni edificabili sui quali sorgono stabili, strutture o 
parti di stabili e strutture residenziali e delle loro parti perti-
nenti, che comprende sia gli edifici unifamiliari che gli edifici 
plurifamiliari (cantina, dispensa e autorimessa presso lo stabile 
residenziale), e

– terreni edificabili sui quali sorgono stabili, strutture o 
parti di stabili e strutture non residenziali e le loro parti per-
tinenti, che comprende gli stabili agricoli non residenziali e 
tutti i locali ausiliari, evidenti dai dati territoriali (stabili ausiliari 
agricoli e tecnici).

b) Terreni edificabili sui quali sorgono stabili industriali e 
magazzini, nonché le loro parti pertinenti di edifici – strutture 
dell'industria di produzione e trasformazione, tra cui:

– industria leggera (prodotti elettrici ed elettronici, mobili, 
tessili ed altre officine);

– industria pesante (trasporti, industria metalmeccanica, 
assemblaggio, fabbriche e officine di produzione);

– industria di produzione e trasformazione agroalimentare 
(attività di trasformazione e di distribuzione);

– magazzini di deposito e le superfici di manovra (magaz-
zino, magazzino di distribuzione, superfici di deposito all'aper-
to, deposito per cereali, cemento ed altra merce affine, impianti 
di refrigerazione ed altri depositi specializzati);

– fabbricati agricoli e di stoccaggio che servono diretta-
mente o indirettamente allo svolgimento dell’esercizio a scopo 
lucrativo (stalla, scuderia, allevamento di pollame, autorimessa, 
aviorimessa, cantina, serra e simile);

– impianti abiditi all'industria chimica e di trasformazione 
del petrolio, miniere e impianti per lo sfruttamento delle risorse 
naturali.

c) Terreni edificabili sui quali sorgono edifici adibiti al 
commercio all'ingrosso e al dettaglio con le pertinenti parti di 
edifici, tra cui:

– vendita al dettaglio di beni di consumo (alimentari, arti-
coli casalinghi, articoli di cancelleria, per lo sport e per il tempo 
libero, tessili);

– commercio all'ingrosso e rivendita di prodotti industriali 
(commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, beni di consumo, 
beni commerciali e beni industriali);

– servizi personali (parrucchieri, estetisti e servizi medici 
privati);

– rivendita alimentare (commercio, negozio di quartiere), e
– servizi automobilistici (distributori di carburante, con-

cessionarie e officine, garage di servizio, autodemolizione, 
autorimesse o parcheggio, lavaggio auto e simile).

d) Terreni edificabili sui quali sorgono esercizi alberghieri 
e di ristorazione o parti di edifici e di strutture, nonché le loro 
parti pertinenti di edifici, tra cui:

– edifici alberghieri (alberghi, motel, ristoranti, pensioni, 
appartamenti, case da gioco);

– edifici destinati a brevi soggiorni (case vacanza, bun-
galow), e

– edifici con esercizi di ristorazione (ristoranti, bar e fast-
food).

e) Terreni edificabili sui quali sorgono edifici commerciali 
o parte di edifici e stabili commerciali, tra cui:

– uffici (servizi contabili e finanziari, di consulenza e altri 
uffici per le attività commerciali);

– prestazioni e assistenza ai consumatori (agenzie di 
viaggio, servizio di telecomunicazione, altro),

– sedi societarie, e
– sedi amministrative (enti e comunità locali, uffici ammi-

nistrativi statali, tribunali, parlamento).
f) Terreni edificabili sui quali sorgono edifici pubblici, tra 

cui:
– edifici per la cultura e l'intrattenimento, musei, archivi 

e biblioteche (teatro, sale per concerti, sale cinematografiche 
e simile);

– edifici per l'istruzione e l'attività di ricerca scientifica;
– edifici per l'assistenza pubblica sanitaria (ospedali, case 

della sanità);
– centri di residenza sociale (casa del pensionato, casa 

dello studente – per studenti delle scuole medie e universitari, 
rifugi per le persone senza fissa dimora, orfanotrofio e simile), e

– impianti destinati allo sport, alla ricreazione e al tempo 
libero.

7.2 Gli edifici e i terreni edificabili sono valutati con il 
seguente punteggio, in considerazione della loro destinazione 
d'uso e ubicazione:
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DESTINAZIONE D'USO AREE
I II III IV V VI VII VIII IX X

A B C D E
a) Edifici residenziali e non 
residenziali:

15 90 80 65 65 90 90 90 50 40 30 20 15 90

b) Edifici industriali e 
magazzini:

420 420 350 350 350 400 400 300 250 200 100 80 70 70

c) Edifici per il commercio 
all'ingrosso e al dettaglio:

80 450 430 480 480 450 480 400 330 250 150 100 80 250

d) Edifici alberghieri e di 
ristorazione:

70 400 400 400 400 400 400 300 300 200 100 70 70 250

e) Edifici commerciali: 70 400 400 300 300 400 420 200 200 100 70 70 70 400
f) Edifici pubblici: 60 300 350 300 300 300 300 100 200 100 60 60 60 300

Articolo 8
(Degrado dell’ambiente urbano)

8.1 Il degrado dell'ambiente urbano viene stabilito e 
considerato solamente per gli stabili residenziali quale effet-
to negativo causato dell’immediata vicinanza di determinata 
infrastruttura ovv. attività. Nel caso in cui il terreno edificabile 
si trovi al confine tra due o più aree degradate, detto terreno 
edificabile si classifica nell’area degradata più favorevole per il 
contribuente dell'indennizzo.

8.2 Lo stato di degrado dell'ambiente urbano è definito 
con il seguente punteggio:

Distanza dal corpo stradale o ferroviario
fino a 30 m da 30 m a 50 m

1) Infrastruttura stradale
a) Autostrada ovv. strada a scorrimento veloce –50 –30
b) Strada principale di ordine I –40 –25

fino a 50 m da 50 m a 100 m
2) Infrastruttura ferroviaria –50 –30

Distanza dal limite del complesso
fino a 200 m da 201 m a 500 m

3) Complesso industriale e artigianale –50 –30
4) Infrastruttura portuale –50 –30

8.3 L’allegato grafico e la rappresentazione informatica 
delle zone degradate sono in visione presso l’unità organizza-
tiva del Comune, competente all’indennizzo in oggetto.

Articolo 9
(Sfruttamento razionale del terreno)

9.1 Nell'ambito dello sfruttamento razionale del terreno 
edificabile edificato, il coefficiente di sfruttamento del terreno 
(nel testo a seguire: CST) si stabilisce in considerazione del 
numero di abitanti per ettaro, dove gli stabili residenziali ovv. 
non residenziali vengono suddivisi nei seguenti gruppi:

GRUPPO
Numero di abitanti per ettaro

Coefficiente di sfruttamento del terreno 
(CST)

1o gruppo: prevalentemente costruzioni residenziali unifamiliari (case individuali e a 
schiera)

fino a 70 abitanti/ha
coefficiente di sfruttamento del terreno 
(CST) 0,2–0,4

2o gruppo: gruppo di case a schiera a costruzione compatta di case con atrio 
combinate con costruzioni in condomini di altezza bassa (P+2, P+3)

70–200 abitanti/ha, CST 0,4–0,6

3o gruppo: prevalentemente costruzioni in condominio di altezza P+3, P+4 ed 
edifici singoli di altezza maggiore, in minoranza

200–250 abitanti/ha, CST 0,6–0,8

4o gruppo: edifici prevalentemente P+5 e più alti oltre i 250 abitanti/ha, CST 0,8–1,0
5o gruppo: edifici non residenziali, provvisti di infrastrutture comunali complesse e 
altre infrastrutture

CST sopra 1,0



Uradni list Republike Slovenije Št. 184 / 11. 12. 2020 / Stran 9225 

9.2 Lo sfruttamento razionale del terreno edificabile edifi-
cato si calcola con il CST e con il seguente punteggio:

GRUPPO CST AREA
I II III IV V VI VII VIII IX X

A B C D E
1 0,2–0,4 4 20 35 35 35 35 35 35 20 12 0 0 0 0
2 0,4–0,6 3 15 25 25 25 40 25 25 10 10 0 0 0 0
3 0,6–0,8 2 10 15 18 18 60 18 18 8 5 0 0 0 0
4 0,8–1,0 1 5 8 10 10 85 10 10 5 3 0 0 0 0
5 nad 1,0 200 3 195 95 95 175 145 95 90 85 20 10 5 0

9.3 L’allegato grafico e la rappresentazione informatica 
delle zone CST sono in visione presso l’unità organizzativa del 
Comune, competente all’indennizzo in oggetto.

Articolo 10
(Ubicazioni particolarmente favorevoli)

10.1 Per stabilire le ubicazioni particolarmente favorevoli 
in relazione all’opportunità di reddito da attività economiche, le 
aree vengono suddivise in area A, B e C.

10.2 Per i terreni edificabili sui quali sorgono stabili e 
strutture non residenziali, si considerano per l'utilizzo del terre-
no edificabile per le aree A, B1, B2, B3, B4 e C, le ubicazioni 
particolarmente favorevoli in relazione all'opportunità di reddito, 
conseguenza dell'ubicazione particolarmente favorevole del 
terreno edificatorio.

10.3 Sono ritenute ubicazioni particolarmente favorevoli:
A: L'intera area costiera del Comune città di Capodistria;
B1: La parte suburbana della città di Capodistria e la zona 

dei valichi di frontiera di Škofije e Sočerga;
B2: Le aree peri-urbane delle attività centrali;
B3: L'area della zona artigianale e industriale di Sermino;
B4: L'area per l'energetica e per i servizi comunali di 

Sermino;
C: Il porto con la stazione merci di Sermino.
10.4 Nelle aree elencate sono compresi tutti i numeri civici 

della singola via, strada, riva o piazza, su tutti i lati della via, 
strada, riva o piazza.

10.5 I punti aggiuntivi per l'ammontare dell'indennizzo per 
ubicazioni particolarmente favorevoli si calcolano per le aree A, 
B1, B2, B3, B4 e C, secondo la seguente tabella:

TIPO DI ATTIVITÀ A B1 B2 B3 B4 C

b) Edifici industriali e magazzini: 360 60 60 60 70 295

c) Edifici per il commercio all'ingrosso e al dettaglio: 100 70 80 75 70 220

d) Edifici alberghieri e di ristorazione: 200 90 100 95 100 250

e) Edifici commerciali: 200 130 150 140 210 270

f) Edifici pubblici: 200 130 150 140 250 310

10.6 Le disposizioni dell’articolo 10 del presente decreto 
non si applicano agli edifici delle organizzazioni non-profit e agli 
edifici amministrativi (uffici degli enti e della comunità locale, 
uffici amministrativi statali, tribunali e simile).

10.7 La rappresentazione grafica delle ubicazioni parti-
colarmente favorevoli è redatta in forma di allegato grafico. Le 
rappresentazioni grafiche e la rappresentazione informatica 
delle ubicazioni particolarmente favorevoli sono in visione pres-
so l’unità organizzativa del Comune, competente all’indennizzo 
in oggetto.

Articolo 11
(Livello di sviluppo del terreno edificabile non edificato)

11.1 In riferimento al livello di sviluppo del terreno edifica-
bile si prevede, per i terreni non edificati di cui all'articolo 2 del 
presente decreto, il seguente punteggio:

LIVELLO DI SVILUPPO DEL 
TERRENO EDIFICABILE

AREA

I II III IV V VI VII VIII IX X
a) Lotti di terreno nelle 
aree per le quali si richiede 
l’approvazione di atti territoriali

0 7 6 5 5 4 3 2 2 7

b) Lotti di terreno per i qua-
li sono stati accolti il piano 
regolatore comunale oppure le 
norme tecniche di attuazione

0 14 12 10 9 8 5 3 4 14
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c) Lotti di terreno per i quali è 
stato accolto il piano attuativo 
di governo e comunale del 
territorio ovv. il piano regolatore 
nazionale o il piano regolatore 
particolareggiato comunale

0 15 13 12 10 9 6 3 5 15

la superficie del terreno edificabile non edificato di proprietà 
del contribuente (Po(NSTZ)) e il valore del punto per il calcolo 
dell'indennizzo per il terreno edificabile non edificato (VT(NZST)), 
secondo la seguente equazione:

Onusz(NSTZ) = Št.To. x Po(NZST) x VT(NZST).

13.4 La superficie del terreno edificabile non edificato, pri-
vo di costruzioni, e sul quale, in base allo strumento urbanistico 
attuativo, è concessa la costruzione, viene definita sulla base 
degli strumenti attuativi in vigore.

13.5 Per le costruzioni e gli edifici in uno stato deteriorato, 
per le quali si considera l'impossibilità di utilizzo (es. ruderi), 
il calcolo dell'indennizzo viene stabilito in base ai criteri per i 
terreni edificabili non edificati.

Articolo 14
(Valori mensili dei punti per la commisurazione 

dell'indennizzo)
14.1 Il valore mensile del punto per la commisurazione 

dell'indennizzo per l'uso del terreno edificabile edificato nel 
territorio del Comune città di Capodistria per l'anno 2021 am-
monta a 0,00032986 €/m2.

14.2 Il valore mensile del punto per la commisurazione 
dell'indennizzo per l'uso del terreno edificabile non edificato 
nel territorio del Comune città di Capodistria per l'anno 2021 
ammonta a 0,00065973 €/m2.

14.3 Il valore del punto per la commisurazione dell'inden-
nizzo nel territorio del Comune città di Capodistria, tranne per 
l'anno 2021, viene stabilito con apposita delibera dal Consiglio 
comunale del Comune città di Capodistria su proposta del 
Sindaco.

14.4 Nel caso in cui il Consiglio comunale del Comune 
città di Capodistria non approva il valore del punto per la com-
misurazione dell'indennizzo nel territorio del Comune città di 
Capodistria per il seguente anno civile entro il 31 dicembre del 
corrente anno civile, il valore del punto viene rivalorizzato a 
partire dal 1o gennaio dell'anno seguente con l'indice di crescita 
dei prezzi di consumo per il periodo prima dell'anno, per il quale 
si commisura l'indennizzo.

Articolo 15
(Vigore del valore dei punti)

15.1 Per gli edifici, realizzati in conformità all'atto ter-
ritoriale attuativo, il valore del punto stabilito per il terreno 
fabbricabile non edificato, cessa di vigere con l'acquisizione 
del concessione edilizia passato in giudicato ovv. a decorrere 
dalla data di notifica dell'avvio della costruzione, ed entra in 
vigore il valore del punto per il terreno fabbricabile edificato nel 
Comune città di Capodistria.

Articolo 16
(Dati per la commisurazione dell'indennizzo)

16.1 Per il calcolo dell'indennizzo vengono utilizzati i dati 
e i registri ufficiali.

16.2 Le rappresentazioni grafiche, in visione presso l'unità 
organizzativa del Comune, competente alla commisurazione 
dell'indennizzo, vengono armonizzate con i dati e i registri 
ufficiali di cui al comma precedente.

16.3 L'unità organizzativa del Comune, competente alla 
commisurazione dell'indennizzo, ha l'obbligo di raccogliere e 

11.2 L’accertamento del livello di sviluppo del terreno 
edificabile viene eseguito dall’unità organizzativa del Comune, 
competente all’indennizzo in oggetto.

IV CONTRIBUENTI DELL'INDENNIZZO

Articolo 12
(Definizione di contribuente)

12.1 I contribuenti dell'indennizzo sono gli effettivi utenti 
dei terreni, degli edifici o di parte degli edifici e delle struttura 
(proprietari, locatari, affittuari, titolari di diritto d'uso e simile).

12.2 L'indennizzo per l'uso del terreno edificabile è riscos-
so indipendentemente dal fatto che il terreno edificabile sia 
utilizzato o meno, in considerazione della destinazione d'uso 
del terreno, dello stabile o di parte dello stabile, come definita 
nei registri ufficiali ovv stabilita in conformità agli atti territoriali.

12.3 L'obbligo di pagamento dell'indennizzo insorge al 
momento della stipulazione del contratto di vendita, locazione, 
affitto, servitù ovv. altra forma di negozio giuridico, in base al 
quale si modifica l'utilizzo effettivo dell'immobile.

V DEFINIZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO

Articolo 13
(Metodo di definizione dell'ammontare dell'indennizzo)

13.1 L'ammontare mensile dell'indennizzo secondo i crite-
ri previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ovv. 11 del presente decreto 
viene definito separatamente per i terreni edificabili edificati e 
non edificati, prendendo in considerazione le seguenti sigle:

Onusz(NSTZ)... Commisurazione dell'indennizzo per l'uso 
del terreno edificabile non edificato

Onusz(ZSTZ)... Commisurazione dell'indennizzo per l'uso 
del terreno edificabile edificato

VT(ZSTZ)... Valore del punto per il terreno edificabile edi-
ficato

VT(NZST)... Valore del punto per il terreno edificabile non 
edificato

Št.To... Numero dei punti, sommati dalle tabelle di cui agli 
articoli 6, 7, 8, 9, 10 ovv. 11 del presente decreto

Po(NSTZ)... Superficie del terreno edificabile non edificato
Po(Ob)... Superficie dell'edificio residenziale o commer-

ciale
Po(GrPa)... Superficie del lotto edificabile
13.2 L'ammontare mensile dell'indennizzo per il terreno 

edificabile edificato (Onusz(ZSTZ)) viene definito moltiplicando il 
valore dei punti (Št.To) di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ovv. 11 del 
presente decreto con il valore del punto per il terreno edifica-
bile edificato (VT(ZSTZ)) e la superficie dell'edificio residenziale 
o commerciale (Po(Ob)). L'ammontare mensile dell'indennizzo 
per l'uso del terreno edificabile edificato viene definito secondo 
la vigente equazione:

Onusz(ZSTZ) = (Št.To) x (VT(ZSTZ)) x (Po(Ob))

Per le costruzioni con edifici di diverse tipologie di attività, 
di cui all'articolo 7 del presente decreto, il numero dei punti 
viene calcolato separatamente per ogni singola attività.

13.3 L'ammontare mensile dell'indennizzo per il terreno 
edificabile non edificato viene definito moltiplicando il valore 
dei punti (Št.To) di cui all'articolo 11 del presente decreto, con 
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verificare i dati e i registri di cui ai precedenti comma del pre-
sente articolo.

16.4 Il contribuente ha l'obbligo di comunicare all'unità 
organizzativa del Comune, competente alla commisurazione 
dell'indennizzo, nell'arco di 15 giorni dall'avvenuta modifica, 
circa le nuove modifiche che influiscono sulla commisurazione 
dell'indennizzo.

16.5 Nel caso in cui i dati ottenuti per la commisurazione 
dell'indennizzo non sono in sintonia con le evidenze e i regi-
stri dei dati a disposizione del Comune città di Capodistria, si 
invita il contribuente a correggere tali dati per armonizzare lo 
stato effettivo. L'unità organizzativa del Comune, competente 
alla commisurazione dell'indennizzo, informa l'Amministrazione 
geodetica in merito all'invito in oggetto.

16.6 In caso contrario ovv. non armonizza i dati di cui al 
comma precedente, l'unità organizzativa del comune, com-
petente alla commisurazione dell'indennizzo, può eseguire il 
procedimento di rilevamento, che include il sopralluogo dei 
terreni e il calcolo delle superfici per la commisurazione dell'in-
dennizzo e che derivano dalle evidenze a disposizione e dallo 
stato effettivo.

16.7 Il calcolo delle superfici di cui al comma precedente 
si esegue moltiplicando la superficie del terreno, sul quale insi-
ste l'edificio, con il numero dei piani dell'edificio e il coefficiente 
0,8 lordo/netto, e cioè fino all'armonizzazione dei dati effettivi 
nei registri ufficiali.

Articolo 17
(Rilascio delle determine sulla commisurazione)

17.1 L'indennizzo per l'uso del terreno edificabile viene 
commisurato ai soggetti al pagamento dall'organo statale in 
base ai dati, fornitigli dal Comune città di Capodistria.

17.2 Detto organo competente in materia, rilascia ai sog-
getti al pagamento le determine sulla commisurazione dell'in-
dennizzo e definisce gli importi per le persone giuridiche e 
fisiche in base al valore del punto e ai criteri per la commisura-
zione dell'indennizzo, come specificato nel presente decreto.

VI ESONERO DAL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Articolo 18
(Tipi di esonero ai sensi della legge)

18.1 L'esonero dal pagamento dell'indennizzo viene sta-
bilito per i casi definiti dalla legge.

18.2 I contribuenti possono essere esonerati dal paga-
mento dell'indennizzo per un periodo determinato, nei seguenti 
casi:

– per il periodo di cinque anni su richiesta del cittadino che 
ha acquistato un nuovo appartamento quale singola parte di un 
edificio o che ha costruito una casa residenziale ex novo, una 
costruzione annessa o una sopraelevazione, al momento di 
trasferimento nella stessa e se il prezzo dell'appartamento ovv. 
della casa residenziale comprende o ha pagato direttamente le 
spese di sistemazione del terreno edificabile a seconda delle 
disposizioni di legge. I contribuenti possono essere esonerati 
dal pagamento dell'indennizzo per la sopraelevazione o per la 
costruzione annessa solamente per la parte sopraelevata ovv. 
annessa dell'edificio;

– per il periodo di un anno, se il contribuente percepisce 
il sussidio finanziario a seconda delle disposizioni relative 
all'assistenza sociale;

– per il periodo di un anno a causa di incidenti elementari 
o di altro tipo.

18.3 Delibera in merito all'esonero dal pagamento dell'in-
dennizzo, in base alla richiesta del contribuente, come previ-
sto nei casi di cui al secondo comma del presente articolo, il 
Sindaco del Comune città di Capodistria su proposta dell'unità 
organizzativa del Comune, competente alla commisurazione 
dell'indennizzo.

18.4 Delibera in merito ad eventuali altri esoneri dal paga-
mento dell'indennizzo, in conformità alla normativa vigente in 
materia, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria 
su proposta del Sindaco.

18.5 In tutti i casi di cui sopra, i contribuenti possono 
essere esonerati dal pagamento dell'indennizzo parzialmente 
o completamente.

VII DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 19
(Ammende in caso di infrazione)

19.1 Si punisce con ammenda di 1.500 € (millecinque-
cento euro) per l'infrazione la persona giuridica, l'imprenditore 
autonomo o il singolo che svolge un'attività indipendente, se 
viola le disposizioni del presente articolo, il soggetto respon-
sabile dello stesso invece si punisce con ammenda di 500 € 
(cinquecento euro), se in qualità di soggetto al pagamento:

– non presenta all'amministrazione comunale su richiesta 
i dati per la commisurazione dell'indennizzo ovv. non partecipa 
all'instaurazione e all'armonizzazione dell'evidenza dei terreni 
edificabili per le necessità di commisurazione dell'indennizzo;

– nel termine di 30 giorni dall’insorgimento dell’obbligo 
ovv. dall’avvenuta modifica non informa l'unità organizzativa del 
Comune, competente alla commisurazione dell'indennizzo, in 
merito all'insorgimento dell’obbligo ovv. all’avvenuta modifica di 
pagamento dell'indennizzo, in conformità al presente decreto, 
o in merito a tutte le modifiche, relative alla commisurazione 
dell'indennizzo;

– presenta all’amministrazione comunale dati errati o non 
veritieri per la commisurazione dell’indennizzo.

19.2 Si punisce con ammenda di 250 € (duecentocin-
quanta euro) il singolo, se commette l'infrazione di cui al primo, 
secondo e terzo alinea del primo comma del presente articolo.

19.3 Si avvia il procedimento di infrazione su proposta 
dell'unità organizzativa del Comune, competente alla commi-
surazione dell'indennizzo.

Articolo 20
(Vigilianza)

20.1 La vigilanza ispettiva e tecnica sull'attuazione delle 
disposizioni del presente decreto è affidata all'unità organizza-
tiva del Comune, competente alla commisurazione dell'inden-
nizzo e agli ispettori comunali. Il Sindaco può autorizzare con 
apposito contratto un esercente esterno o la vigilanza esterna 
sull'attuazione del presente decreto.

VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21
(Cessazione della vigenza degli atti)

21.1 Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa 
il vigore del Decreto sull'indennizzo per l'uso del terreno edi-
ficabile nel Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale 
n. 103/15).

Articolo 22
(Esame dei ricorsi, relativi al decreto vigente fino all'entrata  

in vigore del presente decreto)
22.1 I ricorsi dei contribuenti, relativi alla commisurazione 

dell'indennizzo prima dell'entrata in vigore del presente De-
creto, si esaminano in virtù delle disposizioni allora in vigore.

Articolo 23
(Entrata in vigore e applicazione del presente decreto)

23.1 Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 



Stran 9228 / Št. 184 / 11. 12. 2020 Uradni list Republike Slovenije

Repubblica di Slovenia, si applica invece a decorrere dal 1o 
gennaio 2021.

Prot. n.. 422-189/2020
Capodistria, 23 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

3233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
»LAMA – DEKANI«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
»LAMA – DEKANI«

Št. 3505-8/2019
Koper, dne 24. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 – Ura-
dni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne 
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Ura-
dni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet 
Mestne občine Koper na seji dne 23. novembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
»LAMA – DEKANI«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »LAMA 
– DEKANI« (Uradni list RS, št. 58/17) (v nadaljnjem besedilu: 
spremembe in dopolnitve OPPN).

(2) Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo podjetje 
Pia studio d. o. o. Portorož, pod številko projekta 53/2019.

2. člen
(Sestavni deli OPPN)

(1) Dokumentacija o spremembah in dopolnitvah OPPN 
obsega tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del dokumentacije obsega:
– odlok, ki obsega naslednja poglavja:

– uvodne določbe,
– določbe o spremembah in dopolnitvah,
– prehodne in končne določbe;

– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– obrazložitev odloka.

(3) Grafični del dokumentacije obsega:
– 4.c Zazidalna oziroma ureditvena situacija – Območje 

obstoječih objektov in ureditev Lama – Dekani.

II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

3. člen
Za 4b. točko tretjega odstavka 2. člena Odloka o ob-

činskem podrobnem prostorskem načrtu (Uradni list RS, 
št. 58/17), se doda točko 4.c, ki se glasi:

»– ureditvena situacija »Območje obstoječih objektov in 
ureditev Lama – Dekani«

4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(regulacijski in funkcijski elementi)
(1) Zasnova zazidave je opredeljena z naslednjimi regu-

lacijskimi in funkcijskimi elementi:
– Parcelo namenjeno gradnji (PG), ki je namenjena gra-

dnji osnovnega objekta (stavbi in gradbeno inženirskim objek-
tom), ureditvi parkirišč, dostavnih poti in zelenih površin ter 
gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov se določi v projektni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na 
etapnost gradnje. Parcela je opredeljena kot največja uredi-
tvena enota.

– Površina za razvoj stavb (določena z gradbenimi meja-
mi GM1, GM2 in GM3) predstavlja površino, na kateri je možna 
gradnja objektov iz 6. in 7. člena tega odloka.

– Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajene oziroma 
načrtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo 
v eni ali več točkah ali so odmaknjene v notranjost. Izven grad-
benih mej je dopustna tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih 
objektov, garažnih stavb, nadstreškov in gradbeno inženirskih 
objektov.

– Zelenica je površina, namenjena krajinski ureditvi. Zele-
ne površine se uredijo ob parkirnih in manipulativnih površinah 
ter na robnih območjih.

(2) Odmik enostavnih in nezahtevnih objektov ter gara-
žnih stavb izven gradbenih mej (GM):

– od cestnega telesa javnih cest najmanj 2 m oziroma 
najmanj polovico višine stavbe, razen v primeru, ko je odmik 
določen z gradbeno mejo (GM).

(3) Višina stavbe (VS) je višina od stika s terenom ob 
vhodu v objekt do najvišje točke stavbe, v kar pa niso všteti 
morebitni deli različnih tehnoloških in instalacijskih naprav.«

5. člen
Za osmim odstavkom 14. člena se doda nov deveti od-

stavek, ki se glasi:
»(9) Ob obstoječi avtocesti je potrebno, zaradi morebitne 

bodoče širitve avtoceste, za vse posege (razen za gradnjo 
Parenzane po tem odloku) zagotoviti minimalni odmik 10 m od 
roba cestnega sveta.«

6. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:

»14.a člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje na 

Območju obstoječih objektov in ureditev Lama – Dekani)
(1) Območje obstoječih objektov »Lama Dekani« je dolo-

čeno z gradbeno mejo GM3. Znotraj gradbene meje M3 so v 
grafičnem delu 4.c opredeljene nekatere potencialne lokacije in 
okvirni gabariti potencialno možnih pozidav, ki pa niso zavezu-
joči. Zavezujoče je le upoštevanje gradbene meje z določenimi 
tolerancami.

(2) Višina stavb (VS) je glede na konfiguracijo terena 
lahko maksimalno 15 m. Znotraj podane maksimalne višine 
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stavbe je možna izvedba več etaž. Višina tehnoloških naprav 
na objektih lahko presega višine stavb (VS). Streha je lahko 
ravna ali večkapna v naklonu 2° do 25° oziroma v naklonih kot 
obstoječi objekti.«

7. člen
Za četrtim odstavkom 19. člena se doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Do izgradnje stavbe Nove Lame skupaj s predvideni-

mi internimi parkirišči, se parkirne površine za novogradnje na 
Območju obstoječih objektov in ureditev Lama – Dekani lahko 
zagotavljajo tudi območju Nove lame (1. in 2. etapa).«

8. člen
Za štirinajstim odstavkom 26. člena se doda nov petnajsti 

odstavek, ki se glasi:
»(15) Pred pridobitvijo pozitivnega mnenja s strani Marje-

tice Koper d. o. o.-s.r.l. k projektni dokumentaciji za pridobitev 
mnenj in gradbenega dovoljenja za gradnjo novega objekta na 
območju obstoječih objektov »Lama Dekani«, ki je določeno 
z gradbeno mejo GM3, mora investitor na podjetje Marjetica 
Koper d. o. o.-s.r.l. dostaviti v pregled in potrditev:

– zasnovo fekalne kanalizacije s priključitvijo v ločenem 
sistemu in gravitacijski izvedbi v obstoječo fekalno kanalizacijo;

– rešitev odvajanja meteorne kanalizacije za obravnavan 
objekt skupaj z zunanjo ureditvijo v meteorno kanalizacijo ali 
meteorne odvodnike v ločenem sistemu, katero bo, v kolikor se 
bo izkazalo za potrebno, zgraditi v sklopu te gradnje;

– zbirno karto vse obstoječe in predvidene komunalne 
infrastrukture s hidravličnim izračunom.«

9. člen
V petem odstavku 33. člena se na koncu doda besedilo, ki 

se glasi: »Na vodnem in priobalnem zemljišču je dovoljeno po-
segati v prostor le izjemoma in v skladu z veljavno zakonodajo, 
kar velja tako za nove kot tudi za obstoječe posege v prostor.«

Za devetnajstim odstavkom se doda nov dvajseti odsta-
vek, ki se glasi:

»Predvideni naj bodo ukrepi za zmanjševanje količin pa-
davinske odpadne vode, ki se odvaja v javno padavinsko 
kanalizacijo ali v meteorne odvodnike (npr. zalivanje, uporaba 
v sanitarijah …).«

10. člen
Deseti odstavek 36. člena se črta.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenega dovoljenja)

Upravni postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so 
bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej 
veljavnem odloku.

12. člen
(vpogled)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu »LAMA – DEKANI« je stalno 
na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.

13. člen
(pričetek veljavnosti)

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3505-8/2019
Koper, dne 23. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    I L    D E C R E T O
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul 
piano regolatore particolareggiato comunale 

»LAMA – DEKANI«

Prot. n.: 014-17/2020
Capodistria, 24 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi della Legge sull'assetto del territorio (Sigla: 
ZUreP-2 – Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17), dell'articolo 
29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della 
RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: 
ZSPDSLS-1 e 30/18) e in virtù dell'articolo 27 dello Statuto 
del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 
30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 
39/08 e 33/18), il Consiglio del Comune città di Capodistria, riu-
nitosi alla sua seduta il 23 novembre 2020, approva il seguente

D E C R E T O
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul 
piano regolatore particolareggiato comunale 

»LAMA – DEKANI«

I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
(1) Con il presente Decreto si approvano le modifiche e le 

integrazioni al Decreto sul piano regolatore particolareggiato co-
munale »LAMA – DEKANI« (Gazzetta Ufficiale della RS n. 58/17) 
(nel testo a seguire: modifiche e integrazioni al PRPC).

(2) Le modifiche e le integrazioni al PRPC sono state 
redatte dalla ditta Pia studio d. o. o. (S.r.l.) Portorose, numero 
progetto 53/2019.

Articolo 2
(Componenti del PRPC)

(1) La documentazione relativa alle modifiche e integra-
zioni al PRPC comprende una parte testuale e le rappresen-
tazioni grafiche.

(2) La parte testuale della documentazione comprende:
– il decreto, che comprende i seguenti capitoli:

– le disposizioni introduttive,
– le disposizioni relative alle modifiche e alle integra-

zioni,
– le disposizioni transitorie e finali;

– gli orientamenti e i pareri degli enti titolari all'assetto 
del territorio;

– la motivazione del decreto.
(3) Le rappresentazioni grafiche della documentazione 

comprendono:
– 4/c Stato di progetto – Area degli esistenti stabili e as-

setti Lama – Dekani.

II OGGETTO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
AL PRPC

Articolo 3
Dopo il punto 4/b del terzo comma dell'articolo 2 del 

Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale (Gaz-
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zetta Ufficiale della RS n. 58/17) si aggiunge il punto 4/c, che 
recita come segue:

»– stato di progetto »Area degli esistenti stabili e assetti 
Lama – Dekani«

Articolo 4
L'articolo 13 è modificato e recita ora come segue:

»(elementi regolatori e funzionali)
(1) Il progetto di massima dell'edificazione prevista si 

fonda sui seguenti elementi regolatori e funzionali:
– La particella destinata alla costruzione (PG), adibita 

all'edificazione dell'edificio principale (edificio e opere di inge-
gneria civile), alla sistemazione di parcheggi, alle aree per la 
consegna, alle superfici verdi, nonché alla costruzione di fab-
bricati non complessi e semplici, viene definita nella documen-
tazione progettuale finalizzata all'acquisizione del permesso di 
costruire, a seconda della fase di realizzazione. La particella è 
designata quale maggiore unità d'intervento.

– La superficie per lo sviluppo di edifici (definita dai confini 
di edificazione GM1, GM2 e GM3) corrisponde alla superficie 
presso la quale è possibile la costruzione dei fabbricati di cui 
agli articoli 6 e 7 del presente decreto.

– Il confine di edificazione (GM) corrisponde alla linea 
che non deve essere superata dai nuovi ovv. pianificati edifici, 
essa può però essere toccata in uno o più punti da detti edifici, 
i quali possono situarsi anche all'interno di essa. Al di fuori 
dai confini di edificazione è ammessa anche la costruzione di 
fabbricati non complessi e semplici, garage, tettoie e opere di 
ingegneria civile.

– La superficie erbosa è destinata alla sistemazione pa-
esaggistica. Tali superfici vanno sistemate lungo i parcheggi 
e le superfici di manipolazione, nonché presso le aree alle 
estremità.

(2) Il distacco dei fabbricati non complessi e semplici e dei 
garage, posti al di fuori dai confini di edificazione (GM):

– 2 metri dal corpo stradale delle strade pubbliche ovvero 
almeno corrispondente alla metà dell'altezza del fabbricato, 
ad eccezione dei casi dove il distacco è definito dal confine di 
edificazione (GM).

(3) L'altezza dell'edificio (VS) corrisponde all'altezza 
misurata dal punto di contatto col terreno presso l'ingresso 
nell'edificio al punto più alto del medesimo, nell'ambito della 
quale non devono rientrare elementi di impianti tecnologici o 
di installazione.«

Articolo 5
Dopo l'ottavo comma dell'articolo 14 si aggiunge un nuo-

vo, nono comma, che recita come segue:
(9) Lungo l'esistente autostrada è necessario, a causa 

di un eventuale allargamento della stessa in futuro, garantire 
per tutti gli interventi (tranne per l’edificazione della Parenzana 
a seconda di detto decreto) il distacco minimo di 10 metri dal 
limite dell'area stradale.«

Articolo 6
Dopo l'articolo 14 si aggiunge un nuovo articolo 14/a, che 

recita come segue:

»Articolo 14/a
(norme di progettazione urbanistica ed architettonica 

nell'Area degli esistenti stabili e assetti Lama – Dekani)
(1) L'area degli esistenti stabili »Lama Dekani« è definita 

con dal confine di edificazione GM3. All'interno del confine di 
edificazione M3 sono definite nella rappresentazione grafica 
4/c alcune potenziali ubicazioni e planimetrie approssimati-
ve di eventuali costruzioni, che però non sono vincolanti. È 
vincolante solamente rispettare i confini di edificazione con i 
distacchi stabiliti.

(2) Vista la configurazione del terreno, l'altezza massima 
degli edifici (VS) è 15 metri. Nel rispetto dell'altezza massima 
è possibile edificare diversi piani. L'altezza degli impianti tec-
nologici sugli stabili può superare l'altezza degli stessi (VS). Il 
tetto può essere piano o a più falde, aventi una pendenza da 2º 
a 25º ovv. corrispondente alle pendenze degli stabili esistenti.«

Articolo 7
Dopo il quarto comma dell'articolo 19 si aggiunge un 

nuovo, quinto comma, che recita come segue:
»(5) Fino alla costruzione dell'edificio Nova Lama, insie-

me ai previsti parcheggi interni, le superfici di parcheggio per 
le costruzioni ex novo nell'Area degli esistenti stabili e assetti 
Lama – Dekani possono essere garantite anche nell'area Nova 
lama (1a e 2a fase).«

Articolo 8
Dopo il quattordicesimo comma dell'articolo 26 si aggiun-

ge un nuovo, quindicesimo comma, che recita come segue:
»(15) Prima dell'acquisizione del parere positivo da parte 

dell'AP Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. in merito alla documenta-
zione progettuale per l'acquisizione dei pareri e del permesso 
di costruire per il nuovo edificio nell'area degli esistenti stabili 
»Lama Dekani«, come stabilito dal confine di edificazione GM3, 
l'investitore è tenuto a presentare in visione ed approvazione 
all'azienda Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.:

– l'ideazione della rete fognaria con l'allacciamento a 
sistema separato e gravitazionale da connettersi all'esistente 
rete fognaria;

– la soluzione per lo smaltimento delle acque meteoriche 
dello stabile in oggetto, insieme all'assetto esterno, nella rete 
delle acque meteoriche o nelle condotte separate per le acque 
meteoriche a sistema separato, che verrà, se necessario, co-
struito nell'ambito di detta edificazione;

– il piano d'insieme delle infrastrutture comunali esistenti 
e di quelle previste, insieme al calcolo idraulico.«

Articolo 9
Nel quinto comma dell'articolo 33, si aggiunge alla fine il 

testo, che recita come segue: »Interventi nelle superfici d’ac-
qua e nelle fasce costiere sono consentiti solo in via ecceziona-
le e nel rispetto della vigente normativa; detta disposizione vale 
sia per gli interventi nel territorio nuovi che per quelli esistenti.«

Dopo il diciannovesimo comma si aggiunge un nuovo, 
ventesimo comma, che recita come segue:

»Vanno previsti provvedimenti per diminuire le quantità di 
acque reflue meteoriche che viene smaltita nella rete pubblica 
delle acque meteoriche o in condotte per acque meteoriche (ad 
es. annaffiatura, utilizzo nei bagni …).«

Articolo 10
Il decimo comma dell'articolo 36 è depennato.

III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11
(conclusione dei procedimenti per il rilascio del permesso  

di costruire)
I procedimenti amministrativi per il rilascio del permesso 

di costruire, avviati prima dell'entrata in vigore del presente 
decreto, si concludono a seconda del decreto allora in vigore.

Articolo 12
(visione)

Il Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul pia-
no regolatore particolareggiato comunale »LAMA – DEKANI« 
è permanentemente in visione presso l'organo competente del 
Comune città di Capodistria.
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Articolo 13
(entrata in vigore)

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia.

Prot. n.: 3505-8/2019
Capodistria, 23 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

3234. Sklep o razdelitvi območij vzdrževanja 
občinskih cest med izvajalce javne službe

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    S K L E P
o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest 

med izvajalce javne službe

Št. 371-631/2017
Koper, dne 24. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Odloka o občin-
skih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 
št. 40/00, 30/01, 29/03, Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 
33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na predlog župa-
na na seji dne 23. novembra 2020 sprejel

S K L E P
o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest 

med izvajalce javne službe

1.
Izvajalec gospodarske javne službe “vzdrževanje občin-

skih cest” iz 1. točke prvega odstavka 51. člena Odloka o 
občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 
in 22/16) – Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. – izvaja 
vzdrževanje naslednjih kategoriziranih občinskih cest, oprede-
ljenih v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 
Koper (Uradni list RS, št. 123/20) (v nadaljevanju: odlok o 
kategorizaciji):

A. Vse občinske ceste, navedene v 5., 6. in 7. členu od-
loka o kategorizaciji;

B. Naslednje javne poti na območju mesta Koper, izmed 
naštetih v 8. členu odloka o kategorizaciji:

– zap. št. 42 – JP677231 Cesta na Markovec/Strada di 
Monte Marco – Velike njive

C. Naslednje javne poti v naseljih Bertoki in Prade, izmed 
naštetih v 8. členu odloka o kategorizaciji:

– zap. št. 142 – JP677751 Bertoki/Bertocchi – Cesta Bor-
cev (povezava)/Strada dei Combattenti (collegamento)

– zap. št. 143 – JP677761 Bertoki/Bertocchi – Cesta 
Borcev/Strada dei Combattenti – Markova ulica/Via Vincenc 
Kocjančič-Marko – Ulica ob spomeniku (mimo pokopališča)/
Via del Monumento (oltre il cimitero)

– zap. št. 144 – JP 677771 Bertoki/Bertocchi – Markova 
ulica (povezava) /Via Vincenc Kocjančič-Marko (collegamento)

– zap. št. 266 – JP680111 Prade – cesta VII (odcep do HŠ 
10/Strada VII (diramazione fino al NC 10)

– zap. št.267 – JP680112 Prade – Cesta Ivana Starca 
(odcep do HŠ 14)/Strada Ivan Starc (diramazione fino al NC 14)

– zap. št. 268 – JP680113 Prade – Lovorova ulica (odcep 
do HŠ 9)/Via dell'alloro (diramazione fino al NC 9)

– zap. št. 267 – JP680114 Prade – Šantoma (odcep do 
HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– zap. št. 273 – JP680121 Prade – cesta IX/Strada IX 
(odcep do HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– zap. št. 274 – JP680131 Prade – cesta XI/Strada XI 
(odcep do HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– zap. št. 275 – JP680141 Prade – cesta XIII/Strada XIII 
(odcep do HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– zap. št. 276 – JP680151 Prade – cesta XV/Strada XV 
(odcep do HŠ 10/diramazione fino al NC 10)

– zap. št. 277 – JP680161 Prade – cesta XV/Strada XV 
(odcep do HŠ 21/diramazione fino al NC 21)

– zap. št. 278 – JP680171 Prade – cesta XV/Strada XV 
(odcep do HŠ 11B/diramazione fino al NC 11B)

– zap. št. 279 – JP680181 Prade – Kurirska cesta (odcep 
do HŠ 2/diramazione fino al NC 2)

– zap. št. 280 – JP680191 Prade – cesta XVIII/Strada 
XVIII (odcep do HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– zap. št. 281 – JP680201 Prade – cesta XVI/Strada XVI 
(odcep do HŠ 26/diramazione fino al NC 26)

– zap. št. 282 – JP680211 Prade – cesta XVI/Strada XVI 
(odcep do HŠ 14/diramazione fino al NC 14)

– zap. št. 283 – JP680221 Prade – cesta XVI/Strada XVI 
(odcep do HŠ 15/diramazione fino al NC 15)

– zap. št. 284 – JP680231 Prade – cesta X/Strada X 
(povezava/collegamento)

– zap. št. 285 – JP680241 Prade – cesta XII/Strada XII 
(odcep do HŠ 1/diramazione fino al NC 1)

– zap. št. 286 – JP680251 Prade – cesta XIV/Strada XIV 
(povezava/collegamento)

– zap. št. 287 – JP680252 Prade – cesta XIV/Strada XVI 
(odcep do HŠ 25/diramazione fino al NC 25)

– zap. št. 295 – JP680501 Bertoki/Bertocchi – Pobeška 
cesta/Strada di Pobegi

– zap. št. 296 – JP680502 Bertoki/Bertocchi (krak križi-
šča)/Bertocchi (ramo dell'intersezione)

– zap. št.297 – JP680503 Bertoki/Bertocchi – Cesta Bor-
cev (odcep do HŠ 29A)/Strada dei Combattenti (diramazione 
fino al NC NC 29A)

– zap. št. 298 – JP680504 Bertoki (Cesta Borcev)/Berto-
cchi (Strada dei Combattenti) – Prade (Cesta 2. Oktobra do HŠ 
6/Strada II ottobre fino al NC 6)

– zap. št. 299 – JP680505 Prade – Cesta 2. Oktobra/
Strada II ottobre (odcep do HŠ 28/diramazione fino al NC 28)

– zap. št. 300 – JP680506 Prade – Cesta Ivana Starca/
Strada Ivan Starc (povezava/collegamento)

– zap. št. 301 – JP680507 Bertoki/Bertocchi – Arjol (po-
vezava)/Ariol (collegamento)

– zap. št. 302 – JP680508 Bertoki/Bertocchi – Arjol (od-
cep do HŠ 8)/Ariol (diramazione fino al NC 8)

– zap. št. 303 – JP 680509 Bertoki/Bertocchi – Cesta med 
vinogradi (odcep do HŠ 10)/Strada fra i Vigneti (diramazione 
fino al NC 10)

– zap. št. 315 – JP680531 Krožišče Sermin/rotatoria 
Sermin – Tovorna postaja Koper/Stazione merci di Capodistria

– zap. št. 316 – JP680532 Tov. Postaja Koper (Cesta 1)/ 
Stazione merci di Capodistria (Strada 1)

– zap. št. 317 – JP680533 Tov. Postaja Koper (Cesta 1A)/
Stazione merci di Capodistria (Strada 1A)

– zap. št. 318 – JP680534 Tov. Postaja Koper (Cesta 1B)/
Stazione merci di Capodistria (Strada 1B)

– zap. št. 319 – JP680535 Tov. Postaja Koper (Cesta B)/
Stazione merci di Capodistria (Strada B)

– zap. št. 320 – JP680536 Tov. Postaja Koper (Cesta B)/
Stazione merci di Capodistria (Strada B).
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2.
Vse ostale kategorizirane občinske ceste, ki so nave-

dene v 4. in v 8. členu vzdržuje izvajalec iz 2. točke prvega 
odstavka 31. člena Odloka o javnih cestah in javnih povr-
šinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16) – koncesionar za 
vzdrževanje občinskih cest.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. novembra 2020.

Št. 371-631/2017
Koper, dne 23. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O    L ’ A T T O     
D I    D E L I B E R A

sulla suddivisione delle aree di manutenzione 
delle strade comunali tra gli esercenti del 

servizio pubblico

N. 371-631/2017
Capodistria, 24 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del Decreto 
sulle strade comunali e le superfici pubbliche (Gazzetta Uffi-
ciale della RS nn. 8/14 e 22/16) e in virtù dell'articolo 27 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale 
nn. 40/00, 30/01, 29/03, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 
67/06, 39/08, 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di 
Capodistria, riunitosi alla sua seduta il 23 novembre 2020, su 
proposta del Sindaco, approva il seguente atto di

D E L I B E R A
sulla suddivisione delle aree di manutenzione 

delle strade comunali tra gli esercenti del 
servizio pubblico

1
L'esercente del servizio pubblico economico »manuten-

zione delle strade comunali« di cui al punto 1 del primo comma 
dell'articolo 51 del Decreto sulle strade comunali e le superfici 
pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 8/14 e 22/16) – l'A-
zienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. – esegue la manu-
tenzione delle seguenti strade comunali classificate, definite nel 
Decreto sulla classificazione delle strade comunali nel Comune 
città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 123/20) (nel 
testo a seguire: decreto sulla classificazione):

A Tutte le strade comunali di cui agli articoli 5, 6 e 7 del 
decreto sulla classificazione;

B I seguenti passaggi pubblici nel territorio della città di 
Capodistria, tra quelli elencati nell'articolo 8 del decreto sulla 
classificazione:

– n. prog. 42 – JP677231 Cesta na Markovec/Strada di 
Monte Marco – Velike njive

C I seguenti passaggi pubblici negli abitati di Bertocchi 
e Prade, tra quelli elencati nell'articolo 8 del decreto sulla 
classificazione:

– n. prog. 142 – JP677751 Bertoki/Bertocchi – Cesta Bor-
cev (povezava)/Strada dei Combattenti (collegamento)

– n. prog. 143 – JP677761 Bertoki/Bertocchi – Cesta 
Borcev/Strada dei Combattenti – Markova ulica/Via Vincenc 
Kocjančič-Marko – Ulica ob spomeniku (mimo pokopališča)/
Via del Monumento (oltre il cimitero)

– n. prog. 144 – JP 677771 Bertoki/Bertocchi – Markova 
ulica (povezava)/Via Vincenc Kocjančič-Marko (collegamento)

– n. prog. 266 – JP680111 Prade – cesta VII (odcep do 
HŠ 10/Strada VII (diramazione fino al NC 10)

– n. prog. 267 – JP680112 Prade – Cesta Ivana Starca 
(odcep do HŠ 14)/Strada Ivan Starc (diramazione fino al NC 14)

– n. prog. 268 – JP680113 Prade – Lovorova ulica (odcep 
do HŠ 9)/Via dell'alloro (diramazione fino al NC 9)

– n. prog. 267 – JP680114 Prade – Šantoma (odcep do 
HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– n. prog. 273 – JP680121 Prade – cesta IX/Strada IX 
(odcep do HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– n. prog. 274 – JP680131 Prade – cesta XI/Strada XI 
(odcep do HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– n. prog. 275 – JP680141 Prade – cesta XIII/Strada XIII 
(odcep do HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– n. prog. 276 – JP680151 Prade – cesta XV/Strada XV 
(odcep do HŠ 10/diramazione fino al NC 10)

– n. prog. 277 – JP680161 Prade – cesta XV/Strada XV 
(odcep do HŠ 21/diramazione fino al NC 21)

– n. prog. 278 – JP680171 Prade – cesta XV/Strada XV 
(odcep do HŠ 11B/diramazione fino al NC 11B)

– n. prog. 279 – JP680181 Prade – Kurirska cesta (odcep 
do HŠ 2/diramazione fino al NC 2)

– n. prog. 280 – JP680191 Prade – cesta XVIII/Strada 
XVIII (odcep do HŠ 9/diramazione fino al NC 9)

– n. prog. 281 – JP680201 Prade – cesta XVI/Strada XVI 
(odcep do HŠ 26/diramazione fino al NC 26)

– n. prog. 282 – JP680211 Prade – cesta XVI/Strada XVI 
(odcep do HŠ 14/diramazione fino al NC 14)

– n. prog. 283 – JP680221 Prade – cesta XVI/Strada XVI 
(odcep do HŠ 15/diramazione fino al NC 15)

– n. prog. 284 – JP680231 Prade – cesta X/Strada X 
(povezava/collegamento)

– n. prog. 285 – JP680241 Prade – cesta XII/Strada XII 
(odcep do HŠ 1/diramazione fino al NC 1)

– n. prog. 286 – JP680251 Prade – cesta XIV/Strada XIV 
(povezava/collegamento)

– n. prog. 287 – JP680252 Prade – cesta XIV/Strada XVI 
(odcep do HŠ 25/diramazione fino al NC 25)

– n. prog. 295 – JP680501 Bertoki/Bertocchi – Pobeška 
cesta/Strada di Pobegi

– n. prog. 296 – JP680502 Bertoki/Bertocchi (krak 
križišča)/Bertocchi (ramo dell'intersezione)

– n. prog. 297 – JP680503 Bertoki/Bertocchi – Cesta Bor-
cev (odcep do HŠ 29A)/ Strada dei Combattenti (diramazione 
fino al NC NC 29A)

– n. prog. 298 – JP680504 Bertoki (Cesta Borcev)/Ber-
tocchi (Strada dei Combattenti) – Prade (Cesta 2. Oktobra do 
HŠ 6/Strada II ottobre fino al NC 6)

– n. prog. 299 – JP680505 Prade – Cesta 2. Oktobra/
Strada II ottobre (odcep do HŠ 28/diramazione fino al NC 28)

– n. prog. 300 – JP680506 Prade – Cesta Ivana Starca/
Strada Ivan Starc (povezava/collegamento)

– n. prog. 301 – JP680507 Bertoki/Bertocchi – Arjol (po-
vezava)/Ariol (collegamento)

– n. prog. 302 – JP680508 Bertoki/Bertocchi – Arjol 
(odcep do HŠ 8)/Ariol (diramazione fino al NC 8)

– n. prog. 303 – JP 680509 Bertoki/Bertocchi – Cesta med 
vinogradi (odcep do HŠ 10)/Strada fra i Vigneti (diramazione 
fino al NC 10)

– zap. št. 315 – JP680531 Krožišče Sermin/rotatoria 
Sermin – Tovorna postaja Koper/Stazione merci di Capodistria
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– n. prog. 316 – JP680532 Tov. Postaja Koper (Cesta 1)/ 
Stazione merci di Capodistria (Strada 1)

– n. prog. 317 – JP680533 Tov. Postaja Koper (Cesta 1A)/
Stazione merci di Capodistria (Strada 1A)

– n. prog. 318 – JP680534 Tov. Postaja Koper (Cesta 1B)/
Stazione merci di Capodistria (Strada 1B)

– n. prog. 319 – JP680535 Tov. Postaja Koper (Cesta B)/
Stazione merci di Capodistria (Strada B)

– n. prog. 320 – JP680536 Tov. Postaja Koper (Cesta B)/
Stazione merci di Capodistria (Strada B).

2
Per tutte le altre strade comunali classificate di cui agli 

articoli 4 e 8, i lavori di manutenzione sono effettuati dall'eser-
cente stabilito nel punto 2 del primo comma dell'articolo 31 del 
Decreto sulle strade comunali e le superfici pubbliche (Gazzet-
ta Ufficiale della RS nn. 8/14 e 22/16) – il concessionario per la 
manutenzione delle strade comunali.

3
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno succes-

sivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, si applica invece a decorrere dal 15 novembre 2020.

N. 371-631/2017
Capodistria, 23 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

3235. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

Št. 478-6/2020
Koper, dne 24. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1), ter 27. člena 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na 
podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 
23. novembra 2020 sprejel naslednji

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičninam s parc. št. 200/20, 200/21, 200/22 k.o. 

Koper, s parc. št. 3192/9 k.o. Marezige, s parc. št. 1834/14, 

1835/16, 4590/4 k.o. Semedela, s parc. št. 1723/94 k.o. Škofije, 
s parc. št. 1067/2 k.o. Šmarje, se odvzame status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznam-
ba o javnem dobru lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-6/2020
Koper, dne 23. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e della 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   L ’ A T T O     
D I   D E L I B E R A

sulla dismissione dello status di bene pubblico 
edificato di rilevanza locale

N. 478-6/2020
Capodistria, 24 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale 
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Sigla: ZLS-UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: 
ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS – 1) e dell'articolo 27 dello 
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale 
nn. 40/00, 30/01, 29/03 e della Gazzetta Ufficiale della RS nn. 
90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e in virtù dell’articolo 247 della 
Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta ufficiale della RS 
nn. 61/2017), il Consiglio comunale del Comune città di Ca-
podistria, riunitosi alla seduta il 23 novembre 2020, approva il 
seguente atto di

D E L I B E R A
sulla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insi-
stenti sulle pp.cc. 200/20, 200/21, 200/22 C.c. Capodistria, p.c. 
3192/9 C.c. Marezige, pp.cc. 1834/14, 1835/16, 4590/4 C.c. 
Semedella, p.c. 1723/94 C.c. Škofije, p.c. 1067/2 C.c. Šmarje.

II
Gli immobili perdono lo status di bene pubblico edificato di 

rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva rilasciata 
d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, 
tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tie-
ne il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione 
riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
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III
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

N. 478-6/2020
Capodistria, 23 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

3236. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M    S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

Št. 478-5/2020
Koper, dne 24. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1), ter 27. člena 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na 
podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 
23. novembra 2020 sprejel naslednji

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Pri nepremičninah s parc. št. 3492/2, 3917/4 in 5726/15 

k.o. Bertoki, s parc. št. 539/4, 1426, 1716/2, 2718/1 k.o. Deka-
ni, s parc. št. 473/7, 473/8, 1666 k.o. Gažon, s parc. št. 401/6 
k.o. Gradin, s parc. št. 763/7, 785/2, 795/9, 3192/8 k.o. Marez-
ige, s parc. št. 3591 k.o. Podpeč, s parc. št. 348/19, 363/18, 
2223/3, 2487/3, 2487/4, 2538/2, 2539/2 k.o. Semedela, s parc. 
št. 275/8, 1659/2, 1731 k.o. Sveti Anton, s parc. št. 1614/13 
k.o. Škofije, s parc. št. 376/3, 377/9, 387/2, 427/5 k.o. Van-
ganel, vse v lasti Mestne občine Koper, se vzpostavi status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra 

z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti ob-
činska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje 
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se 
pri nepremičninah s parc. št. 3492/2, 3917/4, in 5726/15 k.o. 
Bertoki, s parc. št. 539/4, 1426, 1716/2, 2718/1 k.o. Dekani, s 
parc. št. 473/7, 473/8, 1666 k.o. Gažon, s parc. št. 401/6 k.o. 
Gradin, s parc. št. 763/7, 785/2, 795/9, 3192/8 k.o. Marezi-
ge, s parc. št. 3591 k.o. Podpeč, s parc. št. 348/19, 363/18, 
2223/3, 2487/3, 2487/4, 2538/2, 2539/2 k.o. Semedela, s parc. 
št. 275/8, 1659/2, 1731 k.o. Sveti Anton, s parc. št. 1614/13 k.o. 

Škofije, s parc. št. 376/3, 377/9, 387/2, 427/5 k.o. Vanganel, 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Ta sklep velja takoj.

Št. 478-5/2020
Koper, dne 23. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e 
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 
39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   L ’ A T T O     
D I   D E L I B E R A

sull’istituzione dello status di bene pubblico 
edificato di rilevanza locale

N. 478-5/2020
Capodistria, 24 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull’autonomia 
locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Sigla: 
ZLS-TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 
– Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1), dell'articolo 
27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino 
ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della 
RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e in virtù dell’articolo 
245 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale 
n. 61/17), il Consiglio comunale del Comune città di Capo-
distria, riunitosi alla seduta il 23 novembre 2020, approva il 
seguente atto di

D E L I B E R A
sull’istituzione dello status di bene pubblico 

edificato di rilevanza locale

I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle pp.cc. 3492/2, 

3917/4 e 5726/15 C.c. Bertocchi, pp.cc. 539/4, 1426, 1716/2, 
2718/1 C.c. Dekani, pp.cc. 473/7, 473/8, 1666 C.c. Gažon, 
p.c. 401/6 C.c. Gradin, pp.cc. 763/7, 785/2, 795/9, 3192/8 
C.c. Marezige, p.c. 3591 C.c. Podpeč, pp.cc. 348/19, 363/18, 
2223/3, 2487/3, 2487/4, 2538/2, 2539/2 C.c. Semedella, 
pp.cc. 275/8, 1659/2, 1731 C.c. Sveti Anton, p.c. 1614/13 
C.c. Škofije, pp.cc. 376/3, 377/9, 387/2, 427/5 C.c. Vanganel, 
tutte di proprietà del Comune città di Capodistria, si procede 
all'istituzione dello status di bene pubblico edificato di rile-
vanza locale.

II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene 

pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione 
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. 
Passata in giudicato, tale decisione è trasmessa al com-
petente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di 
annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato 
di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti 
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sulle pp.cc. 3492/2, 3917/4 e 5726/15 C.c. Bertocchi, pp.cc. 
539/4, 1426, 1716/2, 2718/1 C.c. Dekani, pp.cc. 473/7, 473/8, 
1666 C.c. Gažon, p.c. 401/6 C.c. Gradin, pp.cc. 763/7, 785/2, 
795/9, 3192/8 C.c. Marezige, p.c. 3591 C.c. Podpeč, pp.cc. 
348/19, 363/18, 2223/3, 2487/3, 2487/4, 2538/2, 2539/2 C.c. 
Semedella, pp.cc. 275/8, 1659/2, 1731 C.c. Sveti Anton, p.c. 
1614/13 C.c. Škofije, pp.cc. 376/3, 377/9, 387/2, 427/5 C.c. 
Vanganel.

III
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

N. 478-5/2020
Capodistria, 23 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

KRANJ

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj – spremembe št. 5 – tehnični 
popravek

Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 22. člena Statuta 
Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17) je Mestni svet 
Mestne občine Kranj na 21. seji dne 2. 12. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu  
Mestne občine Kranj – spremembe  

št. 5 – tehnični popravek

1. člen
(1) S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o 

izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine 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, 
76/19).

(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem 
sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1825.

2. člen
(1) Karta 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'' – list 6 (D2649) se nadomesti z novo karto.

(2) Karta grafičnega dela IPN MOK iz tretjega odstavka 
3. člena ''4. prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi 
gospodarske javne infrastrukture'' – list 6 (D2649) se nadomesti 
z novo karto.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-46/2020-15
Kranj, dne 2. decembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

KRANJSKA GORA

3238. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun 
odmere in plačila občinskih taks v Občini 
Kranjska Gora za leto 2021

Na podlagi 8. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 90/15) in 30. člena Statuta 
Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 13/17) je župan 
Občine Kranjska Gora Janez Hrovat dne 1. 12. 2020 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere 

in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora 
za leto 2021

1. člen
Vrednost točke za izračun odmere in plačila občinskih 

taks v Občini Kranjska Gora za leto 2021 znaša 0,106 EUR.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.

Št. 007-6/2015-6
Kranjska Gora, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

LENDAVA

3239. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe 
socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu na območju Občine Lendava

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine 
Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19), 43. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 6. člena Pra-
vilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 
in 54/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen social-
novarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09 in 6/12), Uredbe o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilu socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 
124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 
42/15) je Občinski svet Občine Lendava na 15. redni seji dne 
25. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o organiziranju in izvajanju javne službe 

socialnovarstvene storitve pomoč družini  
na domu na območju Občine Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa organizacija izvajanja javne 

službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu (v 
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nadaljevanju: pomoč na domu), obliko izvajanja javne službe 
pomoč na domu, upravičence do pomoči na domu, obseg in 
vrsto storitev, način uveljavljanja pravice do pomoči na domu, 
določitev cene storitve ter oprostitve plačil.

Javna služba pomoč na domu se izvaja skladno z dolo-
čili tega odloka in z veljavnimi predpisi s področja socialnega 
varstva.

2. člen
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca, ki 

ima zagotovljene bivalne pogoje, v primeru invalidnosti, sta-
rosti, bolezni ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko 
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v 
drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

II. ORGANIZIRANOST, IZVAJANJE IN FINANCIRANJE 
JAVNE SLUŽBE

3. člen
Pomoč na domu se na območju Občine Lendava (v na-

daljevanju: občina) zagotavlja v okviru javne službe, ki je orga-
nizirana kot redna dejavnost.

Občina sama odloča o načinu izbire izvajalca te storitve.
Javna služba za izvajanje pomoči na domu se lahko izva-

ja na naslednje načine:
– s sklenitvijo neposredne pogodbe o izvajanju javne služ-

be z javnim socialnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje 
za opravljanje te dejavnosti,

– s podelitvijo koncesije,
– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajal storitev 

pomoč na domu.

4. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 

javne službe:
– iz proračuna občine,
– iz plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– iz drugih virov.
Občina zagotavlja v vsakoletnem proračunu sredstva za 

izvajanje javne službe posameznemu izvajalcu najmanj v višini 
50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upra-
vičenec oziroma drug zavezanec za plačilo delno ali v celoti 
oproščen plačila.

5. člen
Sklenitev neposredne pogodbe o izvajanju javne službe  

z javnim socialnovarstvenim zavodom
Občina na svojem območju zagotavlja mrežo javne službe 

pomoč na domu praviloma s sklenitvijo neposredne pogodbe o 
izvajanju javne službe z javnim socialnovarstvenim zavodom, ki 
izpolnjuje pogoje za opravljanje službe pomoč na domu.

Z izbranim izvajalcem pomoči na domu občina sklene 
ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se dolo-
čijo medsebojne pravice in obveznosti. Izvajalec pomoči na 
domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno 
ter v skladu z veljavnimi predpisi ter veljavnimi normativi in 
standardi.

Izvajalec je dolžan občini najmanj enkrat letno podati 
pisno poročilo o izvajanju storitve pomoči na domu, najavo 
finančnega plana za prihodnje leto do 30. novembra in more-
bitno med obdobno poročilo na zahtevo občine.

6. člen
Podelitev koncesije

V primeru, da izvajanja pomoči na domu ni mogoče or-
ganizirati na način, opredeljen v 5. členu, se za izvajanje javne 
službe podeli koncesijo.

Koncesijo za opravljanje javne službe pomoč družini na 
domu se podeli v skladu z določili predpisa, ki ureja koncesije 

na področju socialnega varstva, pravni oziroma fizični osebi, ki 
izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Konce-
sija se podeli na podlagi javnega razpisa. Pogoje in postopke 
za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje javne 
službe se opredeli s posebnim koncesijskim aktom, ki ga sprej-
me občina.

7. člen
Ustanovitev javnega zavoda

V primeru, da izvajanja pomoči na domu ni mogoče orga-
nizirati na načina, opredeljena v 5. in 6. členu, se za izvajanje 
javne službe ustanovi javni zavod.

Javni socialnovarstveni zavod ustanovi občina na podlagi 
odloka, ki ga sprejeme občinski svet. V odloku se opredelijo 
statusne značilnosti in poslovanje tega zavoda. Javni zavod se 
ustanavlja na področju socialnega varstva za izvajanje dejav-
nosti pomoči družini na domu in drugih spremljajočih občinskih 
socialno varstvenih programov na območju občine.

III. UPRAVIČENCI DO POMOČI NA DOMU

8. člen
Upravičenci do pomoči na domu so osebe s stalnim 

prebivališčem na območju Občine Lendava, ki jim preostale 
psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizira-
no pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno 
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, 
da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v 
zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki 

spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno 
življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu, ki ureja družbeno 
varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristoj-
ne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in 
vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje 
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni 
pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali 
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v 
organizirane oblike varstva.

IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV

9. člen
Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo 

zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bi-
valnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni 
pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa 
take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Storitev se izvaja vse dni v tednu.
Storitev se prilagodi posameznemu upravičencu in obse-

ga naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri obla-

čenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih orto-
pedskih pripomočkov,

– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega 
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomi-
vanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela 
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrže-
vanje spalnega prostora,

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spre-
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mljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, infor-
miranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potre-
buje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz 
prejšnjega odstavka.

V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

10. člen
Postopek za uveljavitev pravice do storitve pomoč na 

domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakoni-
tega zastopnika ali po uradni dolžnosti Centra za socialno delo.

Socialnovarstvena storitev socialne oskrbe na domu je 
strokovno voden proces in organizirana oblika praktične po-
moči, pri kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve, 
neposredni izvajalec socialne oskrbe na domu, upravičenec ter 
ključni ali odgovorni družinski člani.

Postopek in trajanje socialne oskrbe na domu se izvaja 
pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev.

11. člen
Zahtevo se poda pri izvajalcu storitev.
Izvajalec javne službe ugotovi upravičenost do storitve 

ter se dogovori za vrsto in obseg, čas trajanja ter način plačila 
storitve, ki se bo izvajala.

Na podlagi odločitve izvajalca skleneta izvajalec in upra-
vičenec pisni dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja 
storitve.

VI. DOLOČANJE CENE STORITVE  
IN OPROSTITEV PLAČILA

12. člen
Ceno storitve socialne oskrbe na domu določi organ upra-

vljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na 
podlagi predpisanih obrazcev.

Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne 
službe pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Lendava.

13. člen
Osnova za plačilo je cena pomoči družini na domu. Sto-

ritev se računa po dejansko opravljenih efektivnih urah pri 
upravičencu.

14. člen
Zavezanci za plačilo storitve pomoč na domu so poleg 

upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska 
obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.

15. člen
Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v celoti 

oproščen plačila storitve pomoči na domu.
Oprostitve in olajšave plačila se določajo v skladu z Zako-

nom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih 
za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev.

16. člen
Vlogo za uveljavljanje oprostitve plačila se vloži pri pristoj-

nem centru za socialno delo, ki v skladu z veljavno zakonodajo 
ugotovi potrebna dejstva in določi višino oprostitve oziroma 
olajšave plačila.

17. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so na podlagi mesečnega 

obračuna izvajalca storitve dolžni plačati opravljene storitve po-
moči družini na domu v višini veljavne cene storitve, zmanjšane 
za subvencijo občine in morebitne oprostitve plačila.

Iz obračuna mora biti razviden upravičenec, številka od-
ločbe o oprostitvi plačila, vrsta in število ur opravljenih storitev 
ter višina stroškov oskrbe in delež plačila uporabnika.

Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve 
plačil upravičencev zagotavlja Občina Lendava izvajalcu javne 
storitve na podlagi mesečnih zahtevkov.

VII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
V primeru, da bi se veljavni predpisi s področja socialnega 

varstva spremenili tako, da bi bile posamezne določbe tega 
odloka z njimi v nasprotju, se neposredno uporablja veljavna 
zakonodaja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2020
Lendava, dne 25. novembra 2020

Podžupan
Občine Lendava

Ivan Koncut

LJUBLJANA

3240. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji 
dne 16. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

251 Stanovanjska cona Zadobrova – del

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

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

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

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

– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja nizkih prosto-
stoječih stavb in nizkih stavb v nizu s pripadajočimi ureditvami.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, 
pogoje za odstranitev obstoječih objektov, pogoje za posege na 
obstoječih objektih, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje 
za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za ureditev pro-
storov za igro otrok ter gradnjo prometne, okoljske, energetske 
in elektronske komunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
(v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) 
z mejo območja OPPN M 1:2000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora M 1:2000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom meje območja 

OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom meje območja 

OPPN M 1:500
3.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – 

prikaz na katastrskem načrtu M 1:500
3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije 

in prikazom javnega dobra –
prikaz na geodetskem načrtu M 1:500

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih 
rešitev prostorskih ureditev

4.1 Odstranitev obstoječih objektov M 1:500
4.2 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 

pritličja M 1:500
4.3 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe M 1:500
4.4 Značilni prerezi in pogledi M 1:500
4.5 Prometnotehnična situacija in idejna višinska 

regulacija M 1:500
4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500
4.7 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami
ter za zaščito pred hrupom M 1:500

4.8 Faznost izvedbe M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. prikaz stanja prostora,
2. izvleček iz OPN MOL ID,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN in
6. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitek-
ti, Mojca Kalan Šabec s. p., Ljubljana, pod številko projekta 
UP 16–015 v september 2020.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega del enote urejanja prostora (v 
nadaljnjem besedilu: EUP) PO-674.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi števil-
kami: 302/2, 303/1, 303/4, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 304/1, 
304/9, 304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 305/5, 305/6, 305/7, 
305/8, 305/12, 305/13, 305/14, 305/15, 306/4, 306/5, 308/1, 
308/4, 308/5 in 308/7 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 
306/6, 1487/1 in 1514/5, vse v katastrski občini (1771) Zado-
brova.

(3) Površina območja OPPN znaša 15.620,00 m2.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote, 

in sicer:
– PE1 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 

stavb,
– PE2 – površine, namenjene gradnji enostanovanjskih 

stavb,
– PE3 – površine, namenjene ureditvi dela Sončne poti.
(5) Območje OPPN in prostorske enote so določeni v 

grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom meje 
območja OPPN« in št. 3.2 »Geodetski načrt s prikazom meje 
območja OPPN«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

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

(1) Območje se preko priključka na Sončno pot prometno 
navezuje na Cvetlično pot in Cesto na Kope, v nadaljevanju 
pa na Cesto na Ježah in Snebersko cesto. Prometna ureditev 
omogoča vzpostavitev navezave na Zadobrovško cesto izven 
območja OPPN v smeri proti zahodu.

(2) Na Sončni poti mora biti na odseku od Zadobrovške 
ceste do Cvetlične poti zagotovljena prosta prehodnost za 
pešce in kolesarje. Na Sončni poti, na odseku od Zadobrovške 
ceste do objekta Sončna pot h. št. 18, se dopusti motorni pro-
met za potrebe obstoječih objektov na predmetnem odseku.

(3) Dostop do javnega potniškega prometa za območje 
OPPN je mestna linija prevoza potnikov, ki poteka po Zado-
brovški cesti. Avtobusno postajališče mestnega linijskega pre-
voza potnikov na Zadobrovški cesti se nahaja na razdalji, krajši 
od 400,00 m za vse objekte znotraj območja OPPN.

(4) Po Sončni poti, Zadobrovški cesti, Cvetlični poti in 
Cesti na Ježah potekata obstoječa okoljska, energetska in 
elektronska komunikacijska infrastruktura, na katero je treba 
priključiti načrtovane stavbe. Za izvedbo nameravane prostor-
ske ureditve je treba zgraditi in dograditi okoljsko, energetsko 
in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo zunaj in znotraj 
območja OPPN. Zunaj območja OPPN je treba zgraditi kana-
lizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode, vodovodno 
omrežje, elektronsko komunikacijsko omrežje in elektrokabel-
sko omrežje za izvedbo nizkonapetostnega napajanja.

(5) Načrtovano kanalizacijsko in vodovodno omrežje v 
severnem delu javne ceste JC in v dovozu DP2 z navezavo 
na javno omrežje v Cesti na Ježah bo omogočilo priključitev 
objektov tudi izven območja OPPN.

(6) Preko zelenih površin v območju OPPN je treba zago-
toviti peš povezavo z zahodnim delom EUP PO-674.
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(7) Po dovozu DP1 je treba zagotoviti peš dostop do ze-
mljišč v zahodnem delu EUP PO-674.

(8) V radiju oddaljenosti približno 815,00 m južno od 
območja OPPN je obstoječi Vrtec Miškolin. V radiju oddalje-
nosti približno 715,00 m južno od območja OPPN je obstoječa 
Osnovna šola Zadobrova.

(9) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1 »Vplivi in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorskih enotah PE1 in PE2 so dopustni naslednji 
objekti in dejavnosti:

– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste: samo lokalna cesta in nekategorizirane 
ceste.

(2) V prostorski enoti PE3 so dopustni:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste: samo lokalna cesta.
(3) Na celotnem območju OPPN so dopustni:
1. komunalni objekti, vodi in naprave:
– za oskrbo s pitno in požarno vodo,
– za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-

padne vode,
– za distribucijo zemeljskega plina,
– za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– za distribucijo električne energije napetostnega nivoja 

do vključno 20 kV,
– za zagotavljanje elektronskih komunikacij,
– zbiralnice ločenih frakcij odpadkov,
– objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektron-

ske komunikacijske infrastrukture,
2. parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne 

potrebe, samo na parcelah, namenjenih gradnji stavb v prostor-
skih enotah PE1 in PE2,

3. pešpoti in dostopne ceste do objektov, samo v prostor-
skih enotah PE1 in PE2,

4. dostopi za funkcionalno ovirane osebe,
5. parkovne površine, posamezna drevesa, površine za pe-

šce, trgi, otroška igrišča in biotopi, samo v prostorski enoti PE2.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V območju si v smeri od zahoda proti vzhodu sledijo 
štiri zazidalne linije stavb z oznakami A, B, C in D, v katerih se 
izmenjujejo nizke prostostoječe stavbe (v nadaljnjem besedilu: 
stavbe tipa NA) in nizi nizkih stavb v nizu (v nadaljnjem besedi-
lu: stavbe tipa NB). Skupaj je v naselju načrtovanih devet stavb 
tipa NA, od tega trije dvojčki (povezana prostostoječa hiša z 
dvema enostanovanjskima stavbama) in šest enostanovanjskih 
stavb, ter devetnajst stavb tipa NB. Med nizi stavb tipa NB v 
smeri od juga proti severu poteka javna cesta z oznako JC, ki 
se v severnem delu naselja pravokotno nadaljuje proti zahodu. 
Dostopi do stavb tipa NA so po dovozih z oznakami DP1, DP2 
in DP3, ki se pravokotno navezujejo na javno cesto JC. Na par-
celah, namenjenih gradnji stavb, so pri vhodih in uvozih utrjene 
površine, namenjene dostopu do stavb in parkiranju. Večji del 
zunanjih površin ob stavbah predstavljajo odprte bivalne povr-
šine, urejene kot zelenica ali vrt.

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE1 sta naslednji:

– v zazidalni liniji A so načrtovane stavba tipa NA (dvoj-
ček) z oznakama A1/1 in A1/2 ter dve stavbi tipa NA (enosta-
novanjska) z oznakama A2 in A3,

– stavbe so z daljšo stranico vzporedne z dovozom DP1,
– na severni strani javne ceste JC, ki poteka v severnem 

delu prostorske enote, je zelenica,
– dovoz DP1 je na južni strani zaključen s pešpotjo in 

zelenico.
(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 

prostorski enoti PE2 sta naslednji:
– v zazidalni liniji B si v smeri od severa proti jugu sledijo 

stavba tipa NA (dvojček) z oznakama B1/1 in B1/2, niz štirih 
stavb tipa NB z oznakami B2, B3, B4 in B5 ter niz petih stavb 
tipa NB z oznakami B6, B7, B8, B9 in B10. Med nizoma stavb 
je otroško igrišče, na severni in južni strani nizov pa sta zelenici. 
Ob javni cesti JC so na robu otroškega igrišča ter na zelenicah 
ob stavbah z oznakama B2 in B10 urejena zbirna in prevzemna 
mesta za komunalne odpadke,

– v zazidalni liniji C si v smeri od severa proti jugu sledijo 
stavba tipa NA (enostanovanjska) z oznako C1, niz štirih stavb 
tipa NB z oznakami C2, C3, C4 in C5 ter niz šestih stavb tipa 
NB z oznakami C6, C7, C8, C9, C10 in C11. Na južni strani 
niza je zelenica,

– v zazidalni liniji D si v smeri od severa proti jugu sledijo 
stavba tipa NA (dvojček) z oznakama D1/1 in D1/2, tri stavbe 
tipa NA (enostanovanjska) z oznakami D2, D3 in D4, prosto-
stoječi obstoječi spremljajoči objekt z oznako O1 ter obstoječi 
stanovanjski stavbi O2 in O4, povezani s spremljajočim objek-
tom O3.

(4) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta 
določeni v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna si-
tuacija – nivo pritličja«, št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija 
– nivo strehe« ter št. 4.4 »Značilni prerezi in pogledi«.

10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)

(1) V območju OPPN so nad terenom dopustni enostavni 
in nezahtevni objekti v skladu z določili 8. in 12. člena tega 
odloka. Pri umeščanju, dimenzioniranju ter oblikovanju eno-
stavnih in nezahtevnih objektov je treba upoštevati tudi druga 
določila tega odloka.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih 
zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov za potrebe 
načrtovanih objektov v območju OPPN v skladu z določili, opre-
deljenimi v pogojih za priključevanje objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo.

(3) Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen 
objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena, ni dopustno 
graditi oziroma postavljati.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Skupna določila:
– stavbe morajo biti izvedene iz trajnih materialov ter 

morajo biti oblikovane sodobno in kakovostno,
– barve fasad morajo biti neizstopajoče. Dopustni so bela 

barva, zemeljski odtenki ter les v naravnih barvah. Signalne ali 
fluorescentne barve niso dopustne,

– tehnične naprave (klimatske naprave, sončni paneli in 
podobno) morajo biti oblikovno zastrte pred pogledi z javne 
ceste ali vključene v arhitekturno zasnovo stavbe,

– pri stavbah tipa NA (dvojček) morata biti obe stavbi 
dvojčka zrcalni z enakimi gabariti.

(2) Pogoji za oblikovanje stavb A1/1, A1/2, A2 in A3 so:
– vse stavbe morajo imeti enako višino in naklon strehe,
– streha je dvokapna brez napuščev z naklonom 

40 do 45º,
– dopustna so strešna okna v ravnini strehe, frčade niso 

dovoljene,
– vse stavbe morajo biti oblikovno ter glede izbora mate-

rialov in barv usklajene.
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(3) Pogoji za oblikovanje stavb B1/1, B1/2, C1, D1/1, 
D1/2, D2, D3 in D4 so:

– stavbe morajo imeti dvokapno streho z naklonom 
40 do 45º,

– frčade ne smejo biti višje od višine slemena strehe. 
Višina posamezne frčade ne sme presegati 1/2 višine strehe. 
Višina frčade je projekcija celotne višine frčade (od najnižje 
točke odprtine v strehi, potrebne za izvedbo frčade, do najvišje 
točke strehe frčade) na vertikalno ravnino. Skupna dolžina 
frčad ne sme presegati 1/3 dolžine strešine.

(4) Pogoji za oblikovanje stavb B2 do B10 in C2 do 
C11 so:

– stavbe znotraj niza morajo imeti enako dimenzijo vo-
lumna,

– stavbe znotraj niza morajo biti enotno oblikovane,
– vsi nizi morajo biti skladni glede materialov in barv,
– stavbo v pritličju sestavljata dva med seboj zamaknjena 

volumna,
– volumen nadstropja je orientiran z daljšo stranico v 

smeri vzhod–zahod,
– prostor za parkiranje je pod previsnim delom nadstropja 

stavbe,
– strehe so ravne,
– streho nad pritličnim delom stavbe je dopustno urediti 

kot teraso, ki služi stanovanjskemu objektu, ograje teras morajo 
biti oblikovno usklajene s stavbami znotraj niza in znotraj niza 
oblikovane enotno.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Pri zasnovi zunanje ureditve morajo biti upoštevani 
naslednji pogoji za ureditev zunanjih površin:

– ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno ovira-
nim ljudem v skladu s predpisi,

– pešpoti morajo biti utrjene, opremljene z mikrourbano 
opremo in primerno osvetljene,

– elementi mikrourbane opreme morajo biti v območju 
OPPN oblikovani enotno,

– na vsaki parceli, namenjeni gradnji stavbe tipa NA, 
mora biti zagotovljenih najmanj 30 % odprtih bivalnih površin, 
na vsaki parceli, namenjeni gradnji stavbe tipa NB, pa najmanj 
25 % odprtih bivalnih površin. Od določenega deleža odprtih 
bivalnih površin mora biti najmanj 50 % zelenih površin na 
raščenem terenu. Za odprte bivalne površine se štejejo vse 
zelene in tlakovane površine, namenjene bivanju na prostem, 
ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne 
površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča),

– pri stavbah tipa NA je treba na parceli, namenjeni gra-
dnji, zasaditi najmanj dve drevesi,

– pri stavbah tipa NB je treba na parceli, namenjeni gra-
dnji, zasaditi najmanj eno drevo,

– zasaditev predpisanega števila dreves je treba izvajati 
z drevesi z obsegom debla več kot 18,00 cm, merjeno na višini 
1,00 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m,

– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa 
mora biti najmanj 2,00 m. Če ustreznega odmika ni mogoče 
zagotoviti, je treba z ustreznimi ukrepi komunalne vode zava-
rovati pred poškodbami zaradi rasti podzemnih delov dreves,

– izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in var-
nostno-zdravstvene zahteve,

– ograditev vrtov v prostorskih enotah PE1 in PE2 je do-
pustna z ograjami z višino do 1,80 m ali striženo živico. Ograje 
pri stavbah tipa NB morajo biti oblikovno ter glede izbora barv 
in materialov enotne,

– pri stavbi tipa NA (dvojček) z oznakama D1/1 in D1/2 
mora ostati del zemljišč, preko katerih potekata javno vodovo-
dno in javno kanalizacijsko omrežje, neograjen,

– ograditev površin med stavbami tipa NB in javno cesto 
JC na odseku od Sončne poti do dovoza DP2 ni dopustna,

– pri dovozih DP2 in DP3 mora biti ograja odmaknjena od 
roba vozišča najmanj 1,00 m,

– pri stavbah z oznakami B2, B5, B6, B10 in C11 ogradi-
tev površine med fasado stavbe in zelenico oziroma otroškim 
igriščem ni dopustna,

– ograje morajo biti umeščene in oblikovane na način, 
da je zagotovljena preglednost vseh prometnih priključkov v 
območju OPPN,

– pri stavbah tipa NA je dopustna izvedba do 3,00 m viso-
ke nadstrešnice nad parkirnimi mesti s površino do 30,00 m2. 
Oblikovanje, barve in materiali morajo biti skladni z glavno 
stavbo, streha mora biti ravna, nepohodna,

– pri stavbah tipa NA je dopustna postavitev največ ene-
ga do 3,00 m visokega pripadajočega objekta, namenjenega 
shranjevanju orodja, letni kuhinji, senčnici in podobno. Največja 
dopustna površina spremljajočega objekta je 15,00 m2. Objekt 
je lahko prostostoječ ali prislonjen k stavbi ali nadstrešnici. Obli-
kovanje, barve in materiali morajo biti skladni z glavno stavbo, 
streha mora biti ravna, nepohodna,

– pri stavbah tipa NB je dopustna postavitev največ enega 
do 3,00 m visokega pripadajočega objekta za shranjevanje 
orodja, letno kuhinjo, senčnico in podobno. Največja dopustna 
površina spremljajočega objekta je 6,00 m2. V zazidalni liniji B 
mora biti objekt umeščen v jugozahodni vogal parcele, name-
njene gradnji, v zazidalni liniji C pa v jugovzhodni vogal. Obli-
kovanje, barve in materiali morajo biti skladni z glavno stavbo, 
streha mora biti ravna, nepohodna. Znotraj posameznega niza 
morajo biti spremljajoči objekti oblikovani enotno,

– na parcelah, namenjenih gradnji, je dopustna postavitev 
nepokritih bazenov s površino do 24,00 m². Površina nepokrite-
ga bazena ne šteje v zahtevani delež odprtih bivalnih površin,

– na parcelah, namenjenih gradnji stavb, so dopustne 
pergole, povezane z glavno stavbo ali prislonjene k njej. Pri 
stavbah tipa NB morajo biti oblikovane enotno za celoten niz,

– na zelenici med nizoma stavb v zazidalni liniji B je treba 
urediti otroško igrišče. Otroško igrišče mora biti namenjeno 
skupni rabi vseh stanovalcev v območju OPPN, njegova povr-
šina je najmanj 210,00 m2. Otroško igrišče mora biti od javne 
ceste JC ločeno z zelenjem. Na zelenici je treba urediti tudi 
prostor za sedenje. Preko zelenice je treba urediti pot v smeri 
vzhod-zahod za možno navezavo s površinami na zahodni 
strani območja OPPN,

– ograditev otroških igrišč je dopustna z živo mejo ali s 
transparentno kovinsko oziroma ozelenjeno žičnato ograjo z 
višino do 1,00 m pod pogojem, da se zagotovi peš povezava z 
zahodnim delom EUP PO-674,

– na zelenicah v območju OPPN je dopustna postavitev 
športnega orodja za rekreacijo na prostem,

– na lokacijah za zbiranje in prevzem komunalnih odpad-
kov so dopustne nadstrešnice, ki morajo biti znotraj območja 
OPPN oblikovane enotno,

– višinske razlike terena morajo biti praviloma premo-
ščene z ozelenjenimi brežinami, izjemoma so dopustni oporni 
zidovi do višine največ 0,45 m, ki morajo biti vključeni v zunanjo 
ureditev.

(2) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem 
načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja«.

13. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb so:
– stavbe A1/1, A1/2, B1/1, B1/2, D1/1 in D1/2:

– posamezna stavba dvojčka: dolžina 9,00 m in širina 
8,00 m,

– skupna dimenzija dvojčka: dolžina 18,00 m in širina 
8,00 m,

– stavbe A2, A3, C1, D2, D3 in D4: dolžina 12,00 m in 
širina 8,00 m,

– stavbe B2 do B5:
– pritličje: dolžina 14,30 m in širina 12,00 m,
– nadstropje: dolžina 8,00 m in širina 14,50 m,

– stavbe B6 do B10 in C2 do C11:
– pritličje: dolžina 14,30 m in širina 9,00 m,
– nadstropje: dolžina 8,00 m in širina 11,50 m.
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(2) Tlorisne dimenzije stavb so določene v grafičnih načr-
tih št. 4.2. »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja« in 
4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.

14. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) Višina stavbe (h) je razdalja med koto terena ob vhodu 
v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe z dvokapno 
streho ali venca stavbe z ravno streho.

(2) Višina pritličja (hp) je največja dopustna višina pritlič-
nega dela stavbe. Nad njo je dopustna izvedba zaščitne ograje.

(3) Višinski gabariti stavb nad terenom so:
– stavbe A1/1, A1/2, A2, A3, B1/1, B1/2, C1, D1/1, D1/2, 

D2, D3 in D4: h = največ 10,00 m,
– stavbe B2 do B10 in C2 do C11: h = največ 8,00 m, 

hp = največ 4,00 m.
(4) Etažnost stavb nad terenom je:
– stavbe A1/1, A1/2, A2, A3, B1/1, B1/2, C1, D1/1, D1/2, 

D2, D3 in D4: P+Po, pri Po je kolenčni zid visok največ 1,60 m,
– stavbe B2 do B10 in C2 do C11: do P+1.
(5) Dopustna je podkletitev vseh stavb z eno kletno etažo, 

ki lahko presega tlorisni gabarit načrtovane stavbe ob upošte-
vanju ostalih določil tega odloka.

(6) Višinski gabariti so določeni v grafičnih načrtih 
št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe« in 
št. 4.4 »Značilni prerezi in pogledi«.

15. člen
(višinske kote terena in pritličja)

(1) Zunanja ureditev je prilagojena kotam pritličij stavb in 
višinskim potekom obodnih cest.

(2) Višinske kote pritličja stavb:
– stavbe A1/1, A1/2, A2, A3, B2 do B10 in C2 do C11: 

280,50 m n. v.,
– stavbe B1/1, B1/2, C1, D1/1 in D1/2: 280,80 m n. v.,
– stavbe D2, D3 in D4: 280,30 m n. v.
(3) Višinske kote terena pred vhodi v stavbe:
– stavbe A1/1, A1/2, A2, A3, B2 do B10 in C2 do C11: 

280,45 m n. v.,
– stavbe B1/1, B1/2, C1, D1/1 in D1/2: 280,75 m n. v.,
– stavbe D2, D3 in D4: 280,25 m n. v.
(4) Višinske kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene 

višinskim kotam cest in uvozom do stavb, kotam raščenega te-
rena na obodu območja in kotam zunanje ureditve na sosednjih 
zemljiščih. Višinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba 
pred vhodi prilagajati kotam pritličja.

(5) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih 
načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja« in 
št. 4.5 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

16. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč)

(1) Stavbe z oznakami A1/1, A1/2, A2, A3, B1/1, B1/2 in 
C1 morajo biti od mej sosednjih zemljišč odmaknjene najmanj 
4,00 m. Stavbe z oznakami D1/1, D1/2, D2, D3 in D4 morajo 
biti od sosednjega zemljišča na vzhodni strani odmaknjene 
najmanj 1,50 m, od sosednjih zemljišč na severni, zahodni in 
južni strani pa najmanj 4,00 m.

(2) Pri stavbah B2 do B10 so določeni naslednji odmiki od 
mej sosednjih zemljišč:

– na severni in južni strani 0,00 m, razen pri končnih 
stavbah v nizu,

– na vzhodni strani nadstropje najmanj 0,00 m, pritličje 
najmanj 2,50 m,

– na zahodni strani najmanj 4,00 m.
(3) Pri stavbah C2 do C11 so določeni naslednji odmiki od 

mej sosednjih zemljišč:
– na severni in južni strani: 0,00 m, razen pri končnih 

stavbah v nizu,
– na vzhodni strani najmanj 4,00 m,

– na zahodni strani nadstropje najmanj 0,00 m, pritličje 
najmanj 2,50 m.

(4) Oddaljenost stavbe od meje zemljišča je najkrajša 
razdalja med mejo sosednjega zemljišča in tej meji najbližjo 
zunanjo točko najbolj izpostavljenega dela objekta (na primer 
napušč, konzolna konstrukcija, balkon in podobno).

(5) Odmik enostavnih in nezahtevnih objektov nad tere-
nom od mej sosednjih zemljišč je najmanj 1,00 m, razen na meji 
med dvema stavbama tipa NB, kjer so enostavni in nezahtevni 
objekti lahko postavljeni do meje sosednjega zemljišča.

(6) Ograjo, škarpo ali podporni zid je dopustno postaviti 
največ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da 
se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; če se gradijo 
na meji, se morajo lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, 
o tem pisno sporazumeti.

(7) Pri načrtovanju in izvajanju zunanje ureditve v pasu 
0,50 m od skrajnega roba javnih cest in dovozov v območju 
OPPN ni dopustno postavljati arhitekturnih ovir, ograj, živih 
mej in podobno.

17. člen
(zmogljivost območja)

(1) Površina območja OPPN: 15.620,00 m2

(2) Prostorska enota PE1
– površina prostorske enote PE1: 2.134,00 m²
– število stavb tipa NA (dvojček) v PE1: 1
– število stavb tipa NA (enostanovanjska) 

v PE1: 2
– skupna bruto tlorisna površina  

(v nadaljnjem besedilu: BTP) nad terenom: 680,00 m2

– število stanovanj 4
– BTP stavbe tipa NA (dvojček) nad 

terenom: 290,00 m2

– BTP posamezne stavbe dvojčka: 145,00 m2

– BTP stavbe tipa NA (enostanovanjska) 
nad terenom: 195,00 m2

(3) Površina prostorske enote PE2: 13.038,00 m2

– število stavb tipa NA (dvojček) v PE2: 2
– število stavb tipa NA (enostanovanjska) 

v PE2: 4
– število stavb tipa NB v PE2: 19
– skupna BTP novih stavb nad terenom: 4.980,00 m2

– število stanovanj 27
– BTP stavbe tipa NA (dvojček) nad 

terenom: 290,00 m,
– BTP posamezne stavbe dvojčka: 145,00 m²
– BTP stavbe tipa NA (enostanovanjska) 

nad terenom: 195,00 m2

– BTP stavbe tipa NB (od B2 do B5) nad 
terenom: 230,00 m2

– BTP stavbe tipa NB (od B6 do B10 in 
C2 do C11) nad terenom: 180,00 m2

(4) Površina prostorske enote PE3: 448,00 m2

(5) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom 
in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; 
izračun BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v točki 
5.1.3.1 navedenega standarda, pri čemer se upošteva BTP 
vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m.

18. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) V območju OPPN je dopustna odstranitev vseh obsto-
ječih objektov. Na obstoječih objektih so dopustna vzdrževalna 
dela. Na vseh obstoječih stavbah so dopustni tudi:

– rekonstrukcija in posegi za izboljšanje energetske za-
ščite stavbe,

– izvedba novih okenskih odprtin v strehi v nivoju strešine.
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(2) Na parceli z oznako PD5 je dopustna odstranitev ob-
stoječih stavb O1, O2, O3 in O4 ter gradnja do dveh stavb tipa 
NA pod naslednjimi pogoji:

– vsaka stavba mora imeti svojo parcelo, namenjeno 
gradnji,

– stavbi morata biti umeščeni zaporedno, vzporedno z 
zahodno mejo zemljišča,

– pri velikosti in oblikovanju stavb ter pri urejanju zunanjih 
površin je treba upoštevati določila, ki veljajo za stavbe tipa NA 
v območju OPPN,

– odmiki od sosednjih zemljišč morajo znašati 4,00 m. 
Manjši so lahko le, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih 
zemljišč, vendar ne manj kot 2,00 m.

19. člen
(objekti za odstranitev)

(1) V območju OPPN sta za odstranitev določeni naslednji 
stavbi:

– kozolec R1 na zemljišču s parcelno številko 308/1 v 
katastrski občini (1771) Zadobrova,

– objekt R2 na zemljišču s parcelno številko 303/1 v kata-
strski občini (1771) Zadobrova.

(2) Stavbi za odstranitev sta določeni v grafičnem načrtu 
št. 4.1 »Odstranitev obstoječih objektov«.

V. NAČRT PARCELACIJE

20. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, 
namenjene gradnji:

1. prostorska enota PE1:
– PJC1: parcela, namenjena gradnji javne ceste JC, ki 

obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 308/7 in 308/1, 
obe v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PJC1 meri 
234,00 m2,

– PDP1: parcela, namenjena gradnji dovoza DP1, ki ob-
sega dele zemljišč s parcelnimi številkami 308/7, 308/1, 308/4 
in 308/5, vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina 
PDP1 meri 247,00 m2,

– Z2: parcela, namenjena zelenim površinam in gradnji 
pešpoti, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 308/7 
in 308/5, obe v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina 
Z2 meri 70,00 m2,

– PA1/1: parcela, namenjena gradnji stavbe A1/1, ki ob-
sega dela zemljišč s parcelnima številkama 308/1 in 306/6, 
obe v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PA1/1 meri 
306,00 m2,

– PA1/2: parcela, namenjena gradnji stavbe A1/2, ki obse-
ga dele zemljišč s parcelnimi številkami 308/1, 308/4 in 306/6, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PA1/2 meri 
281,00 m2,

– PA2: parcela, namenjena gradnji stavbe A2, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 308/4, 308/5 in 306/6, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PA2 meri 
476,00 m2,

– PA3: parcela, namenjena gradnji stavbe A3, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 308/5 in 306/6, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PA3 meri 520,00 m2.

2. prostorska enota PE2:
– PB1/1: parcela, namenjena gradnji stavbe B1/1, ki ob-

sega dela zemljišč s parcelnima številkama 305/5 in 306/5, 
obe v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB1/1 meri 
507,00 m2,

– PB1/2: parcela, namenjena gradnji stavbe B1/2, ki obse-
ga dele zemljišč s parcelnimi številkami 305/5, 306/5 in 306/4, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB1/2 meri 
436,00 m2,

– PJC2: parcela, namenjena gradnji javne ceste JC, ki ob-
sega dele zemljišč s parcelnimi številkami 306/4, 305/5, 305/6, 
305/7, 305/8, 305/12, 305/13, 305/14, 305/15, 304/13, 304/10, 
304/11 in 304/12, vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. 
Površina PJC2 meri 1.309,00 m2,

– Z3: parcela, namenjena zelenim površinam, ki obsega 
del zemljišča s parcelno številko 305/6 v katastrski občini 
(1771) Zadobrova. Površina Z3 meri 52,00 m2,

– PB2: parcela, namenjena gradnji stavbe B2, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 305/6, 306/4, 306/6 in 
308/1, vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB2 
meri 507,00 m2,

– PB3: parcela, namenjena gradnji stavbe B3, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 305/6 in 306/6, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB3 meri 401,00 m2,

– PB4: parcela, namenjena gradnji stavbe B4, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 305/6, 305/7 in 306/6, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB4 meri 
408,00 m2,

– PB5: parcela, namenjena gradnji stavbe B5, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 305/7 in 306/6, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB5 meri 444,00 m2,

– Z4: parcela, namenjena zelenim površinam in gradnji 
otroškega igrišča, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi šte-
vilkami 305/7, 305/8 in 306/6, vse v katastrski občini (1771) 
Zadobrova. Površina Z4 meri 488,00 m2,

– PB6: parcela, namenjena gradnji stavbe B6, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 305/8 in 306/6, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB6 meri 330,00 m2,

– PB7: parcela, namenjena gradnji stavbe B7, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 305/8, 305/12 in 306/6, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB7 meri 
309,00 m2,

– PB8: parcela, namenjena gradnji stavbe B8, ki obsega 
del zemljišča s parcelno številko 305/12 v katastrski občini 
(1771) Zadobrova. Površina PB8 meri 309,00 m2,

– PB9: parcela, namenjena gradnji stavbe B9, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 305/12 in 305/13, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB9 meri 310,00 m2,

– PB10: parcela, namenjena gradnji stavbe B10, ki ob-
sega dela zemljišč s parcelnima številkama 305/13 in 305/14, 
obe v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PB10 meri 
394,00 m2,

– Z5: parcela, namenjena zelenim površinam, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 305/13 in 305/14, obe v 
katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina Z5 meri 40,00 m2,

– PC1: parcela, namenjena gradnji stavbe C1, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 304/1 in 304/9, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PC1 meri 706,00 m2,

– PDP2: parcela, namenjena gradnji dovoza DP2, ki ob-
sega dele zemljišč s parcelnimi številkami 303/1, 304/9, 304/13 
in 305/15, vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina 
PDP2 meri 111,00 m2,

– PC2: parcela, namenjena gradnji stavbe C2, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 304/9, 304/13 in 305/15, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PC2 meri 
260,00 m2,

– PC3: parcela, namenjena gradnji stavbe C3, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 304/9 in 304/13, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PC3 meri 243,00 m2,

– PC4: parcela, namenjena gradnji stavbe C4, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 304/9 in 304/13, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PC4 meri 243,00 m2,

– PC5: parcela, namenjena gradnji stavbe C5, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 304/9, 304/10 in 304/13, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PC5 meri 
260,00 m2,

– PDP3: parcela, namenjena gradnji dovoza DP3, ki ob-
sega dele zemljišč s parcelnimi številkami 303/9, 303/8, 304/10 
in 304/13, vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina 
PDP3 meri 118,00 m2,
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– PC6: parcela, namenjena gradnji stavbe C6, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 304/10 in 304/13, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PC6 meri 286,00 m2,

– PC7: parcela, namenjena gradnji stavbe C7, ki obsega 
del zemljišča s parcelno številko 304/10 v katastrski občini 
(1771) Zadobrova. Površina PC7 meri 243,00 m2,

– PC8: parcela, namenjena gradnji stavbe C8, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 304/10 in 304/11, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PC8 meri 244,00 m2,

– PC9: parcela, namenjena gradnji stavbe C9, ki obsega 
del zemljišča s parcelno številko 304/11 v katastrski občini 
(1771) Zadobrova. Površina PC9 meri 247,00 m2,

– PC10: parcela, namenjena gradnji stavbe C10, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 304/11 v katastrski občini 
(1771) Zadobrova. Površina PC10 meri 251,00 m2,

– PC11: parcela, namenjena gradnji stavbe C11, ki ob-
sega dela zemljišč s parcelnima številkama 304/11 in 304/13, 
obe v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PC11 meri 
305,00 m2,

– Z8: parcela, namenjena zelenim površinam, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 304/11, 304/12 in 304/13, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina Z8 meri 
32,00 m2,

– PD1/1: parcela, namenjena gradnji stavbe D1/1, ki ob-
sega del zemljišča s parcelno številko 303/1 v katastrski občini 
(1771) Zadobrova. Površina PD1/1 meri 344,00 m2,

– PD1/2: parcela, namenjena gradnji stavbe D1/2, ki ob-
sega del zemljišča s parcelno številko 303/1 v katastrski občini 
(1771) Zadobrova. Površina PD1/2 meri 335,00 m2,

– PD2: parcela, namenjena gradnji stavbe D2, ki obsega 
dela zemljišč s parcelnima številkama 303/1 in 304/9, obe v ka-
tastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PD2 meri 532,00 m2,

– PD3: parcela, namenjena gradnji stavbe D3, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 303/1, 303/9, 304/9 in 
304/10, vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina 
PD3 meri 418,00 m2,

– PD4: parcela, namenjena gradnji stavbe D4, ki obsega 
dele zemljišč s parcelnimi številkami 303/9, 303/8 in 304/10, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PD4 meri 
410,00 m2,

– PD5: parcela, namenjena obstoječim stavbam, ki ob-
sega zemljišče s parcelno številko 303/7 in dela zemljišč s 
parcelnima številkama 303/6 in 303/4, vse v katastrski občini 
(1771) Zadobrova. Celotna površina PD5 meri 1.126,00 m2,

– PD6: parcela, namenjena obstoječim stavbam, ki obse-
ga del zemljišča s parcelno številko 302/2 v katastrski občini 
(1771) Zadobrova. Celotna površina PD6 meri 82,00 m2.

3. prostorska enota PE3:
– PSP: parcela, namenjena rekonstrukciji Sončne poti, ki 

obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 305/14, 305/15, 
304/13, 304/12, 304/11, 303/4, 303/6, 302/2, 1514/5 in 1487/1, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova. Površina PSP meri 
448,00 m2.

(2) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene 
v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom par-
celacije in prikazom javnega dobra – prikaz na geodetskem 
načrtu«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi in 
utemeljitvi OPPN.

21. člen
(površine, namenjene javnemu dobru in javni rabi)
(1) Površine, namenjene javnemu dobru, so parcela, na-

menjena ureditvi dela Sončne poti, z oznako PSP, in parceli, 
namenjeni gradnji javne ceste JC, z oznakama PJC1 in PJC2. 
Površine, namenjene javnemu dobru, merijo skupaj 1.991,00 m2.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo dele 
zemljišč s parcelnimi številkami 308/7, 308/1, 306/4, 305/5, 
305/6, 305/7, 305/8, 305/12, 305/13, 305/14, 305/15, 304/13, 
304/10, 304/11, 304/12, 303/4, 303/6, 302/2, 1514/5 in 1487/1, 
vse v katastrski občini (1771) Zadobrova.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v 
grafičnih načrtih št. 3.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega 
dobra – prikaz na katastrskem načrtu« in 3.4 »Zakoličbeni načrt 
z načrtom parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz na 
geodetskem načrtu«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

22. člen
(etapnost gradnje)

(1) Posegi, ki so dopustni na obstoječih objektih, ter 
prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 
ureditve v območju OPPN se lahko izvajajo v posameznih 
ločenih fazah.

(2) Gradnjo stavb v območju OPPN je dopustno razdeliti 
v več faz:

– faza 1: gradnja stavb B1/1, B1/2, B2 do B10, C2 do C11 
in D3 in D4,

– faza 2: gradnja stavb A1/1, A1/2, A2 in A3,
– faza 3: gradnja stavb D1/1, D1/2, D2 in C1,
– faza 4: gradnja stavb na parceli PD5.
(3) Faze 2, 3 in 4 je dopustno izvajati sočasno s posegi, 

ki so pogoj za uporabo stavb v fazi 1, ali po dokončanju teh 
posegov.

(4) Faznost izvedbe je določena v grafičnem načrtu 
št. 4.8 »Faznost izvedbe«.

23. člen
(pogoji za gradnjo in uporabo stavb v posameznih fazah)

(1) Za vse faze gradnje je treba znotraj prostorske enote 
zagotoviti potrebne pripadajoče objekte, naprave in ureditve ter 
priključke na gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) Pogoji za gradnjo v fazi 1 so:
– v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za 

gradnjo stavb v fazi 1 morajo biti zajete vse stavbe v fazi 1, 
ureditve na parcelah Z3, Z4, Z5 in Z8 ter dovoza DP2 in DP3,

– stavbe tipa NA se lahko izvajajo etapno, pri čemer je 
treba obe stavbi dvojčka graditi sočasno. Za vsako stavbo je 
dopustno pridobiti ločeno uporabno dovoljenje,

– posamezni nizi stavb tipa NB se lahko izvajajo kot 
samostojna etapa, za vsak niz je dopustno pridobiti ločeno 
uporabno dovoljenje. Zelenice na parcelah Z3, Z5 in Z8 je treba 
urediti sočasno z gradnjo pripadajočega niza.

(3) Pred začetkom uporabe stavb, načrtovanih v fazi 1, 
morajo biti izvedeni:

– javna razsvetljava in rekonstrukcija Sončne poti na 
parceli PSP,

– javna cesta JC na parceli PJC2 s pripadajočo okoljsko, 
energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo,

– dovoz DP2 s pripadajočo okoljsko, energetsko in elek-
tronsko komunikacijsko infrastrukturo,

– dovoz DP3 s pripadajočo okoljsko, energetsko in elek-
tronsko komunikacijsko infrastrukturo,

– vodovod od Ceste na Ježah do dovoza DP2,
– kanalizacija za odpadne komunalne vode od Ceste na 

Ježah do dovoza DP2,
– elektrokabelska kanalizacija od obstoječe transforma-

torske postaje TP0117-Cesta na Ježah 26B do prostorske 
enote PE2,

– elektronska komunikacijska infrastruktura od Zadobrov-
ške ceste do prostorske enote PE2 in ukinitev dela obstoječega 
elektronskega komunikacijskega voda,

– otroško igrišče na parceli Z4,
– zbirno prevzemna mesta za komunalne odpadke na 

parcelah Z3, Z4 in Z5.
(4) Pogoji za gradnjo v fazi 2 so:
– v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za 

gradnjo stavb v fazi 2 morajo biti zajete vse stavbe v fazi 2, ure-
ditev dovoza DP1 na parceli PDP1 in ureditev zelenih površin 
s peš potjo na parceli Z2,
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– stavbe v fazi 2 se lahko izvajajo etapno, pri čemer je 
treba obe stavbi dvojčka graditi sočasno. Za vsako stavbo je 
dopustno pridobiti ločeno uporabno dovoljenje.

(5) Pred začetkom uporabe stavb, načrtovanih v fazi 2, 
morajo biti izvedeni:

– odstranitev objekta R1 na parceli PA1,
– ureditve, ki so pogoj za uporabo stavb v fazi 1,
– javna cesta JC na parceli PJC1 s pripadajočo okoljsko, 

energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo,
– dovoz DP1 s pripadajočo okoljsko, energetsko in elek-

tronsko komunikacijsko infrastrukturo,
– zelenica s pešpotjo na parceli Z2.
(6) Pogoj za gradnjo v fazi 3 je:
– stavbe v fazi 3 se lahko izvajajo etapno, pri čemer je 

treba obe stavbi dvojčka graditi sočasno. Za vsako stavbo je 
dopustno pridobiti ločeno uporabno dovoljenje.

(7) Pred začetkom uporabe stavb, načrtovanih v fazah 3 
in 4, morajo biti izvedeni:

– ureditve, ki so pogoj za uporabo stavb v fazi 1,
– za gradnjo stavbe D2 odstranitev objekta R2 na 

parceli PD2,
– za fazo 5 odstranitev objektov O1, O2, O3 in O4.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

24. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) V območju OPPN se nahaja enota kulturne dedišči-
ne Ljubljana – Arheološko najdišče Zgornja Zadobrova, EŠD 
17783, arheološko najdišče.

(2) V območju OPPN so bile izvedene predhodne arheo-
loške raziskave, ki so povzete v Končnem strokovnem poročilu 
o raziskavi (18-0323, 4. 10. 2018, izdelovalec Skupina Stik).

(3) Na raziskanem območju OPPN je bil prepoznan ar-
heološki potencial, zato je treba na zemljiščih s parcelnimi 
številkami 304/9, 305/6, 303/1 – južni del, 305/7 – severni del, 
303/9 – severni del in del parcele 305/15, vse v katastrski ob-
čini (1771) Zadobrova, izvesti nadaljnje predhodne arheološke 
raziskave v obliki arheoloških izkopavanj.

(4) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na re-
gistriranem arheološkem najdišču je treba pridobiti soglasje 
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline na podlagi 
predpisov s področja varstva kulturne dediščine. Raziskave 
morajo biti opravljene pred izdajo mnenja h gradbenemu dovo-
ljenju, rezultati pa lahko vplivajo na projektno rešitev. V primeru 
ugotovitve kompleksnejših arheoloških plasti ali struktur bodo 
izdani novi parametri za arheološke raziskave, za odstranitev 
dediščine ali prezentacijo in situ.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV

25. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda.

(2) Območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem 
območju.

(3) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
treba načrtovati rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode 
skladno s sodobnimi tehnološkimi rešitvami.

26. člen
(varstvo zraka)

(1) Odvod dimnih plinov in umazanega zraka je treba 
speljati nad strehe stavb.

(2) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo ustrezati zakonskim zahtevam.

(3) V času odstranitve objektov in gradnje je treba prepre-
čevati nekontrolirano prašenje.

27. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je v skladu z OPN MOL ID opredelje-
no kot območje II. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Vse prostore, v katerih bodo hrupnejši agregati in 
naprave, je treba protihrupno izolirati.

(3) Pred začetkom urejanja posamezne faze ali etape 
gradnje je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripra-
vljen tako, da bo ob njegovem izvajanju začasna obremenitev 
s hrupom na dovoljeni ravni.

28. člen
(osončenje)

(1) Stavbam v območju OPPN ter obstoječim stavbam 
na zemljiščih, ki mejijo na območje OPPN, je treba v nasle-
dnjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna 
kuhinja, otroška soba zagotoviti naravno osončenje v času od 
sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

– dne 21. decembra – najmanj 1 uro ter
– dne 21. marca in dne 21. septembra – najmanj 3 ure.
(2) Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stav-

bah v prostorih iz prejšnjega odstavka manjši od pogojev, do-
ločenih v prejšnjem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov 
ne smejo poslabšati.

29. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) V skladu s predpisi o javni službi zbiranja komunalnih 
odpadkov (Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni 
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/20); Uredba o obvezni 
občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpad-
kov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18)) je treba urediti zbirna in 
prevzemna mesta za komunalne odpadke ter določiti število in 
velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni 
odpadki, biološki odpadki, embalaža, papir).

(2) Urediti je treba tri zbirna mesta za komunalne odpad-
ke na zelenicah na parcelah Z3 in Z4 ob javni cesti JC ter na 
zelenici parcele Z5 ob Sončni poti. Prevzemno mesto mora biti 
na javni površni ali na robu z javno površino in prosto dostopno 
z namenom, da se prevzem odpadkov izvaja na javni površini. 
Zbirna mesta so lahko nadkrita in morajo biti od zelenih površin 
ločena z zidcem z višino najmanj 1,80 m. Območje prevzemne-
ga mesta, kjer ustavlja komunalno vozilo, mora biti ravno, brez 
klančin. Višinske razlike na poteh med zbirnim in prevzemnim 
mestom ter med prevzemnim mestom in cesto, kjer ustavlja 
komunalno vozilo, morajo biti premoščene s klančinami v bla-
gem naklonu.

(3) Dovoz za komunalna vozila je v območju OPPN do-
voljen po javni cesti JC in po Sončni poti. Na javni cesti JC je 
zagotovljen prostor za obračanje komunalnega vozila.

(4) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstra-
nitve objektov in času gradnje, je treba v fazi izvedbe izdelati 
načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki v skladu s predpisi, 
ki urejajo to področje.

(5) Pred začetkom urejanja posamezne faze OPPN mo-
rajo biti zagotovljeni ukrepi in rešitve za ravnanje z odpadki, 
ki bodo nastali pri urejanju območja, če to zahtevajo veljavni 
predpisi.

(6) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je določena v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna 
zazidalna situacija – nivo pritličja«, 4.3 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo strehe«, 4.5 »Prometnotehnična situacija in 
idejna višinska regulacija«, 4.6 »Zbirni načrt komunalnih vodov 
in naprav« in 4.7 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom«.
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30. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk za osvetlitev stavb in zuna-
njih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne 
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni 
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

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

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

31. člen
(potresna varnost in zaklanjanje)

Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajo-
nizacije 0,285 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. Objekti 
morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi 
predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo 
tal in namembnost objekta.

32. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila 

ter
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Intervencijske poti in površine: dovoz intervencijskih 

vozil je določen po Sončni poti in javni cesti JC. V območju 
OPPN je treba zagotoviti ureditev dostopov in površin za de-
lovanje intervencijskih vozil. Intervencijske poti in površine, 
namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti projektirane 
skladno z veljavnimi standardi. V območju intervencijskih poti 
ne sme biti grajenih ali drugih nepremičnih ovir.

(3) Hidrantno omrežje: požarna zaščita je načrtovana z 
zunanjim hidrantnim omrežjem. V primeru požara je voda za 
gašenje zagotovljena iz načrtovanega javnega hidrantnega 
omrežja. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora 
investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno požarno 
varnost z drugimi ukrepi.

(4) Odmiki: z izbranimi materiali in odmiki je treba prepre-
čiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali 
objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji 
v skladu s predpisi s področja požarne varnosti.

(5) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba 
načrtovati način varne evakuacije iz stavb v območju OPPN 
na proste površine ob njih. Evakuacija je najprej mogoča po 
sistemu javnih cest in pešpoti v območju OPPN do Sončne poti.

(6) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so dolo-
čene v grafičnem načrtu št. 4.7 »Prikaz ureditev, potrebnih 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito 
pred hrupom«.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

33. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo 
zagotavljati univerzalno dostopnost.

(2) Povozne in pohodne površine morajo biti ustrezno 
utrjene in asfaltirane ali tlakovane. Največji dovoljeni zavijalni 
radij na javni cesti JC ter na priključku dovoza DP1 na javno 
cesto JC je 5,50 m.

(3) Prehodi za pešce morajo biti izvedeni brez višinskih 
skokov.

(4) Javna cesta JC je območje umirjenega prometa.
(5) Prometna ureditev je določena v grafičnem načrtu 

št. 4.5 »Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

34. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Območje OPPN se na južni strani prometno priključuje 
na Sončno pot. Znotraj območja OPPN je treba rekonstruirati 
vozišče Sončne poti.

(2) Preko območja OPPN je načrtovana javna cesta JC, ki 
se na južni strani priključuje na Sončno pot. Javna cesta JC po-
teka od priključka na Sončno pot v smeri od juga proti severu, 
na severni strani stavbe B2 pa zavije proti zahodu in se slepo 
zaključi na zahodnem robu območja OPPN. Na severnem delu 
parcele PJC2 je treba na javni cesti JC zagotoviti prostor za 
obračanje intervencijskih in komunalnih vozil.

(3) Na javno cesto JC se navezujejo dovozi DP1, DP2 
in DP3. Za lokalni dovoz je dopustna tudi priključitev dovozne 
poti na zemljišču s parcelno št. 308/6 v katastrski občini (1771) 
Zadobrova, na severozahodni strani izven območja OPPN.

(4) Prečni profil javne ceste JC je:
– skupna prometna površina: 6,10 m
– skupaj: 6,10 m
(5) Prečni profil Sončne poti je:
– vozišče 2 x 2,25 m: 4,50 m
– površina za pešce: 1 x 1,60 m: 1,60 m
– skupaj: 6,10 m
(6) Prečni profil dovoza DP1 je:
– skupna prometna površina: 4,50 m
– skupaj: 4,50 m
(7) Prečni profil dovozov DP2 in DP3 je:
– skupna prometna površina: 3,50 m
– skupaj: 3,50 m

(8) Na javni cesti JC je treba zagotoviti ukrepe za umir-
janje prometa, kot na primer: grbine, šikane, lokalno zožitev 
ceste in podobno.

35. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine za mirujoči promet so določene na parcelah, 
namenjenih gradnji stavb.

(2) Za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni 
mesti za motorna vozila.

36. člen
(peš promet)

Na Sončni poti je treba urediti 1,60 m široko površino za 
pešce.

37. člen
(kolesarski promet)

(1) V območju OPPN se kolesarski promet vodi po vozi-
šču skupaj z motornim prometom.

(2) Prostor za parkiranje koles stanovalcev je treba zago-
toviti na parcelah, namenjenih gradnji stavb.

38. člen
(dostava in odvoz odpadkov)

(1) Vožnja komunalnih vozil v območju OPPN je dopustna 
po javni cesti JC in po Sončni poti na odseku od Cvetlične poti 
do javne ceste JC.

(2) Do vzpostavitve prometne povezave z Zadobrovško 
cesto je treba na severni strani parcele PJC2 na javni cesti JC 
zagotoviti prostor za obračanje komunalnih vozil.
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39. člen
(intervencijske poti)

(1) Vožnja intervencijskih vozil v območju OPPN je dopu-
stna po javni cesti JC in po Sončni poti. Intervencijske vozne 
poti zunaj vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno 
tlakovanje in ozelenitev.

(2) Do vzpostavitve prometne povezave z Zadobrovško 
cesto je treba na severnem delu parcele PJC2 na javni cesti JC 
zagotoviti prostor za obračanje intervencijskih vozil.

40. člen
(splošni pogoji za okoljsko, energetsko in elektronsko 

komunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo okoljske, energet-

ske in elektronske komunikacijske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na načrtovano 

okoljsko in energetsko infrastrukturno omrežje po pogojih posa-
meznih upravljavcev komunalnih in energetskih vodov,

– načrtovane stavbe je dopustno priključiti na elektronsko 
komunikacijska omrežja oziroma telekomunikacijsko omrežje,

– vsi primarni in sekundarni vodi morajo praviloma pote-
kati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da 
je omogočeno njihovo vzdrževanje,

– upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih 
komunalnih in energetskih vodov in naprav,

– kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo ter vzdrževanje jav-
nih objektov in naprav okoljske ter energetske infrastrukture 
na svojem zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost,

– gradnja objektov in naprav okoljske ter energetske 
infrastrukture mora potekati usklajeno,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
izdelane v skladu s programi upravljavcev in izvedene tako, 
da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega 
komunalnega oziroma energetskega voda po izdelanih idejnih 
rešitvah za območje OPPN,

– obstoječo okoljsko in energetsko infrastrukturo je dopu-
stno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v skladu 
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.

(2) Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska 
ureditev so določene v grafičnem načrtu št. 4.6 »Zbirni načrt 
komunalnih vodov in naprav«.

41. člen
(vodovod)

(1) V Zadobrovški cesti poteka primarno vodovodno 
omrežje LZ DN 250, na katero so navezana sekundarna vodo-
vodna omrežja: LŽ DN 80 v Cesti na Ježah, PE d 90 v Sončni 
poti in PE d 110 v Cvetlični poti.

(2) V Cesti na Ježah je načrtovana obnova javnega vo-
dovoda LŽ DN 80.

(3) Za oskrbo stavb v območju OPPN s pitno, sanitarno in 
požarno vodo je treba zgraditi nov javni vodovod NL DN 100, ki 
se na severovzhodni strani priključi na obstoječi javni vodovod 
LŽ DN 80 v Cesti na Ježah.

(4) Načrtovani javni vodovod NL DN 100 poteka od ob-
stoječega javnega vodovoda LŽ DN 80 v Cesti na Ježah do 
zemljišča s parcelno številko 10/7 v katastrski občini (1771) 
Zadobrova, kjer se nadaljuje v vzhodnem robu zemljišča s 
parcelno številko 303/1 v katastrski občini (1771) Zadobrova in 
v dovozu DP2 do javne ceste JC. V javni cesti JC poteka javni 
vodovod NL DN 100 proti jugu do Sončne poti. V Sončni poti 
načrtovani vodovod nadaljuje smer proti zahodu do križišča s 
cesto Cvetlična pot. Načrtovani vodovod se nadaljuje proti jugu 
v cesti Cvetlična pot do priključitve na obstoječi javni vodovod 
PE d 110. V območju obračališča na javni cesti JC se od na-
črtovanega vodovoda NL DN 100 v smeri proti zahodu odcepi 
vodovod NL DN 100 A1-A3.

(5) V območju OPPN se na načrtovana javna vodovoda 
NL DN 100 in NL DN 100 A1-A3 priključijo posamezni stano-
vanjski objekti preko samostojnih vodovodnih priključkov.

(6) Voda za gašenje se v primeru požara zagotavlja iz 
načrtovanega javnega vodovodnega omrežja.

(7) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati:
– vse predpise in pravilnike ter odlok Mestne občine Lju-

bljana, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
– projektno nalogo Gradnja vodovoda in kanalizacije zara-

di gradnje objektov na območju OPPN 251 Stanovanjska cona 
Zadobrova, številka projekta 2783V, 3414K, ki jo je izdelalo 
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., v juniju 2018,

– spremembo projektne naloge št. 2783V, 3414K, ki jo je 
izdelalo Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., v aprilu 2019.

(8) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo ve-
ljavni predpisi in predvsem podzakonski akti, ki urejajo oskrbo 
s pitno vodo. Vodovod in pripadajoče objekte je treba izvesti 
v skladu z internim dokumentom Javnega podjetja Vodovod 
Kanalizacija Snaga d.o.o., Tehnična navodila za vodovod.

(9) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za 
priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno do-
kumentacijo.

42. člen
(kanalizacija)

(1) V Zadobrovški cesti poteka javno kanalizacijsko 
omrežje za odvod komunalne odpadne vode, na katero se pri-
ključi javni kanal DN 250 mm, ki poteka v dovozni cesti severno 
od objekta Zadobrovška cesta 88.

(2) V Cesti na Ježah je načrtovano javno kanalizacijsko 
omrežje za odvod komunalne odpadne vode po projektu IR 
3189K, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., maj 2009.

(3) Za oskrbo stavb v območju OPPN je treba dograditi 
javno kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpadne 
vode do priključitve na načrtovani javni kanal v Cesti na Ježah.

(4) Načrtovani kanal z oznako Kv z dimenzijo DN 250 mm 
poteka od načrtovanega javnega kanala v Cesti na Ježah do 
zemljišča s parcelno številko 10/7 v katastrski občini (1771) 
Zadobrova, kjer se nadaljuje v vzhodnem robu zemljišča s 
parcelno številko 303/1 v katastrski občini (1771) Zadobrova 
in v dovozu DP2 do javne ceste JC. V javni cesti JC kanal z 
oznako K z dimenzijo DN 250 mm poteka proti jugu do Sončne 
poti, v območju obračališča na javni cesti JC pa se odcepi proti 
zahodu. Od kanala z oznako K z dimenzijo DN 250 mm se v 
smeri proti jugu po dovozu DP1 odcepi kanal z oznako K1 z 
dimenzijo DN 250 mm.

(5) Stavbe so z internimi priključki priključene na javno 
kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpadne vode. 
Neposredno priključevanje je mogoče samo za odtoke iz pritličij 
in nadstropij. Odtok iz kleti je mogoč le preko hišnega črpališča.

(6) Teren omogoča ponikanje padavinske odpadne vode, 
zato je treba padavinsko odpadno vodo s streh in utrjenih po-
vršin odvesti preko ponikovalnic v podtalje.

(7) Padavinsko odpadno vodo s cest in dovozov je treba 
odvesti preko ponikovalnic v podtalje.

(8) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati:
– vse predpise in pravilnike,
– projektno nalogo Gradnja vodovoda in kanalizacije zara-

di gradnje objektov na območju OPPN 251 Stanovanjska cona 
Zadobrova, številka projekta 2783V, 3414K, ki jo je izdelalo 
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., v juniju 2018,

– spremembo projektne naloge št. 2783V, 3414K, ki jo je 
izdelalo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., v aprilu 2019.

(9) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
kanalizacije je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo 
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi s pitno vodo in kanali-
zacijo ter o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih 
odpadnih voda. Upoštevati je treba interni dokument Javnega 
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podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Tehnična navodila 
za kanalizacijo.

(10) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje 
je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje 
za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno 
dokumentacijo.

43. člen
(plinovod)

(1) Načrtovane stavbe je treba za potrebe ogrevanja in 
priprave sanitarne tople vode priključiti na sistem zemeljskega 
plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delov-
nim tlakom 100 mbar. Zemeljski plin bo mogoče uporabiti tudi 
za kuho.

(2) V Zadobrovški cesti poteka obstoječe primarno distri-
bucijsko omrežje zemeljskega plina. Obstoječe glavno nizko-
tlačno distribucijsko plinovodno omrežje N28648 v dimenzijah 
DN100 in DN50, preko katerega poteka oskrba načrtovanih 
stavb, je v cesti Sončna pot.

(3) V Cesti na Ježah je načrtovano sekundarno distribu-
cijsko omrežje zemeljskega plina.

(4) Za oskrbo stavb v območju OPPN z zemeljskim plinom 
je načrtovano nizkotlačno plinovodno omrežje iz glavnega pli-
novoda N28648 DN100. Načrtovane so:

– gradnja trase plinovoda N28666 DN 50,
– gradnja trase plinovoda N28668 DN 50,
– gradnja trase plinovoda N28667 DN 50.
(5) Za priključitev načrtovanih stavb na sistem zemelj-

skega plina je treba zgraditi samostojne priključne plinovode 
DN25 z navezavo na glavne plinovode. Priključni plinovodi 
se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omari na fasadi 
stavbe. Na vseh odcepih priključnih plinovodov z dimenzijo 
DN25 je treba vgraditi protilomni ventil. Priključitev se izvede 
po pogojih upravljavca distribucijskega plinovodnega omrežja 
Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

(6) Za priključitev načrtovanih stavb na plinovodno omrež-
je je treba izvesti glavno plinovodno omrežje in priključne plino-
vode v območju OPPN, ki se izvedejo skladno z Idejno zasnovo 
plinovodnega omrežja za območje OPPN 251 Stanovanjska 
cona Zadobrova – del – št. načrta R–170–P/2–2018, junij 2018, 
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

(7) Glavno plinovodno omrežje, priključni plinovodi in no-
tranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s:

– Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sis-
teme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine 
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine 
Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/20),

– Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratova-
nje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 
vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 
– EZ-1) in

– Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovo-
dov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav (Javno podjetje 
Energetika Ljubljana, d.o.o.).

44. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) V Sončni poti poteka obstoječe podzemno distribucij-
sko omrežje električne energije z nazivnima napetostma 20 kV 
in 10 kV.

(2) Južno od Sončne poti, v neposredni bližini OPPN, 
poteka daljnovod z nazivnima napetostma 20 kV in 10 kV. 
Širina varovalnega pasu znaša 10,0 m, merjeno na obe strani 
od osi daljnovoda.

(3) Napajanje stanovanjskih stavb v območju OPPN z 
električno energijo je načrtovano iz obstoječe transformatorske 
postaje TP0117-Cesta na Ježah. Načrtovana skupna priključna 
moč objektov znaša okoli 155 kW.

(4) Za oskrbo stavb v območju OPPN z električno energijo 
je načrtovana nova elektrokabelska kanalizacija:

– od obstoječega kabelskega jaška z oznako KJ05155 do 
projektiranega kabelskega jaška KJ04 je načrtovana štiricevna 
elektrokabelska kanalizacija,

– od projektiranega kabelskega jaška KJ04 do projektira-
nega kabelskega jaška KJ06 je načrtovana tricevna elektroka-
belska kanalizacija,

– od posameznih projektiranih kabelskih jaškov (KJ03, 
KJ04, KJ05, KJ06 in KJ07) do posamezne merilno-razdelilne 
omarice je načrtovana tricevna elektrokabelska kanalizacija,

– od projektiranega kabelskega jaška KJ07 do projektira-
nega kabelskega jaška KJ08 je načrtovana dvocevna elektro-
kabelska kanalizacija.

(5) Nizkonapetostni priključki do stavb so načrtovani v 
elektrokabelski kanalizaciji.

(6) Pri projektiranju in izvedbi elektroenergetskega omrež-
ja je treba upoštevati idejno rešitev EE napajanje za območje 
OPPN Stanovanjska cona Zadobrova – del, št. načrta 47/18 
– DE LM, ki jo je izdelalo podjetje Elektro Ljubljana, d.d., v 
juniju 2018.

(7) Po pridobitvi gradbenega dovoljenja si mora investitor 
v skladu s 147., 270. in 306. členom Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 
65/20) in 4. členom Splošnih pogojih za dobavo in odjem ele-
ktrične energije iz distribucijskega omrežja električne energije 
(Uradni list RS, št. 126/07, 1/08 – popr., 37/11 – odl. US in 
17/14 – EZ-1) pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo 
natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa posa-
meznega objekta.

45. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Na širšem območju potekata dve kabelski kanalizaciji. 
Obstoječa elektronska komunikacijska omrežja se nahajajo v 
Zadobrovški cesti, v Cesti na Ježah in v Sončni poti. Obsto-
ječa omrežja omogočajo dograditev in zagotovitev potrebnih 
kabelskih zmogljivosti za izvedbo priključkov stavb v območju 
OPPN na omrežje.

(2) Za načrtovane stavbe v območju OPPN je dopustna 
priključitev na obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje 
pod pogoji upravljavcev.

(3) Načrtovana je nova kabelska kanalizacija za elektron-
sko komunikacijsko omrežje, ki bo omogočala priključitev stavb 
v območju OPPN na omrežji dveh različnih operaterjev. Nova 
kabelska kanalizacija elektronskega komunikacijskega omrežja 
je načrtovana od Zadobrovške ceste mimo Zadružnega doma 
in preko območja OPPN.

(4) Obstoječe zemeljsko kabelsko omrežje, ki poteka na 
severozahodnem delu preko območja OPPN, bo deloma uki-
njeno. V času gradnje ga je treba ustrezno zaščititi.

(5) Pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje je treba v 
vseh stavbah načrtovati optične notranje inštalacije.

(6) Pri načrtovanju elektronskega komunikacijskega 
omrežja v območju OPPN je treba upoštevati Idejno zasnovo 
telekomunikacije št. 1006820, ki jo je v marcu 2018 izdelalo 
podjetje Dekatel, d.o.o.

46. člen
(javna razsvetljava)

(1) Obstoječa javna razsvetljava poteka v Sončni poti na 
jugu območja OPPN.

(2) Vse javne površine v območju OPPN je treba ustrezno 
osvetliti. Nova javna razsvetljava je načrtovana vzdolž Sončne 
poti in vzdolž javne ceste JC.

(3) Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tip-
ske elemente, ki se uporabljajo na območju Mestne občine 
Ljubljana. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami 
glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. 
Svetilke javne razsvetljave so lahko visoke največ 6,00 m nad 
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nivojem terena, svetloba mora biti usmerjena tako, da ne sveti 
neposredno v stanovanjske prostore.

(4) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in ze-
lenih površinah v območju OPPN mora biti zadostna, enako-
merna in nebleščeča.

(5) Pri načrtovanju omrežja javne razsvetljave v območju 
OPPN je treba upoštevati Idejno zasnovo javne razsvetljave 
št. 06-30-2666/2736, ki jo je v juniju 2018 izdelalo podjetje JRS, 
družba za razsvetljavo, signalizacijo, inženiring in proizvodnjo 
električne energije, d.d.

47. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upošte-
vati predpis, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

48. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. dopustni objekti in dejavnosti: pri stavbah tipa NA so 

dopustne tudi 12203 Druge poslovne stavbe (samo stavbe s 
pisarnami in poslovnimi prostori), če se na parceli, namenjeni 
gradnji, zagotovijo ustrezne odprte bivalne površine in dodatno 
parkirno mesto. Dejavnost iz prejšnjega stavka ne sme prese-
gati površine 50 m² BTP stavbe,

2. tlorisni gabariti stavb:
– pri stavbah A1/1, A1/2, A2, A3, B1/1, B1/2 in C1 so do-

pustna odstopanja navzdol do 0,50 m pri širini in do 1,00 m pri 
dolžini. Odstopanja navzgor so dopustna do 0,50 m pri širini in 
do 2,00 m pri dolžini,

– pri stavbah D1/1, D1/2, D2, D3 in D4 so dopustna od-
stopanja navzdol do 2,00 m pri širini in do 1,00 m pri dolžini. 
Odstopanja navzgor so dopustna do 2,00 m pri dolžini,

– pri stavbah B2 do B5 so pri posameznih delih stavbe 
dopustna odstopanja, pri čemer je največja dopustna širina 
stavbe 16,00 m, največja dopustna zazidana površina posa-
mezne stavbe pa je 200,00 m2. Pri stavbah B6 do B10 in C2 do 
C11 so pri posameznih delih stavbe dopustna odstopanja, pri 
čemer je največja dopustna širina stavbe 11,50 m, največja do-
pustna zazidana površina posamezne stavbe pa je 140,00 m2. 
V zazidano površino šteje tlorisna projekcija zunanjih dimenzij 
najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom. Pri tlorisni 
projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe 
nad terenom se ne upoštevajo balkoni, ki segajo iz fasade 
stavbe, in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projek-
cije največjih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih 
objektov nad terenom,

– pri stavbah tipa NB je največja dopustna širina stavbe 
lahko presežena zaradi fasadnega ovoja,

– pri vseh stavbah lahko velikost kleti presega do 50 % 
zazidane površine nad terenom,

– pri stavbah tipa NA lahko preko dopustnih tlorisnih 
gabaritov segajo lože, balkoni in konzolni nadstreški. Preko 
dopustnih tlorisnih gabaritov lahko segajo tudi napušči, razen 
pri stavbah A1/1, A1/2, A2 in A3,

– odstopanja pri tlorisnih gabaritih morajo biti v skladu z 
določili o zagotovitvi odprtih bivalnih površin iz 12. člena tega 
odloka in z določili o odmikih od mej sosednjih zemljišč iz 
16. člena tega odloka,

– odstopanja pri stavbah tipa NB morajo biti enaka pri 
vseh stavbah v nizu,

– odstopanja pri širini morajo biti pri stavbah A1/1, A1/2, 
A2 in A3 enaka za vse stavbe,

3. višinski gabariti stavb in etažnost stavb:
– dopustno višino stavbe lahko presegajo dimnik, inšta-

lacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do 

strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske 
infrastrukture,

4. zmogljivost stavb:
– BTP stavb se lahko spremeni v okviru dopustnih odsto-

panj pri gabaritih stavb,
– stavbe tip NA (enostanovanjska) so lahko tudi dvo-

stanovanjske, če se na parceli, namenjeni gradnji, zagotovijo 
ustrezne odprte bivalne površine in zadostno število parkirnih 
mest. Skupno število stanovanj v prostorski enoti PE1 se lahko 
poveča za dodatni 2, v prostorski enoti PE2 pa za dodatnih 
6 stanovanj,

– namesto stavb tipa NA (dvojček) je dopustna gradnja 
stavb tipa NA (enostanovanjska) znotraj gabaritov, ki so dopu-
stni za stavbo dvojčka, pri čemer je pri dolžini stavbe dopustno 
odstopanje navzdol do 6,00 m,

5. odmiki od sosednjih zemljišč:
– pri vseh stavbah so odmiki od meje sosednjih zemljišč 

pod terenom lahko manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki 
sosednjih zemljišč,

– pri vseh stavbah tipa NB ter pri stavbah z oznakami 
A1/1, A1/2, A2, A3, B1/1, B1/2 in C1 so odmiki od mej sosednjih 
zemljišč nad terenom na vzhodni in zahodni strani lahko manj-
ši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih zemljišč, vendar 
ne manj kot 3,00 m,

– pri stavbah D1/1, D1/2, D2, D3 in D4 so odmiki od mej 
sosednjih zemljišč nad terenom na zahodni strani lahko manjši, 
če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih zemljišč, vendar ne 
manj kot 2,00 m,

– nadstrešnice nad parkirnimi mesti ter nezahtevne in 
enostavne objekte nad terenom je dopustno postaviti do meje 
zemljišča, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih zemljišč, 
na katere mejijo,

6. višinska regulacija terena in višinska kota pritličja: od-
stopanja so lahko do ±0,50 m,

7. vhodi in dostopi: mikrolokacije vhodov v stavbe in uvo-
zov na parcele se lahko spremenijo,

8. parcelacija in zakoličba:
– pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so do-

pustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih 
meritvah,

– koordinate zakoličbenih točk objektov lahko odstopajo 
v okviru dopustnih odstopanj pri tlorisnih gabaritih objektov,

– pri mejah med dvema sosednjima stavbama tipa NB 
so dopustne izravnave mej in odstopanja pri površinah parcel 
glede na dejansko izvedeno stanje stavb,

– če se namesto stavbe tipa NA (dvojček) gradi stavba 
tipa NA (enostanovanjska), se obe parceli dvojčka združita v 
eno parcelo, namenjeno gradnji,

– parcelo PD5 je dopustno razdeliti na dve parceli, na-
menjeni gradnji, pri čemer je velikost posamezne parcele, 
namenjene gradnji, najmanj 400,00 m²,

– parcelo PD6 je dopustno priključiti k parceli PD5,
9. prometne, okoljske, energetske in elektronsko komu-

nikacijske ureditve:
– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka 

tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne pro-
metne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 
infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje 
in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo po-
slabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati 
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma 
upravljavci posameznega voda,

– mikrolokacija zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je lahko spremenjena, če je zagotovljena ustrezna 
rešitev za dostop s komunalnimi vozili,

– odstopanja, ki so dopustna pri izvajanju prometne, 
komunalne in energetske ureditve, se smiselno upoštevajo 
pri pogojih za etapnost izvedbe prostorskih ureditev iz 22. in 
23. člena tega odloka,
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10. pogoji za gradnjo stavb na zemljiščih s parcelnimi 
številkami 304/9, 305/6 in delih zemljišč s parcelnimi številkami 
303/1, 305/7, 303/9 in 305/15, vse v katastrski občini (1771) Za-
dobrova, lahko odstopajo v primeru ugotovitve kompleksnejših 
arheoloških plasti pri predhodnih arheoloških raziskavah na 
podlagi mnenja organa, pristojnega za varstvo kulturne dedi-
ščine. Dopustna so odstopanja pri parcelaciji, legi stavb, tipu 
stavb in etapnosti gradnje, pri čemer je treba upoštevati vsa 
relevantna določila odloka, ki določajo velikost in oblikovanje 
stavb, pogoje za oblikovanje zunanjih površin ter pogoje za 
zagotavljanje parkirnih površin, vse za stavbe tipa NA in NB v 
prostorski enoti PE2.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

49. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objek-
tov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gra-
dnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da pro-
metna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju,

– Cvetlične poti in Sončne ceste na odseku od Cvetlične 
poti do Zadobrovške ceste ni dopustno uporabljati za dostop 
do gradbišč v območju OPPN,

– zagotoviti je treba nemoteno okoljsko in energetsko 
oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; 
vse infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji 
poškodovani,

– zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, pripadajočih ureditev in naprav,

– v času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov 
in terena, tudi zunaj območja OPPN. Pred gradnjo je treba ugo-
toviti stanje obstoječih objektov in namestiti naprave za merje-
nje posedkov. Investitor gradnje posamezne stavbe je dolžan 
izvesti sanacijo poškodb na sosednji stavbi, če so le-te nastale 
zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s 
strokovno ekspertizo. V fazi priprave projektne dokumentacije 
za pridobitev dovoljenja za gradnjo stavb za vsako posamezno 
fazo geomehanik določi, katere od obstoječih stavb je treba 
opazovati, in opredeli potreben obseg meritev,

– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem grad-
benih odpadkov v skladu s predpisi pred začetkom izvajanja 
gradbenih del,

– pred uporabo objektov je treba zagotoviti celovito rav-
nanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so 
predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, 
kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti,

– investitor mora najkasneje dve leti po sprejetju tega 
odloka zagotoviti parcelacijo, določeno v 20. členu tega odloka.

(2) Investitor gradnje je dolžan najmanj dve leti pred 
načrtovano pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stavbe in 
druge posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno 
občino Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrto-
vanje in izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo 
programa opremljanja stavbnih zemljišč, razen če se z njima 
dogovori drugače.

50. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

(1) Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celo-
tnem območju dopustni naslednji posegi:

– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela na objektih prometne, okoljske, ener-

getske in elektronsko komunikacijske infrastrukture,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcija stavb ter pripadajočih 

objektov in ureditev,
– obnova fasadnega plašča stavb,

– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 
dopustni v območju OPPN,

– dela v zvezi z ureditvijo zelenih površin,
– stavbe tipa NA (enostanovanjska) so lahko enostano-

vanjske ali dvostanovanjske, če se na parceli, namenjeni gra-
dnji, zagotovijo ustrezne odprte bivalne površine in zadostno 
število parkirnih mest v skladu z določili tega odloka,

– pri stavbah tipa NB so naknadne izvedbe nadstreškov 
ter izvedbe in zasteklitve lož in balkonov dopustne le, če so 
izvedene enotno pri vseh stavbah v nizu.

(2) Pri vzdrževanju in rekonstrukcijah ter obnovah fa-
sadnega plašča stavb je treba upoštevati tudi pogoje glede 
oblikovanja stavb iz 11. člena tega odloka. Pri stavbah tipa NB 
je treba znotraj niza ohranjati enoten gabarit, konstrukcijsko 
zasnovo in zunanji videz.

XIII. KONČNI DOLOČBI

51. člen
(vpogled OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za 

urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Moste - Polje in
– Četrtni skupnosti Polje.

52. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-1/2015-181
Ljubljana, dne 16. novembra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

NOVA GORICA

3241. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-1, 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, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 
49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A), četrtega odstavka 
5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19 in 92/20) ter 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji dne 19. novembra 2020 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne 

občine Nova Gorica

1. člen
Sredstva proračunske rezerve do višine 120.000 EUR se 

uporabijo za financiranje izdatkov odprave posledic naravne 
nesreče, vremenske ujme, ki je dne 25. 9. 2020 prizadela 
območje Goriške in med drugimi povzročila sprožitev številnih 
plazov in zemeljskih usadov.
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2. člen
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 

2020 posebej specificirana.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-14/2020-1
Nova Gorica, dne 19. novembra 2020

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3242. Odlok o spremembi Odloka o ukrepih pomoči 
gospodarstvu na območju Mestne občine 
Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19

Na podlagi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju 
finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 66/14 in 
15/17) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. novembra 2020 
sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ukrepih pomoči 

gospodarstvu na območju Mestne občine Nova 
Gorica zaradi epidemije COVID-19

1. člen
V Odloku o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju 

Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 (Ura-
dni list RS, št. 107/20) se v 5. členu v tretji alineji besedilo 
»Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 
58/20, 59/20 in 67/20)« nadomesti z besedilom »z veljavnim 
predpisom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2014-11
Nova Gorica, dne 19. novembra 2020

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o upravljanju in urejanju mestne tržnice 
v Novi Gorici

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 
skladno z določili Odloka o gospodarskih javnih službah v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 48/12, 
28/13 in 52/13) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni 

svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. novembra 
2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o upravljanju in urejanju mestne tržnice  
v Novi Gorici

1. člen
V Odloku o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi 

Gorici (Uradni list RS, št. 112/07, v nadaljevanju: Odlok) se v 
11. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Prodajalci iz prejšnjega odstavka morajo na svojem 
prodajnem prostoru označiti blago v skladu z veljavnimi pred-
pisi.«.

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki je postal tretji odsta-

vek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Prednost pri prodaji imajo kmetovalci, ki sami pride-

lujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke in pravne osebe, ki se 
ukvarjajo s kmetijsko pridelavo.«

2. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
V času, ko zaradi izrednih razmer (epidemija ipd.) Vlada 

RS s svojimi akti omeji ponudbo posameznih vrst blaga in 
storitev, smejo na tržnici prodajati tudi pravne osebe, ustano-
vljene v skladu s predpisi o socialnem podjetništvu, nevladnih 
organizacijah ali predpisi o zadrugah, ki prodajajo kmetijske 
pridelke ali izdelke, ki so jih pridelali kmetovalci iz Goriške 
statistične regije.«

3. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano:
1. vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranje,
2. onesnaževanje in poškodovanje inventarja, oziroma 

opreme,
3. zasesti prodajno mesto brez sklenjene pisne ali ustne 

pogodbe iz drugega odstavka 8. člena,
4. odlagati ali odmetavati vse vrste odpadkov, razen v 

posode za odpadke,
5. pitje alkohola, poležavanje in posedanje na prodajnih 

mestih.«

4. člen
Za 17. členom se doda novo VIII.a poglavje, ki se glasi:

»VIII.a NADZOR

17.a člen
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe lahko zajema vse 

okoliščine v zvezi z zakonitostjo in kakovostjo izvajanja dejav-
nosti, v zvezi s poslovanjem izvajalca, vodenjem predpisanih 
evidenc ter drugih okoliščin v zvezi z izvajanjem javne službe.

(2) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja občinski 
organ, pristojen za gospodarske javne službe.

(3) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere 
je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, 
opravlja redarska služba Medobčinske uprave Mestne občine 
Nova Gorica, Občine Brda in Občine Ajdovščina.

(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti, organi, pristojni 
za nadzor izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe v skladu 
s svojimi pristojnostmi, katerih namen je zagotoviti izvrševanje 
določb tega odloka.«
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5. člen
Za novim 17.a členom se doda novo VIII.b poglavje, ki 

se glasi:

»VIII.b KAZENSKE DOLOČBE

17.b člen
(1) Z globo 500 EUR se za prekršek iz drugega odstavka 

15. člena kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posa-
meznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v 
primeru:

1. vožnje s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranja 
(1. točka drugega odstavka 15. člena),

2. onesnaževanja in poškodovanja inventarja, oziroma 
opreme (2. točka drugega odstavka 15. člena),

3. če zasede prodajno mesto brez sklenjene pisne ali 
ustne pogodbe iz drugega odstavka 8. člena (3. točka drugega 
odstavka 15. člena),

4. v primeru odlaganja ali odmetavanja vseh vrst odpad-
kov, razen v posode za odpadke (4. točka drugega odstavka 
15. člena),

5. pitja alkohola, poležavanja in posedanja na prodajnih 
mestih (5. točka drugega odstavka 15. člena).

(2) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik, ki stori pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Tržni red iz tretjega odstavka 3. člena Odloka se uskladi 

z določili tega odloka v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega 
odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-10-1/99-35
Nova Gorica, dne 19. novembra 2020

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3244. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 
št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-313/13-86 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14), 
v skladu s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni 
list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, 
št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. 
US) in na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica na seji dne 19. novembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Nova Gorica

1. člen
V Odloku o ureditvi nadomestila za uporabo stavbne-

ga zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 79/17) se v 11. členu tabela nadomesti z naslednjo tabelo:

Namen stavbnega zemljišča Kakovostna skupina območja
stavbe namen uporabe 1 2 3 4 5 6

STANOVANJSKI NAMEN

Stanovanjska raba

1 – stanovanje v enostanovanjski 
stavbi
2 – stanovanje
3 – oskrbovano stanovanje
4 – bivalna enota
47 – stanovanje v dvostanovanjski 
stavbi

50 50 40 30 25 15

Raba za promet
15 – garaža
16 – garažno parkirno mesto
59 – kolesarnica, čolnarna

50 50 40 30 25 15

Kmetijska raba 57 – drvarnica 50 50 40 30 25 15

Druga raba

33 – klet
34 – shramba, sušilnica, pralnica
36 – tehnični prostor
37 – skupni komunikacijski prostor
39 – ruševina

50 50 40 30 25 15

POSLOVNI NAMEN

Gostinska raba
5 – koča, dom
6 – nastanitveni gostinski obrati 450 350 250 170 130 55

7 – prehrambni gostinski obrati 650 450 350 270 180 80

Upravna in poslovna 
raba

8 – poslovni prostori javne uprave
50 – konferenčna ali kongresna 
dvorana

300 200 150 100 50 0

49 – banka, pošta, zavarovalnica 800 600 500 400 300 200
9 – poslovni del stavbe 550 450 350 270 180 80
55 – zavetišče in hotel za živali 50 50 40 30 25 15
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Trgovska raba  
in druge storitvene 
dejavnost

10 – trgovski del stavbe 380 280 180 130 80 30

42 – sejemska dvorana, razstavišče 550 450 350 270 180 80

11 – bencinski servis
52 – trgovski del stavbe na bencinskih 
servisih

800 600 500 400 300 200

12 – del stavbe za opravljanje storitev 650 550 400 250 100 50

Raba za promet  
in izvajanje 
elektronskih 
komunikacij

13 – del stavbe za opravljanje 
komunikacij
14 – del stavbe za potniški promet
54 – hangarji, remize, tovorni terminali

600 500 400 320 230 130

15 – garaža
16 – garažno parkirno mesto
32 – del stavbe za zaščito, reševanje 
in zaklonišče
59 – kolesarnica, čolnarna

50 50 40 30 25 15

Industrijska raba  
in skladišča

17 – del stavbe za industrijo
18 – del stavbe za težko industrijo 430 240 180 140 90 40

20 – del stavbe z rezervoarjem, silos
21 – skladišče 280 240 170 150 70 25

Raba splošnega 
družbenega pomena

22 – del stavbe za kulturo in razvedrilo
53 – igralnica, cirkus, plesna dvorana, 
diskoteka
56 – del stavbe za živali ali rastline v 
živalskem ali botaničnem vrtu

450 350 250 170 130 55

23 – muzej in knjižnica
51 – arhiv 250 200 150 120 80 30

24 – del stavbe za izobraževanje  
in znanstveno raziskovalno delo
25 – del stavbe za zdravstveno oskrbo
26 – športna dvorana
43 – šola, vrtec
44 – bolnica, zdravstveni dom
48 – zdravilišče

250 200 150 120 80 30

Kmetijska raba

45 – rastlinjak 350 250 200 150 50 25

27 – hlev 100 35 30 20 15 10

28 – pomožni kmetijski del stavbe
29 – del stavbe za spravilo pridelka
57 – drvarnica
58 – čebelnjak

50 50 40 30 25 15

Druga raba

30 – del stavbe za opravljanje verskih 
obredov
31 – del stavbe za pokopališko 
dejavnost
32 – del stavbe za zaščito, reševanje 
in zaklonišče
33 – klet
34 – shramba, sušilnica, pralnica
35 – terasa, balkon, loža
36 – tehnični prostor
37 – skupni komunikacijski prostor
38 – skupne sanitarije
39 – ruševina
41 – del stavbe za posebne namene
46 – del stavbe za pastoralno 
dejavnost

50 50 40 30 25 15

19 – elektrarna 430 240 180 140 90 40

Gradbeni inženirski 
objekti 2 – zunanje poslovne površine 250 150 100 75 50 25
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2. člen
V 12. členu se besedilo »1242 – garaža« nadomesti 

z besedilom »15 – garaža, 16 – garažno parkirno mesto in 
59 – kolesarnica«.

3. člen
Postopki pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokon-

čajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

4. člen
(začetek veljave in uporabe)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.

Št. 007-6/2017-10
Nova Gorica, dne 19. novembra 2020

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3245. Odlok o spremembi Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega prispevka 
za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«

Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o ure-
janju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji dne 19. novembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
»Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«

1. člen
(1) S tem odlokom se za območje opremljanja iz Odloka 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni 
Dolini« (Uradni list RS, št. 14/19; v nadaljevanju: Odlok) sprej-
me Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Sta-
novanjski hiši v Rožni Dolini« – sprememba oktober 2020, ki 
ga je v oktobru 2020 izdelala družba Locus d.o.o., Ljubljanska 
cesta 76, 1230 Domžale.

(2) Sprememba programa opremljanja iz prejšnjega od-
stavka je priloga tega odloka in vsebuje tekstualni del. Izdelan 
je v digitalni in analogni obliki.

2. člen
Prvi odstavek 1. člena Odloka se spremeni tako, da se 

glasi:
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjski hiši v Rožni 
Dolini«, ki ga je izdelala družba Locus d.o.o. pod številko 
projekta 1720 v januarju 2019, ter Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjski hiši v Rožni 
Dolini« – sprememba oktober 2020, ki ga je izdelala družba 
Locus d.o.o. pod številko projekta 1720 v oktobru 2020 (v na-
daljevanju: program opremljanja) in je na vpogled na sedežu 
Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: Mestna občina) 
ter določijo podlage in podrobnejša merila za odmero komu-
nalnega prispevka.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok se skupaj s tekstualnim delom Programa 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjski 
hiši v Rožni Dolini« – sprememba oktober 2020 objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti 
dan po objavi.

Št. 354-86/2017-32
Nova Gorica, dne 19. novembra 2020

Župan
Mestne občina Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič
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Priloga: Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«

1 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA 
Program  opremljanja  stavbnih  zemljišč  za  stanovanjski  hiši  v  Rožni  Dolini  (205/3  k.o.  Rožna  Dolina),  v 
nadaljevanju »Program opremljanja«, je akt, ki ga občina sprejme kot odlok ‐ Odlok o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za stanovanjski hiši v Rožni Dolini (205/3 k.o. Rožna Dolina), kateri 
določa: 

 obračunska območja posamezne vrste komunalne opreme, 

 skupne in obračunske stroške posamezne vrste komunalne opreme na obračunskih območjih, 

 preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta, 

 podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 

Program komunalnega opremljanja obravnava gradnjo komunalne opreme: 

 prometno omrežje 

 kanalizacijsko omrežje 

 vodovodno omrežje 

 omrežje odprtih javnih površin 

 omrežje ravnanja z odpadki 

gospodarske javne infrastrukture: 

 elektroenergetsko omrežje 

 plinovodno omrežje 

ter javne infrastrukture: 

 telekomunikacijsko omrežje 

Vsa obravnavana komunalna oprema v tem programu opremljanja, ki se bo gradila, ima status nove komunalne 
opreme. 

Podrobnejša  obrazložitev  gradnje  komunalne  opreme  je  podana  v  poglavju  »3  Obstoječa  infrastruktura  ter 
nove investicije v gradnjo«. 

Skupni  stroški,  prikazani  v  programu  komunalnega  opremljanja,  obravnavajo  vse  stroške,  ki  so  predmet 
investicije v  izgradnjo nove komunalne opreme. Stroški  so določeni na podlagi  stroškov, ki  so po višini enaki 
stroškom,  ki  bi  nastali  ob  gradnji  nove  opreme,  ki  je  po  zmogljivostih  in  namenu  podobna  obstoječi  ter 
zagotavlja  podobno  raven  oskrbe.  Medtem,  ko  skupni  stroški  predstavljajo  stroške  izgradnje  komunalne 
opreme, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. 

Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere, v skladu z uredbo, kot je 
izračunano v poglavju "4.4 Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere". 

Višina  obračunskih  stroškov  za  opremljanje  m2  parcele  [Cpi]  in  m2  neto  tlorisne  površine  objekta  [Cti]  za 
določeno komunalno opremo na obračunskem območju, prikazana v naslednji tabeli, znaša. 

KOMUNALNA OPREMA  OBRAČUNSKO OBMOČJE  Cp
[€/m2] 

Ct 
[€/m2] 

prometno omrežje  CES  24,86  37,29 
 Prikaz vrednosti obračunskih stroškov Cp in Ct 

Izračun komunalnega prispevka se izračuna po formuli, ki je opisana v poglavju "5.1 Izračun komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo". 
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2 SPLOŠNI  PODATKI  O  PROJEKTU  IN  ZAKONSKA 
DOLOČILA 

 Pojmi in kratice 

 Pojmi 
Komunalna oprema so: 

 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 
predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

 objekti  in  omrežja  infrastrukture  za  izvajanje  izbirnih  lokalnih  gospodarskih  javnih  služb  po  predpisih,  ki 
urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, 

 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača Mestni občini 
Nova Gorica. 

Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje 
na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. 

 Kratice 
Parcela  je  zemljišče,  sestavljeno  iz  ene  ali  več  zemljiških  parcel  ali  njihovih  delov,  na 

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

NTP  neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000, 

Aparcela  površina parcel, 

Atlorisna  NTP, 

Kdejavnost  faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov, 

Dp  delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, 

Dt  delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, 

Cp  obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele s komunalno opremo, 

Ct  obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta 
s komunalno opremo, 

Cp1  indeksirani  obračunski  strošek  opremljanja  kvadratnega  metra  parcele  s 
komunalno opremo, 

Ct1  indeksirani  obračunski  strošek  opremljanja  kvadratnega  metra  neto  tlorisne 
površine objekta s komunalno opremo, 

KP  izračunani komunalni prispevek, 

nova komunalna oprema  vsa  obravnavana  komunalna  oprema  v  temu  programu  opremljanja  ima  status 
nove komunalne opreme, in sicer dokler ni zgrajena ter predana v upravljanje vsa 
načrtovana  komunalna  oprema  iz  programa  opremljanja  in  niso  izvedene  vse 
prostorske  ureditve  oz.  zgrajeni  vsi  objekti,  ki  so  z  OPN  načrtovani  na  območju 
opremljanja za katerega je program opremljanja izdelan. 
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 Podatki o pripravljavcu, naročniku in izdelovalcu 

 Pripravljavec 

 

Ime:  Mestna občina Nova Gorica

Sedež:  Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Župan:  Dr. Klemen Miklavčič

Odgovorna  oseba  za 
izvedbo projekta:  Uroš Jakin 

Telefon:  +386 5 335 01 11

Davčna številka SI 53055730

 Naročnik 
  Ime:  METRO‐CEL d.o.o.

Sedež:  Ulica 9. septembra 236a, 5290 Šempeter pri Gorici 
Odgovorna  oseba  za 
izvedbo projekta:  Klemen Pavlin – Studio ur.a.d. d.o.o. 

Telefon:  +386 5 302 78 33

Davčna številka SI 57466017

 Izdelovalec 

 

Ime:  LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o. 

Sedež:  Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale 

Direktor:  Leon Kobetič

Odgovorna  oseba  za 
izvedbo projekta:  Uroš Košir 

Telefon:  +386 1 721 93 90

Davčna številka SI 15475760

 Namen izdelave programa opremljanja 
Investitor  namerava  na  zemljišču  205/3,  k.o.  Rožna  Dolina  graditi  dve  večstanovanjski  stavbi.  Obravnavano 
zemljišče je delno komunalno že opremljena, delno bo investitor moral manjkajočo infrastrukturo zgraditi. 

Skladno  s  15.  členom Odloka  o  programu  opremljanja  stavbnih  zemljišč  in merilih  za  odmero  komunalnega 
prispevka  za  območje  Mestne  občine  Nova  Gorica  (Ur.  l.  RS,  št.  5/14)  je  za  potrebe  sklenitve  pogodbe  o 
opremljanju potreben sprejem programa opremljanja za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, s katerim se 
bodo  prerazporedili  stroški  gradnje  nove  komunalne  opreme.  Programa  opremljanja  je  tudi  podlaga,  da  se 
investitor in občina s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno 
opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. 
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 Opis območja opremljanja 
Območje predvidene  gradnje  leži  južno od državne  ceste R2‐444‐365 v  osrednjem območju  EUP RD‐08/01  v 
Rožni Dolini. Območje je veliko 1.875 m2 (območje investicije v gradnjo objektov ter nove javne ceste). 

Območje  opremljanja  ima določeno  eno obračunsko  območje  za  novo  komunalno  opremo  in  je  prikazano  v 
poglavju »7 Grafični del programa opremljanja«. 

 Predpisi  
 Zakon o urejanju prostora – ZUreP‐2 (Ur.l. RS; št. 61/17) 

 Gradbeni zakon – GZ (Ur.l. RS; št. 61/17, 72/17 – popr.) 

 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07, 61/17 – ZUreP‐2) 

 Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo – "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07, 61/17 – ZUreP‐
2) 

 Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS; št. 37/18) 

 Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur.l., RS, št. 109/11, 61/17 ‐ GZ) 

 Veljavni prostorski akti 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 13/18 – UPB, 30/18) 

PROGRAM OPREMLJANJA 

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Mestne občine Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 5/14) 

 Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage 
 Stanovanjski hiši v Rožni Dolini, IDZ, september 2018, Studio ur.a.d d.o.o. 

 strokovna  naloga  "Določitev  nadomestitvenih  stroškov  za  omrežja  in  objekte  lokalne  komunalne 
infrastrukture", MOPE 2004 
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3 OBSTOJEČA  INFRASTRUKTURA  TER  NOVE 
INVESTICIJE V GRADNJO 

 Komunalna oprema 

 Prometno omrežje 

Obstoječe stanje 

Območje investicije nima urejenega dostopa na regionalno cesto R2‐444‐365, ki ga je potrebno urediti. 

Nova ureditev 

Za potrebe priključevanja predvidene investicije je potrebno zgraditi novo javno cest, ki se bo priključevala na 
regionalno  cesto.  Dostop  do  objektov  je  predviden  preko  nove  dostopne  ceste  širine  5,0 m,  ki  se  za  prvim 
parkiriščem zoži na 4,0 m.  Dostopna cesta ima enostranski prečni nagib proti desnemu robu vozišča. Le‐ta je v 
celotni dolžini omejen z dvignjenim betonskim robnikom, ki sega 12 cm nad nivo asfaltnega vozišča. 

V  sklopu ureditve prometnega omrežja  se bo  vzpostavila  javna  razsvetljava,  ki  se  bo priključila  na obstoječo 
javno  razsvetljavo.  Javna  razsvetljava  se  uredi  ob  novi  cesti,  od  križišča  z  regionalno  cesto  do  predvidenega 
parkirišča objekta 2. 

Meteorna  voda  iz  vozišča  dostopne  ceste  se  zbira  ob  betonskem  robniku  in  preko  vtočnih  jaškov  vodi  v 
vzdolžno cestno kanalizacijo. Tik za priključkom na državno cesto je prečno na vozišče dostopne ceste položena 
linijska kineta z rešetko, ki preprečuje dotok meteorne vode z vozišča državne ceste na zemljišče  investitorja. 
Kineta je vodena v vzdolžno kanalizacijo. V kanalizacijo se steka tudi meteorna voda s področja parkirnih mest. 
Meteorna kanalizacija se preko lovilca olj vodi v iztok v potok. Pred iztokom v obstoječo kanalizacijo, ki vodi v 
odprti vodotok se padavinska voda očisti morebitnih  izlitih mineralnih olj. Za čiščenje  je predvidena vgradnja 
koalescenčnega lovilca olj z by‐passom. 

Da  bi  se  zaradi  novih  utrjenih  površin  ne  povečevalo  izpustov  v  odprti  vodotok,  so  za  vso  meteorno  vodo 
predvideni  zadrževalniki.  Iztoki  v potok  so  regulirani  s dušilkami,  ki  prepuščajo  toliko vode,  kolikor  jo  je  tudi 
sedaj  odtekalo  v  Vrtojbico.  Višek  vode,  ki  nastane  zaradi  večjih  utrjenih  površin  se  zadrži  in  kasneje  počasi 
izpušča v vodotok. 

Predvidena sta dva zadrževalnika. Prvi zadrževalnik je izveden na lokaciji parkirišča. Izvede se z vgradnjo dveh 
ploščatih  rezervoarjev  za  vodo  skupne  kapacitete  10  m3.  Rezervoarja  sta  izdelana  iz  PVC  materiala  in  sta 
dimenzije  2.96x2.22x0.88m.    Iz  rezervoarjev  se  voda  v  potok  spušča  preko  dušilke  iz  PE  cevi  dolžine  5.0m, 
premera 100mm v padcu 1.50%. Polna cev lahko prevaja 7.40 l/sek, kar je količina iztoka v potok.  

Na  iztočni   cevi se pred  izpustom v potok v betonskem jašku premera 100cm namesti protipovratni ventil na 
cevi premera 200mm.. 

 Kanalizacijsko omrežje 

Obstoječe stanje 

Fekalna  kanalizacija  objektov  se  priključuje  na  obstoječo  mešano  kanalizacijo,  ki  poteka  na  vzhodnem, 
zahodnem in južnem delu gradbene parcele. 

Nova ureditev 

Za  povezavo  objektov  na  obstoječe  omrežje  se  izdela  interna  fekalna  kanalizacija,  ki  se  nato  v  obstoječem 
revizijskem  jašku  na  južni  strani  zemljišča  priključuje  na  obstoječi  kanal  mešane  kanalizacije  z  odtokom  na 
centralno  čistilno  napravo.  Fekalna  kanalizacija  je  izvedena  v  celoti  iz  PE  cevi  in  PVC  jaškov  s  tesnili,  kar 
zagotavlja vodotesnost izvedbe. 
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V javno kanalizacijsko omrežje ni predvidenih investicij. 

Oba predvidena objekta se bosta priključila na obstoječo fekalno kanalizacijo. 

 Vodovodno omrežje 

Obstoječe stanje 

Objekta se bosta priključevala na obstoječe vodovodno omrežje v SV vogalu gradbene parcele, kjer se nahaja 
obstoječi javni vodovod. 

Nova ureditev 

Od  obstoječega  vodovoda  do  vodomernih  jaškov    predvidenih  objektov  se  bo  izvedel  nov  interni  vodovod. 
Predvidena sta dva vodomerna jaška. Vodomerni jaški se bodo nahajali ob vhodih v večstanovanjske objekte. V 
vsakem vodomernem jašku se bo izvedlo štiri vodomere (en vodomer/stanovanje). 

V javno vodovodno omrežje ni predvidenih investicij. 

Oba predvidena objekta se bosta priključila na obstoječo vodovodno omrežje. 

 Javne površine 

Nova ureditev 

V odprte javne površine ni predvidenih investicij. 

Oba predvidena objekta se bosta priključila na obstoječe omrežje odprtih javnih površin. 

 Ravnanje z odpadki 

Nova ureditev 

Za zbiranje odpadkov se izdela ekološki otok potrebne velikosti za namestite posod za ločeno zbiranje različnih 
vrst odpadkov. 

Oba predvidena objekta se bosta priključila na obstoječo službo ravnanja z odpadki. 

 Gospodarska javna infrastruktura 

 Elektroenergetsko omrežje 

Nova ureditev 

Vod elektroenergetskega omrežja poteka po južnem delu gradbene parcele. 

V javno elektroenergetsko omrežje ni predvidenih investicij. 

Elektroenergetsko omrežje ni predmet odmere komunalnega prispevka. 

 Plinovodno omrežje 

Nova ureditev 

Vod  plinovodnega  omrežja  poteka  po  severnem  delu  gradbene  parcele,  kamor  se  bosta  objekta  lahko 
priključevala. 

V javno plinovodno omrežje ni predvidenih investicij. 

Plinovodno omrežje ni predmet odmere komunalnega prispevka. 
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 Javna infrastruktura 

 Telekomunikacijsko omrežje 

Nova ureditev 

Obstoječ prosto zračni TK vod poteka po gradbeni parceli ob južni meji. Obstoječ TK drog z razdelilno omaro se 
nahaja  ob  JV  vogalu  gradbene  parcele. Od  obstoječega  TK  droga  se  bo  izvedlo  nov  podzemni  TK  vod,  ki  bo 
potekal  do novo predvidenih objektov.  TK omarici  se  bosta nahajali  ob  glavnih  vhodih  v  objekte.  TK  vod bo 
potekal od obstoječega droga, mimo lope do SZ meje. Od tam se bo vod speljalo ob SZ in S meji do predvidenih 
objektov. 

Telekomunikacijsko omrežje ni predmet odmere komunalnega prispevka. 
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4 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 Obračunsko območje komunalne opreme 
Obračunsko  območje  komunalne  opreme  je  območje  investicije,  na  katerem  se  zagotavlja  priključevanje  na 
načrtovano komunalno opremo in drugo infrastrukturo oziroma je to območje njene uporabe. 

Na  območju  urejanja  dveh  stanovanjskih  hiš  v  Rožni  Dolini  (205/3  k.o.  Rožna  Dolina)  je  določeno  eno 
obračunsko območje za vsako novo komunalno opremo, ki predstavlja parcele in objekte na njih, ki se bodo na 
novo priklopili na komunalno opremo. 

Obračunsko območje je: 

 prometno omrežje 

OBRAČUNSKO OBMOČJE  PARCELE
[m2] 

NTP 
[m2] 

prometno omrežje  1.875  1.250 
 Prikaz površin parcel in neto tlorisnih površin objektov po obračunskih območjih 

Obračunsko območje je prikazano v grafičnem delu programa opremljanja. 

 Površina parcel 
Na območju urejanja je pet zemljiških parcel 205/3, 205/4, 205/5, 205/6 in 206, vse k.o. Rožna Dolina). 

ZAP. ŠT.  OPIS OBMOČJA  PARCELE 
OBJEKTOV 

POVRŠINA 
[m2] 

1  območje gradbene parcele objektov, EUP RD‐08/01 – CU
(205/3, 205/4, 205/5 in 205/6, vse k.o. Rožna Dolina)  DA  1.875 

2  območje nove javne ceste
(206 k.o. Rožna Dolina)  NE  358 

SKUPAJ PARCELE OBJEKTOV    1.875 
SKUPAJ OSTALE PARCELE    358 
SKUPAJ    2.233 

 Prikaz površin ureditvenih enot in parcel 

 Neto tlorisne površine objektov 
Z OPN je na območju zemljišča 205/3, 205/4, 205/5 in 205/6, vse k.o. Rožna Dolina (območje namenske rabe 
CU) predviden faktor izrabe zemljišča 1,5. 

ZAP. ŠT.  OPIS OBMOČJA 
DOPUSTEN 
FAKTOR 
IZRABE 

POVRŠINA 
ZEMLJIŠČA 

[m2] 

DOPUSTEN 
NTP 
[m2] 

1  območje gradbene parcele objektov, EUP RD‐08/01 – CU
(205/3, 205/4, 205/5 in 205/6, vse k.o. Rožna Dolina)  1,5  1.875  1.250 

SKUPAJ      1.250 
 Prikaz dopustnih neto tlorisnih površin objektov  
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 Skupni stroški 
Skupni stroški prikazujejo vse stroške, povezane z izgradnjo nove komunalne opreme, ki so potrebni, da se na 
obračunskem območju investicije zagotovi njen namen. 

V konkretni situaciji skupni stroški predstavljajo stroške celotne investicije v izgradnjo nove komunalne opreme 
in so določeni na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, ki je po 
zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe. 

 Prometno omrežje 
Prometno omrežje se je vrednotilo posebej za izgradnjo ceste ter javno razsvetljavo. 

Cesta bo grajena v širini vozišča 5 m oz. 4 m od konca prvega parkirišča dalje. 

Urejeno bo tudi odvodnjavanje meteornih vod s cestnih površin ter javna razsvetljava. 

CESTE + UREDITEV  ŠIRINA  DOLŽINA  POVRŠINA 
cesta – priključek do konca prvega parkirišča  5 m  20 m  100 m2 

cesta – od konca prvega parkirišča do konca 
ureditve  4 m  34 m  136 m2 

odvodnjavanje – meteorna kanalizacija  ‐  73 m  ‐ 
odvodnjavanje – podzemni zadrževalnik  ‐  ‐  ‐ 

JAVNA RAZSVETLJAVA  KOLIČINA 
svetilke  3 kom  ‐  ‐ 
vodi  41 m  ‐  ‐ 

 Prikaz količin cestne infrastrukture 

Izgradnja prometnega omrežja vključuje skupne stroške, ki so sestavljeni: 

1.  Vrednotenje zemljišč 

Predvidena občinska cesta  (206 k.o.  rožna Dolina)  ima  zaznambo  javnega dobra  (javno dobro pota). Gradnja 
nove ceste bo posegla tudi v del gradbene parcele  (205/4 k.o. Rožna Dolina) v površini 28 m2, ki  jo bo treba 
odkupiti in vpisati v zemljiško knjigo kot javno dobro. Tako je za strošek odkupa m2 ceste predviden znesek 40 
€/m2. 

2.  Vrednotenje zemeljskih del 

Pri določitvi gradbenih stroškov za ceste, so za asfaltirane ceste upoštevani stroški zemeljskih in ostalih del, v 
skupni vrednosti 29,44 €/m2. (Vrednost spodnjega ustroja je vključena v ceno.) 

3.  Vrednotenje voziščne konstrukcije 

Strošek  izgradnje  zgornjega ustroja  je  sestavljen  iz  stroškov  izgradnje obrabne plasti,  zgornje nosilne  vezane 
plasti in spodnje nosilne nevezane plasti – tampona v odvisnosti od prometne obremenitve. Za asfaltni sloj je 
bil  zaradi  tovornih vozil, ki bodo dovažala robo v trgovski center, predpostavljen dvoslojni asfalt  (6 + 4 cm) v 
vrednosti 28,29 €/ m2. 

4.  Vrednotenje signalizacije 

Določi  se,  da  se  skupni  vrednosti  občinskih  cest  doda  vrednost  vzpostavitve  vertikalne  in  horizontalne 
signalizacije, ki se za občinske ceste ocenjuje v višini 5% vrednosti voziščne konstrukcije. 

5.  Javna razsvetljava 

Vrednotenje sistema javne razsvetljave se izvede na način ocenjene vrednosti enote svetila oz. tekočega metra 
elektrovoda za javno razsvetljavo, ki se določi v višini 1.250 €/svetilko oz. 130,85 €/m elektrovoda. 

6.  Odvodnjavanje – meteorna kanalizacija 
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Za določitev skupnih stroškov izgradnje omrežja meteorne kanalizacije, so bile uporabljene vrednosti izgradnje 
meteornih kanalizacijskih vodov, pridobljenih z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je upoštevana III. – 
IV. kategorija zemljine ter 2 metra povprečna globina izkopa. Za odvajanje meteorne vode se bodo uporabile 
kanalizacijske  cevi  PE  250  mm,  saj  je  vrednost  izgradnje  komunalne  opreme  določena  tudi  od  premera 
kanalizacijskega voda ter materiala voda v vrednosti 130,80 €/m. 

Ocenjena vrednost izgradnje podzemnega zadrževalnika znaša 8.000 eur. 

7.  Vrednotenje posrednih stroškov gradnje 

Posredni  stroški  gradnje  predstavljajo  stroške  izdelave  projektne dokumentacije,  nadzora,  urejanja  služnosti, 
raziskav ter ostale stroške in se določijo na podlagi pravilnika za določanje minimalnih cen. Vrednost posrednih 
stroškov se ovrednoti v višini 12% od izgradnje prometnega omrežja. 

Vrednotenje 

Skupni stroški izgradnje prometnega omrežja so prikazani v spodnji preglednici: 

POSTAVKA  VREDNOST 
[€] 

odkup zemljišč  1.120,00
strošek zemeljskih in ostalih del  6.947,84

asfalt (dvoslojni 6+4 cm)  6.676,44

strošek signalizacije  333,82
javna razsvetljava – svetilke  3.750,00
javna razsvetljava – elektro omrežje  5.364,85
odvodnjavanje – meteorna kanalizacija  17.548,40
posredni stroški gradnje  4.874,56
SKUPAJ  46.615,91

 Skupni stroški izgradnje prometnega omrežja 

 Terminski plan 
V poglavju so navedeni okvirni roki izvedbe investicije v prometno omrežje 

FAZA GRADNJE  OKVIRNI ROK 
pridobitev gradbenega dovoljenja  Marec 2020
izgradnja prometnega omrežja  Junij 2021

 Terminski plan – prometno omrežje 
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 Obračunski stroški 
Obračunski  stroški  predstavljajo  stroške,  ki  se  financirajo  iz  komunalnega  prispevka  in  bremenijo  lastnike 
objektov na območju opremljanja. 

POSTAVKA  POSTAVKA 

SKUPNI 
STROŠKI 
BREZ DDV 

[€] 

OBRAČUNSKI 
STROŠKI 
BREZ DDV 

[€] 

prometno omrežje 

odkup zemljišč  1.120,00  1.120,00

cesta  13.958,10  13.958,10

javna razsvetljava  9.114,85  9.114,85

odvodnjavanje  17.548,40  17.548,40

posredni stroški gradnje  4.874,56  4.874,56
SKUPAJ  46.615,91  46.615,91

 Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme 

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo celotne stroške izgradnje nove komunalne opreme, obračunski stroški 
predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka. 

 Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere 
Podlaga  za  odmero  komunalnega  prispevka  za  določeno  vrsto  nove  komunalne  opreme  na  posameznem 
obračunskem območju  je  višina obračunskih  stroškov  investicije,  preračunana na  z Uredbo določene merske 
enote; to je površine parcele in neto tlorisne površine objektov. 

Naslednja  tabela  prikazuje  razdelitev  stroškov  komunalnega  opremljanja  zemljišč  na  enoto  parcele  in  enoto 
neto tlorisne površine objekta. 

OBRAČUNSKO OBMOČJE 
OBRAČUNSKI 

STROŠKI 
[€] 

Σ Aparcela 
[m2] 

Σ Atlorisna 
[m2] 

Cp 
[€/m2] 

Ct 
[€/m2] 

prometno omrežje ‐ CES  46.615,91  1.875  1.250  24,86  37,29 
 Prikaz vrednosti obračunskih stroškov preračunanih na enoto mere 
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5 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
Izračun komunalnega prispevka po predmetnem programu opremljanja se izvede za območje gradbene parcele 
objektov, EUP RD‐08/01 – CU (205/3, 205/4 205/5 in 205/6, vse k.o. Rožna Dolina). 
Obračun komunalnega prispevka se izvede za naslednje vrednosti: 

KOMUNALNA OPREMA  OBRAČUNSKO OBMOČJE  Cp
[€/m2] 

Ct 
[€/m2] 

prometno omrežje  CES  24,86  37,29 
 Prikaz vrednosti obračunskih stroškov Cp in Ct 

 Izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 
Komunalni prispevek za novo zgrajeno komunalno opremo, določeno s tem programom opremljanja, se odmeri 
na naslednji način: 

KP = (Aparcela · Cp1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ct1 · Dt) 

 Odmera komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca 
Površina parcele in neto tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, 
se pridobijo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb odloka. Če podatka o neto tlorisni 
površini ni mogoče pridobiti na tak način, se pridobi iz uradnih evidenc ter določb odloka. 

Če podatka o površini parcele ni mogoče pridobiti  iz dokumentacije  za pridobitev gradbenega dovoljenja,  se 
površina parcele za odmero komunalnega prispevka pridobi iz akta o določitvi površine parcele ali prostorskega 
akta ter določb odloka. 

Posebna primera določitve površin 

V  primerih,  ko  parcela  (obstoječega  ali  novega  objekta)  ni  določena,  se  parcela  izračuna  na  način,  da  se 
stavbišče objekta pomnoži s faktorjem 1,5. 

Za  objekte,  za  katere  se  ne  more  izračunati  oziroma  določiti  neto  tlorisne  površine  objekta,  se  komunalni 
prispevek odmeri  le od površine parcele. V tem primeru, se znesek za odmero prispevka od površine parcele 
pomnoži s faktorjem 2,0. 

 Odmera komunalnega prispevka po uradni dolžnosti 
V  primeru  odmere  komunalnega  prispevka  po  uradni  dolžnosti,  se  smiselno  upoštevajo  določbe  veljavne 
zakonodaje in programa opremljanja. 

Ob opremljanju že pozidanih območij z novo komunalno opremo, bo prišlo do situacije, da bo občina odmero 
komunalnega prispevka izvedla po uradni dolžnosti. 

Podatke za odmero pristojni organ občine pridobi iz uradnih evidenc. 

 Izračun  komunalnega  prispevka  za  obstoječo  komunalno 
opremo 

Vsak zavezanec, ki bo na območju  investicije  želel graditi objekt, bo moral poravnati komunalni prispevek za 
obstoječo –  že  zgrajeno komunalno opremo, kot  to določa vsakokrat veljavni Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica. Tako se 
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vsakemu  zavezancu  dodatno  obračuna  še  preostali  del  komunalnega  prispevka  za  obstoječo  komunalno 
opremo, na katero se bo priključeval. 

 Indeksiranje stroškov opremljanja 
Obračunski  stroški  opremljanja  m2  parcele  z  določeno  vrsto  komunalne  opreme  [Cpi]  in  obračunski  stroški 
opremljanja  m2  neto  tlorisne  površine  objekta  z  določeno  vrsto  komunalne  opreme  [Cti]  se  pri  odmeri 
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa za posamezno leto pod »Gradbena 
dela  –  ostala  nizka  gradnja«,  katerega  objavlja  Združenje  za  gradbeništvo  v  okviru  Gospodarske  zbornice 
Slovenije, na naslednji način: 

Cp1 = Cp • I 

Ct1 =Ct • I 

Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja. 

 Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka 

 Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine 
Skladno z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Mestne občine Nova Gorica, se določi, da je razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine 
objektov (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka naslednje: 

 Dp = 0,4         Dt = 0,6 

Skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka mora biti razmerje med deležem parcele in 
deležem neto tlorisne površine objekta na vseh obračunskih območjih v občini enako. Razmerje med deležem 
parcele in neto tlorisne površine objektov se spremeni, če se spremeni odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč  in  merilih  za  odmero  komunalnega  prispevka  za  območje Mestne  občine  Nova  Gorica  v  delu,  kjer 
predpisuje razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objektov. 

 Faktor dejavnosti 
Faktor dejavnosti (Kdejavnost) se določi za vso komunalno opremo in  je določen skladno z odlokom o programu 
opremljanja  stavbnih zemljišč  in merilih  za odmero komunalnega  prispevka za območje Mestne občine Nova 
Gorica. 

Skladno  s  Pravilnikom  o  merilih  za  odmero  komunalnega  prispevka  morajo  biti  faktorji  dejavnosti  na  vseh 
obračunskih  območjih  v  občini  enaki.  Faktorji  dejavnosti  se  spremenijo,  če  se  spremeni  odlok  o  programu 
opremljanja  stavbnih zemljišč  in merilih  za odmero komunalnega  prispevka za območje Mestne občine Nova 
Gorica v delu, ki predpisuje faktorje dejavnosti. 

 Olajšave za določene kategorije zavezancev 
Oprostitve in olajšave so določenim z vsakokrat veljavnim odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica. 

 Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. 
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 Plačilo komunalnega prispevka 
Komunalni  prispevek  se plača  v  enkratnem  (celotnem)  znesku.  Skladno  z  vsakokratnim veljavnim odlokom o 
programu  opremljanja  stavbnih  zemljišč  in  merilih  za  odmero  komunalnega  prispevka  za  območje  Mestne 
občine Nova Gorica  se  lahko dovoli  tudi obročno odplačevanje,  če  so  izpolnjeni pogoji  iz odloka o programu 
opremljanja  stavbnih zemljišč  in merilih  za odmero komunalnega  prispevka za območje Mestne občine Nova 
Gorica. 

 Stroški priključevanja 
S plačilom komunalnega prispevka so poravnani vsi stroški priključevanja objekta na novo komunalno opremo, 
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. 

Investitor se mora priključiti na komunalno opremo, ki jo koristi in mu je nanjo omogočena priključitev. 

 Pogodbena razmerja med investitorjem in občino 

 Pogodba o opremljanju 
Če  se  občina  in  investitor  dogovorita,  da  bo  investitor  sam,  na  lastne  stroške,  delno  ali  v  celoti  zgradil 
komunalno  opremo  na  neopremljenem  ali  delno  opremljenem  zemljišču,  se  tak  dogovor,  na  podlagi  tega 
programa opremljanja, sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti 
obeh strank. 

Vsebino predmetne pogodbe podrobneje določa veljavna prostorska zakonodaja. 

 Pogodba o priključitvi 
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec (določen v poglavju »5.6 Zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka«)  pravico  od  občine  zahtevati  sklenitev  pogodbe  o  medsebojnih  obveznostih  v  zvezi  s 
priključevanjem objekta na komunalno opremo. 

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja 
v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. 

Občina  z  odmero  komunalnega  prispevka  prevzema  tudi  odgovornost  do  nasprotne  stranke,  da  ji  zagotovi 
komunalno  opremo.  Tovrstno  obveznost  stranki  zapišeta  v  pogodbo o priključitvi,  s  katero  se  občina  zaveže 
izvesti  komunalno opremo,  za katero obračuna komunalni prispevek v ustreznem obsegu  ter  v predvidenem 
časovnem obdobju. Neizpolnjevanje tovrstnih obveznosti ima za posledico pravico nasprotne stranke, da proti 
občini uveljavlja odškodninski zahtevek. 
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6 OSTALA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
Ostale infrastrukture, ki nima statusa komunalne opreme in jo upravlja koncesionar, ali je upravljana na kakšen 
drug način, ta program opremljanja ne obravnava. 

Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pred gradnjo zemljišče opremiti še vsaj z elektroenergetskim 
omrežjem,  kar  predstavlja  dodatne  stroške  investitorja.  Poleg  elektroenergetskega  omrežja  je  mogoče 
zemljišče  opremiti  še  s  telekomunikacijskim  ali  drugim  omrežjem,  katerega  stroške  opremljanja  določi 
upravljavec posameznega omrežja. 
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7 GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA 
Karta 1: Pregledna karta obračunskih območij 

Krata 2: Pregledna karta obstoječe in predvidene komunalne opreme 
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3246. Sklep o določitvi cen programov v javnih 
vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih 
pogojev v vrtcih

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 20. čle-
na Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 
120/05, 93/15 in 59/19), petega in šestega odstavka 25. člena 
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji dne 19. novembra 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v javnih vrtcih  

v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev  
v vrtcih

1.
S tem sklepom se za posamezne programe javnih vrtcev 

določijo enotne ekonomske cene programov, ki so osnova za 
plačilo staršev ter pogoji za vpis otrok v vrtce v Mestni občini 
Nova Gorica in drugi pogoji izvajanja programov v vrtcih.

2.
Enotne ekonomske cene programov v javnih vrtcih 

v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka 
(v EUR):

DNEVNI PROGRAM
(9 ur)

POLDNEVNI PROGRAM
(6 ur)

– I. STAROSTNO OBDOBJE
oddelki 1–3 let

562,47 474,25

– II. STAROSTNO OBDOBJE
oddelki 3–4 let

457,89 385,36

– II. STAROSTNO OBDOBJE
oddelki 3–6, 4–6 in 5–6 let

382,67 321,42

KOMBINIRANI ODDELKI 457,89 385,36

PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE
(v nadaljevanju: razvojni oddelek)

1.177,50 997,03

Cena poldnevnega programa brez kosila je nižja od pol-
dnevnega programa za strošek kosila.

3.
Mestna občina Nova Gorica zagotavlja javnim vrtcem v 

Mestni občini Nova Gorica sredstva po posameznih namenih, 
ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za 
oblikovanje cen programov.

4.
Mestna občina Nova Gorica s tem sklepom določa, da se 

najvišje število otrok v oddelku, določeno z normativi poveča za 
enega otroka v vseh polovičnih oddelkih oziroma za dva otroka 
v vseh ostalih oddelkih v vseh javnih vrtcih v Mestni občini Nova 
Gorica, razen v razvojnem oddelku.

5.
V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za 

stroške neporabljenih živil, in sicer za:
– dnevni program: 41,80 EUR mesečno oziroma 

1,90 EUR dnevno,
– poldnevni program: 31,68 EUR mesečno oziroma 

1,44 EUR dnevno,
– poldnevni program brez kosila: 14,96 EUR mesečno 

oziroma 0,68 EUR dnevno,

z upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi 
odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne 
otrokove odsotnosti. Materialni stroški v vrtcih znašajo meseč-
no na otroka 55,00 EUR.

6.
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica 

po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo 

poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko v vrtcu 
dodatno uveljavljajo naslednje olajšave:

a) financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni:
Če otrok zboli in zaradi tega ne obiskuje vrtca, so starši 

oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski dan, ki presega 
10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna ob-
čina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 60 ob-
računskih dni v koledarskem letu, in sicer pod naslednjimi 
pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se 
sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ dodatnih 30 
obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju 
uprave vrtca, in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje 
in izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih 
otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec. Vlogo 
za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši 
oddajo pristojni upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni 
od zaključka odsotnosti.

b) financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in 
sicer za izbranih najmanj 10 in največ 44 zaporednih obračun-
skih dni v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, ki se lahko koristi 
v enem ali dveh sklopih.

Med začasnim izpisom plačajo starši 50 % dohodkovnega 
razreda, določenega na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev. Starši so začasni izpis dolžni napovedati 
pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj en mesec pred prvim 
dnem odsotnosti otroka.

c) Navedeni dodatni olajšavi plačil staršev iz točk a) in b) 
veljata le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini 
vključenih v vrtec.

7.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo 

staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti 
otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
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8.
Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica izvedejo vpis 

novincev za naslednje šolsko leto v prvih petih delovnih dneh 
meseca aprila. Starši, ki želijo vključiti otroka v vrtec v me-
secu septembru so dolžni, ob oddaji vloge za vpis, pristojni 
upravi javnega zavoda predložiti dokazilo o plačilu akontacije 
v višini 50,00 EUR, na osnovi katere bo staršem najkasneje 
do 30. aprila posredovana pogodba v podpis. Starši, ki želijo 
vključiti otroka v vrtec v mesecu septembru in vpisujejo otroka 
v obdobju po uradnem vpisu novincev do 31. avgusta so dol-
žni, ob oddaji vloge za vpis, pristojni upravi javnega zavoda 
predložiti dokazilo o plačilu akontacije v višini 80,00 EUR, na 
osnovi katere bo staršem posredovana pogodba v podpis, v 
kolikor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti. Plačana akontaci-
ja se poračuna v mesecu oktobru oziroma po prvem mesecu 
obiskovanja programa. V kolikor starši ne pripeljejo otroka v 
vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi ali v primeru, 
da že v septembru izpisujejo otroka, dano akontacijo izgubijo, 
akontacija pa se nameni za plačilo materialnih stroškov v vrtcu 
za mesec september. V kolikor otrok ni vključen v vrtec zaradi 
pomanjkanja prostih mest, se akontacija staršem vrne. Za vpise 
med šolskim letom, se akontacija ne plačuje.

Vključitev otroka v razvojni oddelek, ki ga izvaja Vrtec 
Nova Gorica se izvaja skladno z Zakonom o celostni zgodnji 
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list 
RS, št. 41/17), akontacija pa se ne plačuje.

9.
Vrtec Nova Gorica izvede v prvem tednu meseca junija 

tudi vpis otrok v krajši program za naslednje šolsko leto.

10.
Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica oblikujejo oddelke 

glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi 
pristojni oddelek Mestne občine Nova Gorica. Vrtčevski okoliši 
so skladni s šolskimi okoliši, razen v Solkanu in Novi Gorici, kjer 
se zaradi večjega števila vrtcev posebej določi vrtčevski okoliš 
glede na oddaljenost vrtca do stalnega prebivališča otroka. Vrt-
ci so avtonomni pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov.

Za oblikovanje razvojnega oddelka se vrtčevski okoliši 
ne upoštevajo.

11.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih 

mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v javnem 
zavodu, in sicer: ravnatelj javnega zavoda, pomočnik ravnate-
lja, svetovalni delavec.

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec:
ob istem datumu vključitve v določeno enoto vrtca, se 

upošteva naslednji prednostni vrstni red:
– otrok, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebi-

vališče v vrtčevskem okolišu – 5 točk,
– otrok, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno 

prebivališče v drugih vrtčevskih okoliših v Mestni občini Nova 
Gorica – 4 točke,

– otrok, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev začasno 
prebivališče v vrtčevskem okolišu – 3 točke,

– otrok, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev začasno 
prebivališče v drugih vrtčevskih okoliših v Mestni občini Nova 
Gorica – 2 točki,

– otrok, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebi-
vališče v drugih občinah, državah – 1 točka.

12.
Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica v prvih petih 

delovnih dneh meseca aprila pridobijo od staršev podatke o 
potrebah o začetku in koncu izvajanja programa za naslednje 
šolsko leto. Vrtec je dolžan začeti oziroma končati poslovni čas 

v posamezni enoti vrtca v terminu, določenem na osnovi naj-
manj ene pisno izražene potrebe staršev otrok v enoti vrtca z 
enim oddelkom, ob pogoju, da v navedenem terminu starši tudi 
dejansko pripeljejo oziroma odpeljejo otroka v oziroma iz vrtca. 
V enoti vrtca z več oddelki se mora število izraženih potreb 
sorazmerno povečati. V Centralnem vrtcu se lahko glede na 
potrebe staršev iz vseh vrtčevskih okolišev Vrtca Nova Gorica 
določi daljši poslovni čas enote.

V kolikor starši pridejo iskat otroka v vrtec po končanem 
poslovnem času vrtca oziroma po preteku otrokovih devetih 
urah bivanja v vrtcu, se vsaka začeta ura zamude zaračuna 
staršem po ceni, ki znaša 8,00 EUR.

13.
Vrtec Nova Gorica lahko v Centralnem vrtcu po poslov-

nem času organizira popoldansko varstvo otrok, v kolikor bo 
dnevno prisotnih vsaj šest otrok, za katere je Mestna občina 
Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene pro-
grama.

Pogoj za vključitev otroka sta dokazili delodajalcev obeh 
staršev oziroma skrbnikov otroka iz katerih je razvidno, da je 
njuna obvezna prisotnost na delu po poslovnem času vrtca, ki 
ju je potrebno predložiti vrtcu vsako leto v mesecu avgustu in v 
januarju. Starši otrok so dolžni najaviti oziroma odjaviti otrokovo 
namero po vključitvi v popoldanski termin vsaj dva dni pred 
predvidenim terminom. Cena popoldanskega varstva za starše 
znaša 5,00 EUR za vsako začeto uro.

14.
Ob vpisu otrok v Vrtec Nova Gorica se otroci, ki imajo 

skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v drugih ob-
činah oziroma državah ter otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od 
staršev stalno prebivališče v drugih vrtčevskih okoliših v Mestni 
občini Nova Gorica prioritetno razporejajo na prosta mesta v 
enoto Čriček v Kromberku, v enoto Julka Pavletič v Solkanu in 
v enoto Centralni vrtec.

Med šolskim letom se glede na potrebe staršev oblikujeta 
dva oddelka prvega starostnega obdobja v enoti Julka Pavletič, 
enoti Mojca, enoti Čriček ali enoti Najdihojca.

15.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica pooblašča žu-

pana, da za vsak javni vrtec v Mestni občini Nova Gorica izda 
soglasje k:

– predlagani vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v 
oddelku za prihodnje šolsko leto,

– predlagani sistemizaciji delovnih mest,
– predlaganim novim zaposlitvam strokovnih delavcev.

16.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep 

o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova 
Gorica in drugih pogojev v vrtcih, št. 602-8/2018-31 z dne 21. 3. 
2019 (Uradni list RS, št. 22/19) in Sklep o dopolnitvi Sklepa o 
določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova 
Gorica in drugih pogojev v vrtcih št. 602-11/2020-3 z dne 23. 7. 
2020 (Uradni list RS, št. 107/20).

17.
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. decembra 2020. 

Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-14/2020-21
Nova Gorica, dne 19. novembra 2020

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič
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RADEČE

3247. Javna razgrnitev in javna obravnava 
spremenjenega dopolnjenega osnutka 
Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 
stanovanjsko območje Dobrava v Radečah

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 49. člena Statuta Občine 
Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) župan Občine Radeče s tem 
javnim naznanilom obvešča občane in zainteresirano javnost o

J A V N I    R A Z G R N I T V I     
I N    J A V N I    O B R A V N A V I

spremenjenega dopolnjenega osnutka 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta  

za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko 
območje Dobrava v Radečah

I.
Javno se razgrne spremenjen dopolnjen osnutek Občin-

skega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja 
EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Radečah, ki ga 
je izdelalo podjetje AR Projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 
Sevnica, pod št. 9/2019.

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju 
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno za obdobje 

30 dni, in sicer od ponedeljka, 14. decembra 2020 do vključno 
torka, 12. januarja 2021, v sejni sobi Občine Radeče, Ulica 
Milana Majcna 1, 1433 Radeče v času uradnih ur.

Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko 
podajo vsi zainteresirani, tako fizične kot pravne osebe, orga-
nizacije in skupnosti.

III.
V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, 

ki bo v sredo, 6. januarja 2021, ob 16.uri v Domu kulture Radeče.

IV.
Pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo na dopolnjen 

osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v 
Radečah, zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v knjigo 
pripomb in predlogov, ki bo v sejni sobi Občine Radeče, na jav-
ni obravnavi ali posredujejo po pošti na naslov Občina Radeče, 
Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali info@radece.si.

V.
To javno naznanilo se objavi na krajevno običajen način 

na oglasni deski Občine Radeče, kabelski televiziji, spletni 
strani Občine Radeče in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-18/2020-26
Radeče, dne 8. decembra 2020

Župan 
Občine Radeče
Tomaž Režun

SLOVENSKE KONJICE

3248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
obrtna cona Tepanje

Na podlagi 123. člena in v povezavi s 119. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. členom 

Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 
12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske 
Konjice na 14. seji dne 26. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu obrtna cona Tepanje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

V 1. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu obrtna cona Tepanje (Uradni list RS, št. 46/18) se doda 
nov tretji odstavek, ki se gasi:

»(3) Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo pod-
jetje Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko 
projekta 9/20. Ministrstvo za okolje in prostor je prostorskemu 
aktu dodelilo identifikacijsko številko prostorskega akta: 1486.«

2. člen
(vsebina odloka)

V 2. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-
vek, ki se glasi:

»(3) Spremembe in dopolnitve OPPN obsegajo tekstualni 
del in grafični del. Spremembe in dopolnitve grafičnega dela 
OPPN obsegajo naslednje načrte:

1.0 Izsek iz grafičnega dela OPN  
Občine Slovenske Konjice M 1:5000

2.0 Izsek iz grafičnega dela OPPN  
Obrtna cona Tepanje M 1:2000

3.0 Situacija obstoječega stanja M 1:1000
4.0 Prikaz vplivov in povezav  

s sosednjimi območji na DOF M 1:5000
5.0 Arhitektonsko zazidalna situacija M 1:1000
6.0 Geodetsko kotirana situacija  

z načrtom parcelacije M 1:1000«

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN

3. člen
(predmet OPPN)

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
»Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je:
– Sprememba parcelacije v območju 1. Spremenita se 

meji med gradbenima parcelama Gp-3.1 in Gp-3.2 in gradbe-
nima parcelama Gp-10.2 in Gp-3.2. Gradbena parcela Gp-3.2 
se razdeli na dva dela, in sicer na Gp-3.2a in Gp-3.2b.

– Gradbena parcela Gp-9, predvidi se izbris napisa »javna 
površina«, ker območje ne bo v javni rabi.«.

4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen
Območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema nasle-

dnje parcele ali dele parcel v k.o. Tepanje: 1516, 1534, 1533, 
1517, 1536, 1535. Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
obsega območje gradbenih parcel Gp-3.1, Gp-3.2 in Gp-10-2, 
v velikosti 5881 m2 (območje 1) in območje gradbene parcele 
Gp-9, v velikosti 2769 m2 (območje 2).«

5. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni in se glasi:
»(3) Na gradbeni parceli Gp-9 se dopusti gradnja par-

kirišča za osebna in tovorna vozila. Za potrebe parkirišča se 



Uradni list Republike Slovenije Št. 184 / 11. 12. 2020 / Stran 9273 

dopusti postavitev pripadajočih objektov in naprav (rampe, 
plačilni avtomati s strojnico in podobno).«

6. člen
Za prvo alinejo prvega odstavka 42. člena se besedilo 

»Gp-3.2«, nadomesti z besedilom, ki se glasi: »ter Gp-3-2a in 
Gp-3-2b,« in namesto podpičja doda besedilo, ki se glasi: »ter 
Gp-8 in Gp-9;«

7. člen
V tretjem odstavku 42. člena se besedilo »+/– 1.00 m«, 

nadomesti z besedilom, ki se glasi: »+/– 2.50 m«.

III. KONČNE DOLOČBE

8. člen
(vpogled)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Občine Slovenske Konjice in na Upravni enoti Sloven-
ske Konjice.

9. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
republiške in občinske inšpekcijske službe.

10. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 350-0004/2020
Slovenske Konjice, dne 26. novembra 2020

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc

STRAŽA

3249. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih 
Občine Straža

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 15. člena 
Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) 
je Občinski svet Občine Straža na 13. redni seji dne 19. 11. 
2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o priznanjih Občine Straža

1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Straža (Uradni list RS, 

št. 103/09 v nadaljevanju Odlok) se spremeni tretji odstavek 
10. člena, tako da se glasi:

»Priznanja se vročajo prejemnikom na svečan način, in si-
cer na svečani seji občinskega sveta ali ob posebnih slovesno-
stih oziroma na svečanem sprejemu ob dogodkih in praznikih, 
pomembnih za občino ali prejemnike priznanj.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-4/2020-3
Straža, dne 19. novembra 2020

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc

ŠKOFLJICA

3250. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi 
določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganju ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 
68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta 
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet 
Občine Škofljica na 9. redni seji dne 1. 12. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o obdelavi določenih  

vrst komunalnih odpadkov in odlaganju 
ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov

1. člen
V Odloku o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov 

in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov (Uradni list RS, št. 9/16 in 75/17) se v 3. členu drugi 
stavek spremeni tako, da se glasi:

»Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA d. o. o.«

2. člen
V 4. členu se beseda »junija« nadomesti z besedo »de-

cembra«.

3. člen
V 8. členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zajemati plin iz obdelave odpadkov in odlagališčni plin 

ter ju predelovati,«.

4. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitev javne službe se določa skladno s predpisi, 

ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Ceno predlaga 
izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev 
javne službe in ga predloži Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, 
povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d. o. o., v potrditev.

Obračunsko obdobje znaša eno leto.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračuna-

ne predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev 
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gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjeva-
nja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 
2019–2021 upoštevajo kot predračunske cene za leto 2019 in 
za leto 2020.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, razen določbe 4. člena tega odloka, 
ki začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa 
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
(Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na obra-
čunsko obdobje.

Št. 007-11/2020
Škofljica, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

3251. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 
Vrtec Škofljica

Na podlagi 28. člena in pravega odstavka 31. člena 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zako-
na o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 
56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 
– odl. US, 51/16 – odl US, 88/16 in 61/17 – ZUPŠ), Zakona za 
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12 
– Skl. US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – Odl. US: U-I-186/12-34, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZDavNepr, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – 
odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 
120/05 in 93/15) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni 
list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 9. redni 
seji dne 1. 12. 2020 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

cen programov predšolske vzgoje v Javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica

1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 

Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica (Ura-
dni list RS, št. 97/14 in naslednji) se 1. člen spremeni tako, da 
se glasi:

Cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izo-
braževalnem zavodu Vrtec Škofljica, katerega ustanovitelj je 
Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka po posameznih 
programih:

1. starostna skupina: 549,93 EUR
2. starostna skupina: 411,65 EUR.

2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2021. Sklep se 
objavi tudi na spletni strani Občine Škofljica.

Št. 007-12/2020
Škofljica, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

3252. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Škofljica 
(Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 
9. redni seji dne 1. 12. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini:
– 2357/5 k.o. 1697 – Lanišče.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03401-6/2020(3)
Škofljica, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

ŠMARJEŠKE TOPLICE

3253. Sklep o ukinitvi statusa prenehanja javnega 
dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Topli-
ce (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke 
Toplice na 13. redni seji dne 25. 11. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa prenehanja javnega dobra

I.
Na podlagi sklepa se ukine status prenehanja javnega 

dobra na naslednji nepremičnini:
– parcelna št. 2920/4, k.o. Bela Cerkev.

II.
Pri nepremični iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastnin-

ska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 
8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0010/2020
Šmarjeta, dne 25. novembra 2020

Župan
Občine Šmarješke Toplice

Marjan Hribar

TOLMIN

3254. Obvezna razlaga prvega stavka drugega 
odstavka 71. člena Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Tolmin

Občinski svet Občine Tolmin je na podlagi 21. člena Statuta 
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) ter 
74. in 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin (Ura-
dni list RS, št. 58/10 in 7/11) na 16. seji dne 30. 11. 2020 sprejel

O B V E Z N O    R A Z L A G O
prvega stavka drugega odstavka 71. člena 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Tolmin  
(Uradni list RS, št. 78/12)

1. člen
Določbo prvega stavka drugega odstavka 71. člena Odloka 

o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, 
št. 78/12) je treba razumeti tako, da je v primeru, ko na parceli 
objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev za-
dostnega števila zahtevanih parkirnih mest in mora investitor 
manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površi-
nah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m in na katerih je la-
stnikom, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova trajna 
uporaba, pogoj trajne uporabe izpolnjen, če investitor ta parkirna 
mesta zagotovi na zemljišču, ki je v zasebni lastnini in investitor 
z zemljiškoknjižnim izpiskom ali pogodbo izkaže lastninsko ali 
drugo pravico, na podlagi katere lahko uporablja to zemljišče za 
navedeni namen, kot tudi v primeru, če se največ na zgoraj na-
vedeni oddaljenosti nahajajo javna parkirišča, katerih uporaba je 
pod enakimi pogoji omogočena vsem, pri čemer se oddaljenost 
200 m meri od roba gradbene parcele, v zračni liniji v vse smeri.

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Tolmin.

3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listi Republike 

Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 3505-0002/2020
Tolmin, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

3255. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) 
in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, 
št. 13/09, 17/11, 106/16) je Občinski svet Občine Tolmin na 
16. seji dne 30. 11. 2020 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,7575 EUR/m3.

II.
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost pri-

ključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:

EUR/priključek

DN20 3,0809

DN25 9,2427

DN40 30,8090

DN50 46,2135

DN80 154,0450

DN100 308,0900

DN150 616,1800

III.
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in pa-

davinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne 
uporabljati s 1. 1. 2021.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 354-0032/2020
Ljubljana, dne 1. decembra 2020

Župan 
Občine Tolmin
Uroš Brežan

3256. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) 
in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, 
št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 
16. seji dne 30. 11. 2020 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe od-

vajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 
0,2635 EUR/m3.

II.
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost pri-

ključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:
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EUR/priključek
DN20 2,2304
DN25 6,6912
DN40 22,3040
DN50 33,4560
DN80 111,5200
DN100 223,0400
DN150 446,0800

III.
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in pa-

davinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne 
uporabljati s 1. 1. 2021.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 354-0032/2020
Tolmin, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

3257. Sklep o ceni storitve javne službe 24-urne 
dežurne službe

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18) in 21. člena 
Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je 
Občinski svet Občine Tolmin na 16. seji dne 30. 11. 2020 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se cena storitve javne službe 24-urne dežurne 

službe v višini 289,63 EUR.

II.
Cena iz I. točke tega sklepa se začne uporabljati s 

1. 1. 2021.

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 354-0033/2020
Tolmin, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

3258. Sklep o cenah storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) 
in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, 
št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 
16. seji dne 30. 11. 2020 sprejel

S K L E P

I.
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

1.1 cena stroškov javne infrastrukture:  0,0038 €/kg
1.2 cena storitev javne službe: 0,2313 €/kg

2. Zbiranje bioloških odpadkov:
2.1 cena stroškov javne infrastrukture:  0,0049 €/kg
2.2 cena storitev javne službe: 0,1712 €/kg

3. Obdelava komunalnih odpadkov: 0,1787 €/kg
4. Odlaganje ostankov obdelave  

komunalnih odpadkov:  0,0122 €/kg

II.
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo na-

slednje cene:
1. za odvoz po posodah:

Posoda Vrsta odpadka Cena storitve
€/odvoz

Cena Infrastrukture
€/odvoz

Cena skupaj
€/odvoz

120 l ostanek zbiranje 1,9821 0,0326 2,0147
ostanek obdelava 1,5435  1,5435
ostanek odlaganje 0,1054  0,1054

SKUPAJ: 3,6310 0,0326 3,6636
240 l ostanek zbiranje 3,9641 0,0651 4,0292

ostanek obdelava 3,0871  3,0871
ostanek odlaganje 0,2108  0,2108

SKUPAJ: 7,2620 0,0651 7,3271
500 l ostanek zbiranje 8,2586 0,1357 8,3943

ostanek obdelava 6,4315  6,4315
ostanek odlaganje 0,4391  0,4391

SKUPAJ: 15,1292 0,1357 15,2649
700 l ostanek zbiranje 11,5620 0,1900 11,7520

ostanek obdelava 9,0040  9,0040
ostanek odlaganje 0,6147  0,6147

SKUPAJ: 21,1807 0,1900 21,3707
900 l ostanek zbiranje 14,8654 0,2443 15,1097

ostanek obdelava 11,5766  11,5766
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ostanek odlaganje 0,7904  0,7904
SKUPAJ: 27,2324 0,2443 27,4767

1100 l ostanek zbiranje 18,1688 0,2985 18,4673
ostanek obdelava 14,1492  14,1492
ostanek odlaganje 0,9660  0,9660

SKUPAJ: 33,2840 0,2985 33,5825
5 m3 ostanek zbiranje 82,5855 1,3570 83,9425

ostanek obdelava 64,3145  64,3145
ostanek odlaganje 4,3910  4,3910

SKUPAJ: 151,2910 1,3570 152,6480
7 m3 ostanek zbiranje 115,6197 1,8998 117,5195

ostanek obdelava 90,0403  90,0403
ostanek odlaganje 6,1474  6,1474

SKUPAJ: 211,8074 1,8998 213,7072
10 m3 ostanek zbiranje 165,1710 2,7140 167,8850

ostanek obdelava 128,6290  128,6290
ostanek odlaganje 8,7820  8,7820

SKUPAJ: 302,5820 2,7140 305,2960
120 l organski 3,3072 0,0947 3,4019
240 l organski 6,6143 0,1893 6,8036
240 l embal. 3,9641 0,0651 4,0292
240 l papir 3,9641 0,0651 4,0292
1100 l embal. 18,1688 0,2985 18,4673
1100 l papir 18,1688 0,2985 18,4673
1100 l sveče 18,1688 0,2985 18,4673
1,23 m3 steklo 20,3160 0,3338 20,6498
1,8 m3 embal. 29,7308 0,4885 30,2193
1,8 m3 papir 29,7308 0,4885 30,2193
1,8 m3 tekstil 29,7308 0,4885 30,2193
3,2 m3 embal. 52,8547 0,8685 53,7232
3,2 m3 papir 52,8547 0,8685 53,7232
7 m3 embal. 115,6197 1,8998 117,5195
10 m3 embal. 165,1710 2,7140 167,8850
10 m3 papir 165,1710 2,7140 167,8850

in
2. za odvoz po osebah:

cena storitev
€/os

cena infras.
€/os Cena skupaj

Zbiranje 4,2235 0,0694 4,2929
Ostanek obdelava 0,7184  0,7184
Ostanek odlaganje 0,0490  0,0490
Biološki odpadki 0,4194 0,0120 0,4314

SKUPAJ: 5,4103 0,0814 5,4917

III.
Cena storitve javne službe ravnanja z odpadki iz I. in 

II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 2021.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 354-0032/2020
Tolmin, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan
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3259. Sklep o višini vodarine

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) 
in na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, 
št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 
16. seji dne 30. 11. 2020 sprejel

S K L E P

I.
Sprejme se vodarina v višini 0,6462 EUR/m3.

II.
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost pri-

ključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:
EUR/priključek

DN20 3,2656
DN25 9,7968
DN40 32,6560
DN50 48,9840
DN80 163,2800
DN100 326,5600
DN150 653,1200

III.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in 

II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 2021.

IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 354-0032/2020
Tolmin, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

3260. Sklep o določitvi subvencije najemnine

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 
78/19) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, 
št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 
16. seji dne 30. 11. 2020 sprejel

S K L E P

I.
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobi-

tnih dejavnosti, se iz proračuna Občine Tolmin določi subven-
cija najemnine:

– za ostanek zbiranja komunalnih odpadkov v višini 
100 %,

– za biološke odpadke v višini 100 %.

II.
S tem sklepom določena subvencija se začne uporabljati 

z uveljavitvijo novih cen ravnanja s komunalnimi odpadki v 
letu 2021.

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 354-0032/2020
Tolmin, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

3261. Sklep o lokacijski preveritvi LP 01 za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi v EUP A 296

Na podlagi 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) ter 
11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 
17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 16. seji dne 
30. 11. 2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi LP 01 za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
v EUP A 296

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifi-

kacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
1744, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, 
št. 78/12), določena z oznako EUP A 296, na zemljiščih s parc. 
št. 9/2 in 765/6 k.o. 2255 Lom.

2. člen
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje 

enostanovanjskega objekta preoblikujeta tako, kot izhaja iz Ela-
borata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Locus prostorske 
informacijske rešitve d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Dom-
žale, maj 2020, popravek julij 2020. 

3. člen
Površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z 

oznako A 296 se preoblikuje in poveča na del zemljišč s parc. 
št. 9/2 in 765/6 k.o. 2255 Lom. Povečanje znaša 379,6 m2, kar 
predstavlja 19,9 % izvorne oblike, tako da nova skupna površi-
na te posamične poselitve znaša 2.288,58 m2.

Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je 
določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa. 

4. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Ob-

čina Tolmin vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Občina Tolmin podatek o spremenjeni obliki in velikosti 

stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob 
naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno 
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

Sklep se posreduje Upravni enoti Tolmin in Ministrstvu za 
okolje in prostor.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 351-0060/2020
Tolmin, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan
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TREBNJE

3262. Sklep o delovanju vrtcev v Občini Trebnje 
v zmanjšanem obsegu

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – 
popr.) in tretje alineje 2. člena Odloka o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, 
št. 181/20) je župan Občine Trebnje sprejel

S K L E P
o delovanju vrtcev v Občini Trebnje  

v zmanjšanem obsegu

I
S tem sklepom se določa delovanje Vrtca Mavrica Trebnje 

in Zavoda montessori z roko v roki (Zasebni vrtec Maja, Hiša 
otrok Trebnje) v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno var-
stvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo 
zagotoviti na drug način.

II
Ne glede na začasno prepoved zbiranja ljudi v vrtcih, Vr-

tec Mavrica Trebnje in Zavod montessori z roko v roki (Zasebni 
vrtec Maja, Hiša otrok Trebnje) delujeta v zmanjšanem obsegu, 
ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni 
in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

III
O tem, kateri otroci so upravičeni do nujnega varstva iz 

prejšnje točke in ob predložitvi katerih dokazil, ter o tem, katere 
enote vrtcev so odprte, o morebitni spremembi poslovnega 
časa in podobnih zadevah, ki se tičejo organizacije nujnega 
varstva, v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport, odločata ravnatelj ali direktor vrtca ali od njiju 
pooblaščena oseba.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in velja do prenehanja veljavnosti 
začasne prepovedi zbiranja ljudi v vrtcih.

Št. 843-1/2020-418
Trebnje, dne 7. decembra 2020

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

TRŽIČ

3263. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2021

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 Statu-
ta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15) je Občinski svet 
Občine Tržič na 16. redni seji dne 26. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2021

1. člen
(vsebina odloka)

Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2021 (v 
nadaljevanju: 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 2021 se določa v naslednjih 
zneskih:

KONTO OPIS Predlog 2021 
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 15.178.320
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.217.879

70  DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 10.485.456

700  DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 9.018.851

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 1.199.605
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 267.000
706  DRUGI DAVKI 0
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.732.423
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.300.518
711  TAKSE IN PRISTOJBINE 10.000
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 50.500
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 41.505
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 329.900
72  KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 148.000
720  PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 90.000
721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722  PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 58.000

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 2.260
730  PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 2.260
731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74  TRANSFERNI PRIHODKI 

(740+741) 2.810.181
740  TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 563.578

741  PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 2.246.603

78  PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0
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787  PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 17.742.691

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.504.886

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.080.732

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 172.388

402  IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 3.082.966

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 20.000
409  REZERVE 148.800
41  TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 5.478.393
410  SUBVENCIJE 371.100
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 3.217.441
412  TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 579.530

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.310.323

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 7.345.517
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 7.345.517
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 413.895
431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 197.500
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 216.395

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –2.564.371

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) 3.400.000
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 3.400.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.426.414
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.426.414

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)= 
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –590.785

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) 1.973.586

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 2.564.371

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 
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-
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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 pro-
računski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se 
financirajo iz namenskih sredstev Evropske unije ali sredstev 
državnega proračuna ter pripadajočih postavk udeležbe Ob-
čine 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 
tekočem proračunskem letu odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki 
do občine, in sicer 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 
2.400.000,00 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 na-
čin, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah. Župan 
je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega 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 tekočem proračunskem letu lahko 
zadolžijo do višine 300.000,00 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 sred-
stva 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. 2021.

Št. 4100-0014/2020-401
Tržič, dne 26. novembra 2020

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic
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3264. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2022

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 Statu-
ta Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15) je Občinski svet 
Občine Tržič na 16. redni seji dne 26. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2022

1. člen
(vsebina odloka)

Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2022 (v 
nadaljevanju: 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 2022 se določa v naslednjih 
zneskih:

KONTO OPIS Predlog 2022 
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 15.582.661
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.223.079

70  DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 10.490.256

700  DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 9.018.851

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 1.199.605
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 271.800
706  DRUGI DAVKI 0
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.732.823
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.300.918
711  TAKSE IN PRISTOJBINE 10.000
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 50.500
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 41.505
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 329.900
72  KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 133.000
720  PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 75.000
721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722  PRIHODKI OD 

PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 58.000

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 5.760
730  PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 5.760
731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74  TRANSFERNI PRIHODKI 

(740+741) 3.220.822
740  TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.423.356

741  PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 1.797.466

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) 17.786.556

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.643.105

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.091.120

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 173.723

402  IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 3.209.462

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 20.000
409  REZERVE 148.800
41  TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 5.522.301
410  SUBVENCIJE 371.100
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 3.242.941
412  TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 581.636

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.326.623

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 7.342.256
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 7.342.256
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 278.895
431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 62.500
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 216.395

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –2.203.895

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
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VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.700.000
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.700.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.338.783
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.338.783

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)= 
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –842.678

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) 1.361.217

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 2.203.895

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 
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 pro-
računski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se 
financirajo iz namenskih sredstev Evropske unije ali sredstev 
državnega proračuna ter pripadajočih postavk udeležbe Ob-
čine 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.
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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 
tekočem proračunskem letu odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki 
do občine, in sicer 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 
1.700.000,00 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 na-
čin, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah. Župan 
je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega 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 2022 lahko zadolžijo do višine 
300.000,00 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. 2022.

Št. 4100-0015/2020-401
Tržič, dne 26. novembra 2020

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic

3265. Odlok o koncesiji za graditev vlečnice 
v Skakalnem centru Sebenje

Na podlagi 20., 21., 27., 28. in 29. člena Zakona o žični-
ških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 
in 33/14, v nadaljevanju ZŽNPO) ter 18. člena Statuta Občine 
Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 47/15) je Občinski svet Občine 
Tržič na 16. redni seji dne 26. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o koncesiji za graditev vlečnice  

v Skakalnem centru Sebenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije za gra-

ditev žičniške naprave (vlečnica v Skakalnem centru Sebenje) 
za prevoz oseb na območju Skakalnega centra Sebenje (v 
nadaljevanju: koncesija), ki je ob uveljavitvi Zakona o žičniških 
napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju: ZŽNPO) name-
njena določeni skupini uporabnikov (v nadaljevanju žičniška 
naprava).

Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli 
koncesija za graditev vlečnice v Skakalnem centru Sebenje, 
na zemljiščih parc. št. 425/2 in 419/4, k.o. Žiganja vas (2149).

Žičniška naprava, ki je predmet koncesije po tem odloku, je 
natančneje določena v prilogi tega odloka, ki je njen sestavni del.

Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet koncesije 
po tem odloku, ni gospodarska javna služba.

2. člen
Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključ-

no pravico zgraditi žičniško napravo, ki je predmet te koncesije 
(vlečnica v Skakalnem centru Sebenje).

II. PODELITEV KONCESIJE

3. člen
Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZŽNPO se kon-

cesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vlo-

ge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena ZŽNPO z upravno 
odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Tržič.

Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz 
prejšnjega odstavka tega člena v roku 60 dni od uveljavitve tega 
odloka. V vlogi mora tudi navesti nameravani način obratovanja 
žičniške naprave ter okvirni začetek njenega obratovanja.

4. člen
Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
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– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma se-

dež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene 

zmogljivosti,
– podatke o dostopnosti do načrtovane žičniške naprave,
– komu je namenjena načrtovana žičniška naprava,
– podatke v zvezi z ureditvijo površin ali objektov, katerim 

je namenjena žičniška naprava, vključno z njihovimi pomožnimi 
objekti in napravami,

– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemelje-
nost načrtovane graditve žičniške naprave.

5. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, 

kateri je namenjena žičniška naprava,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge ob-

vezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvida-

cijskega postopka,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne teh-

nične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
Vlogi za podelitev koncesije mora koncesionar priložiti 

dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.

6. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionar-

jem se za žičniško napravo iz priloge tega odloka podrobneje 
uredijo s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko pogodbo sklene v 
imenu koncendenta župan Občine Tržič.

7. člen
Za izdajo odločb in drugih posameznih aktov v zvezi s 

koncesijo je pristojna občinska uprava Občine Tržič.

III. POGOJI KONCESIJE

8. člen
Koncesija se podeli za čas 15 let od sklenitve koncesijske 

pogodbe (rok koncesije).
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, 

vendar največ za polovico časa predmetne koncesije, če je ob 
izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče 
pričakovati, da bo žičniška naprava varno obratovala v času 
podaljšanja koncesije.

Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda Občina 
Tržič na predlog koncesionarja.

Koncesija se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski 
pogodbi.

9. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.

10. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske po-

godbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja,
– iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.

11. člen
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločba-

mi pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na varnost 
obratovanja,

– če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žični-
ške naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorijo 
drugače,

– v drugem primeru, ki ga določa zakon ali drug predpis.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o 

odvzemu koncesije.

12. člen
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja 

odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne 
dogovori drugače.

Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške 
naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzposta-
vitev okoliščinam čimbolj primernega stanja na vseh zemljiščih 
in drugih površinah koncesije.

IV. KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0011/2020
Tržič, dne 26. novembra 2020

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic
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Priloga

Priloga – Značilnosti vlečnice v Skakalnem centru Sebenje  
 
 
a. Lokacija žičniške naprave: 
 
Žičniška naprava leži na zemljiščih parc. št. 425/2 in 419/4, k.o. Žiganja vas (2149). 
 
b. Značilnosti žičniške naprave: 
 
Žičniška naprava je vlečnica za prevoz oseb za določeno skupino uporabnikov z 
naslednjimi značilnostmi: 
 
Razmere na napravi  enota 
- nadmorska višina vrvi v zgornji postaji 546,00 m 
- nadmorska višina vrvi v spodnji postaji 500,50 m 
- višinska razlika: 45,50 m 
- horizontalna dolžina 
- poševna dolžina: 

                150,00  
156,75 

m 
m 

- povprečni naklon 30,30 % 
- maksimalni naklon 47,50 % 
   
Pogon   
- lega Zgoraj/spodaj  spodaj 
- sistem glavnega pogona Električni/diesel električni 
- sistem zasilnega pogona Električni/diesel brez 
   
Obratovanje   
- kapaciteta 160 oseb/h 
- čas vožnje 1,53 min 
- nazivna hitrost vožnje 1,7 m/s 
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3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Tržič

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 18. čle-
na Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je 
Občinski svet Občine Tržič na 16. redni seji dne 26. 11. 2020 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

v Občini Tržič

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kate-

gorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, 
št. 34/09, 53/13 in 38/17) – v nadaljevanju: odlok.

2. člen
Besedilo iz 4. člena odloka se spremeni in se po novem 

glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v 

občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec  
odseka

Dolžina  
[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
v sosednji občini  

[m]
1 280050 Jurčkovo polje – Križe 2.849

1.1 280052 C 280020 Duplje – Žiganja vas – Križe C R2 410 2.849 V 1.251 Naklo
2 348070 Brezje (R2 411) – Leše 2.838

2.1 348071 C R2 452 Brezje – Leše C R3 638 2.838 V 3.698 Radovljica

3 428010
Lajb – Podljubelj 
(Matizovec, Završnik) – 
Tržič

10.208

3.1 428011 C G2 101 Lajb – Podljubelj križišče C G2 101 2.708 V

3.2 428012 C 428120 Tržič – Koroška cesta – 
Čegeljše – Podljubelj C 428010 4.776 V

3.3 428013 C 428010 Podljubelj – Blejc – 
Matizovec (parkirišče) Z park. 2.724 V

4 428020 Tržič – križišče Slap – 
Jelendol 1.419

4.1 428021 C 428120 Tržič – križišče Slap – 
Jelendol C 428040 1.419 V

5 428030 Slap (križišče za Lom) – 
Jelendol (mimo gradu) 5.368

5.1 428031 C 428040 Slap (križišče za Lom) – 
Jelendol O 03T060 5.368 V

6 428040
Slap (križišče) – Lom – Pr 
Tič – Slaparska vas – pod 
Polano

6.834

6.1 428041 C 428020 Slap (križišče) – Lom – 
Slaparska vas Z HŠ 17 4.052 V

6.2 428042 C 428040 odcep za Potarje – Pr Tič O 03T116 2.782 V
7 428050 Pristava – Križe 1.137

7.1 428051 C 428120 Pristava – Križe C R2 410 1.137 V

8 428100 Križe – Sebenje – Žiganja 
vas 2.488

8.1 428101 C R2 410 Križe – Sebenje – Žiganja 
vas C 280050 2.488 V

9 428110 Brezovo – Loka – Mlaka 1.680
9.1 428111 C 428140 Brezovo – Loka – Mlaka C R2 410 1.680 V

10 428120 Tržič (križišče Zlit) – Tržič – 
Križe (plinska postaja) 3.253
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10.1 428121 C R2 410
Tržič (krožišče Sokolnica) 
– Tržič – Križe (plinska 
postaja)

C 428120 2.649 V

10.2 428122 C 428120 Tržič (križišče Zlit) – Tržič 
(krožišče Sokolnica) C R2 410 604 V

11 428130 Podtabor – Zvirče – Kovor 
– Bistrica 3.978

11.1 428131 C G1 101 Zvirče – Kovor – Bistrica C R3 638 3.318 V
11.2 428132 C G1 101 Zvirče – Podtabor C R3 636 660 V 520 Naklo

12 428140 Brezje – Kovor – Brezovo – 
Kovor – Brdo – Ljubno 7.793

12.1 428141 C R3 638 Brezje – Hudo – Kovor – 
Križe C 280050 4.753 V

12.2 428142 C 428140 Kovor – Brdo – Ljubno C R2 411 3.040 V 3.495 Radovljica

13 428150 Leše – Vadiče – Brezje  
pri Tržiču 2.231

13.1 428151 C 348070 Leše – Vadiče – Brezje  
pri Tržiču C 428141 2.231 V

14 428160 Senično – Sp. Vetrno 938
14.1 428161 C R2 410 Senično – Sp. Vetrno Z HŠ 17 938 V

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Tržič znaša 53.014 m (53,014 km).«

3. člen
Besedilo iz 5. člena odloka se spremeni in se po novem 

glasi:
»Lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ) 

v mestu Tržič in drugih naseljih občine z uvedenim uličnim 
sistemom so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec  
odseka

Dolžina  
[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
v sosednji občini 

[m]
1 428180 Loka 495

1.1 428181 C 428130 Loka C 428110 495 V
2 428280 Ravne 1.305

2.1 428281 C 428010 Za jezom – Ravne – Pot  
na pilarno – Koroška cesta C 428010 1.305 V

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Tržič znaša 1.800 m (1,8 km).«

4. člen
Besedilo iz 6. člena odloka se spremeni in se po novem 

glasi:
»Javne poti (JP) v mestu Tržič, v naseljih občine in med 

naselji so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec od-
seka

Dolžina  
[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
v sosednji občini 

[m]
1 781550 Zadraga 423

1.1 781551 C 280050 Zadraga C 280050 423 V 798 Naklo
2 928000 Ljubelj 561

2.1 928001 C G2 101 Cerkev Sv. Ane Z HŠ 300 561 V
3 928020 Lajb, Črni gozd 215

3.1 928021 C G2 101 glavna cesta – Lajb Z HŠ 295 77 V
3.2 928023 C 428010 lokalna cesta – Črni gozd Z HŠ 274 138 V
4 928030 Tominčev slap 325

4.1 928031 C G2 101 Podljubelj – zaselek Črnik Z HŠ 270 24 V
4.2 928032 C 428010 Podljubelj – Tominčev slap Z HŠ 256 153 V
4.3 928033 C 928030 Podljubelj – kamp Z HŠ 251 148 V
5 928040 Pod Košuto 826

5.1 928041 C 428010 križišče Blejc – Geben C 428010 285 V
5.2 928042 C 428010 križišče Blejc – Čižovnik Z HŠ 204 541 V
6 928050 Podljubelj 489

6.1 928051 C 428010 vikend naselje 188 Z HŠ 188 207 V
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6.2 928052 C 428010 vikend naselje 170 Z HŠ 170 119 V
6.3 928053 C 428010 Ankele – Podljubelj 143 Z HŠ 143 135 V
6.4 928054 C 928050 JP 053 – Podljubelj 139 Z HŠ 139 28 V
7 928060 Podljubelj – Završnik 3.427

7.1 928061 C 428010 Podljubelj – Završnik Z HŠ 123 3.427 V
8 928070 Plaz, Deševno, Log 2.612

8.1 928071 C G2 101 G2 101 – Podljubelj 99 Z HŠ 99 79 V

8.2 928072 C 428010 nadvoz LC 012 – konec 
novega naselja Skale Z HŠ 95 284 V

8.3 928073 C 928070 Deševno – novo naselje 
(Romšak) Z HŠ 56D 437 V

8.4 928074 C 928070 Deševno – Dolenčeva 
Guba Z HŠ 44 85 V

8.5 928075 C 428010 podvoz – Podljubelj 25 Z HŠ 25 542 V
8.6 928076 C G2 101 JP 075 – Komac Z HŠ 21 163 V
8.7 928077 C 428010 skozi naselje Deševno C 428010 827 V
8.8 928078 C 928070 podvoz – motokros Z HŠ 19 111 V
8.9 928079 C 428010 mimo Podljubelja 67 in 65 Z HŠ 65 84 V

9 928080 Bobenica, Kramarjeva 
guba 623

9.1 928082 C 428010 LC 012 – Podljubelj 8 Z HŠ 8 542 V

9.2 928083 C 428010 LC 012 – Sušnik, Grah, 
Markelj Z HŠ 98 81 V

10 928090 Jamenšnek 135
10.1 928091 C 428030 Jamenšnek Z HŠ 11 135 V

11 928110 Dolina od LC 031 – mimo 
šole – Kušperger 408

11.1 928111 C 428030 Dolina od LC 031 – mimo 
šole – Kušperger Z HŠ 29 408 V

12 928120 Matevž 117
12.1 928121 C 428030 LC 031 – Matevž Z HŠ 12 117 V
13 928130 Klanec (Lom novo naselje) 477

13.1 928131 C 428040 Klanec (Lom novo naselje) C 428040 377 V
13.2 928132 C 928130 Lom pod Storžičem 63 Z HŠ 63 100 V
14 928140 LC 041 – Potarje 11 202

14.1 928141 C 428040 Od LC 041 – Potarje 10D Z HŠ 10D 202 V
15 928150 LC 042 – Potarje 6 106

15.1 928151 C 428040 LC 042 – Potarje 6 Z HŠ 6 106 V
16 928170 Lom 845

16.1 928171 C 428040 LC 041 – Lom pod  
Storžičem 51 Z HŠ 51 73 V

16.2 928173 C 428040 Brdo Z HŠ 82 503 V
16.3 928174 C 428040 LC 041 – JP 173 C 928170 189 V

16.4 928175 C 928170 JP 174 – Lom pod  
Storžičem 90 Z HŠ 90 80 V

17 928180 Grahovše – Hrib 316
17.1 928181 C 428040 LC 041 – Grahovše 16 Z HŠ 16 316 V
18 928190 LC 041 – Grahovše 23 140

18.1 928191 C 428040 LC 041 – Grahovše 23 Z HŠ 23 140 V

19 928210 Novo Senično  
in Sp. Vetrno 385

19.1 928212 C 428160 LC 428161 – Senično 72 Z HŠ 72 71 V
19.2 928213 C 428160 LC 428161 – Senično 50 Z HŠ 50 82 V
19.3 928214 C 428160 LC 161 – skozi vas Z HŠ 10 104 V
19.4 928215 C 428160 LC 161 – Spodnje Vetrno 4 Z HŠ 4 128 V
20 928220 Senično vas 889

20.1 928222 C 928220 križišče pri cerkvi – Zalovka Z HŠ 99 469 V
20.2 928223 C R2 410 mimo cerkve C 428160 420 V
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21 928230 R2 410 – Senično 40 79

21.1 928231 C R2 410 R2 410 – Senično 40 Z HŠ 40 79 V
22 928250 R2 410 – Podovnica 303

22.1 928251 C R2 410 R2 410 – Podovnica Z HŠ 120 169 V
22.2 928252 C R2 410 R2 410 – Senično Z HŠ 27 134 V
23 928260 LC 111 – Novake 819

23.1 928261 C 428090 LC 111 – Novake Z HŠ 4 819 V 44 Kranj
24 928270 Sebenje (polje), Retnje 813

24.1 928271 C 428100 Sebenje (polje) Z HŠ 10 63 V
24.2 928272 C 428100 Sebenje – Retnje C 928370 750 V
25 928280 Sebenje vas 352

25.1 928281 C 928280 JP 285 – Sebenje 15 Z HŠ 15 30 V

25.2 928282 C 428100 LC 101 – odcep Meglič 
nazaj do LC 101 C 428100 134 V

25.3 928283 C 928280 JP 282 – Sebenje 31 Z HŠ 31 79 V
25.4 928285 C 428100 Sebenje C 428100 109 V
26 928290 Sebenje – skakalnice 512

26.1 928291 C 428100 Sebenje LC 101 – mimo 
Rezarja – skakalnice Z HŠ 103 327 V

26.2 928292 C 928290 pod skakalnicami Z HŠ 88 185 V
27 928300 Sebenje 53 132

27.1 928301 C 428100 Sebenje 53 Z HŠ 53 132 V
28 928310 Sebenje 50D 175

28.1 928311 C 428100 Sebenje 50D Z HŠ 50D 175 V
29 928320 Sebenje 99 142

29.1 928321 C 428100 Sebenje 99 Z HŠ 99 142 V
30 928330 Žiganja vas 104 253

30.1 928331 C 428100 Žiganja vas 104 Z HŠ 104 253 V
31 928340 LC 101 – Sebenje 68 40

31.1 928341 C 428100 LC 101 – Sebenje 68 Z HŠ 68 40 V
32 928350 Žiganja vas 1.275

32.1 928351 C 428100 LC 101 – skozi vas – konec 
vasi Z HŠ 40 570 V

32.2 928352 C 928350 JP 351 – mimo Terana – 
Žiganja vas 4 Z HŠ 4 70 V

32.3 928353 C 928350 JP 351 – Žiganja vas 46 Z HŠ 46 142 V
32.4 928354 C 928350 JP 351 – Žiganja vas 34A Z HŠ 34A 44 V
32.5 928355 C 928350 JP 351 – Žiganja vas 37 Z HŠ 37 105 V

32.6 928356 C 928350 JP 351 – lokalna cesta za 
Duplje C 280050 344 V

33 928360 Retnje 816
33.1 928361 C 280050 Retnje (zgoraj) C 928370 816 V

34 928370 Reka Bistrica – Smuk, 
Retnje, Žiganja vas 2.829

34.1 928371 C 928370 reka Bistrica – Smuk Z HŠ 44A 454 V

34.2 928373 C 428140 Retnje (spodaj) – Breg – 
Žiganja vas C 280050 2.375 V

35 928380 Hudo 378
35.1 928381 C 428140 LC 141 – Hudo 5 Z HŠ 5 118 V
35.2 928382 C 428140 LC 141 – Hudo 9 Z HŠ 9 260 V
36 928390 Zvirče (nove hiše) 992

36.1 928391 C 428130 LC 131 – JP 394 C 928390 308 V
36.2 928392 C 928390 JP 391 – Zvirče 85 Z HŠ 85 221 V
36.3 928393 C 928390 JP 391 – Zvirče 60 Z HŠ 60 95 V
36.4 928394 C 428130 LC 131 – Žagar C 928390 243 V
36.5 928395 C 428130 LC 131 – Zvirče 41 Z HŠ 41 125 V
37 928400 Zvirče vas 357

37.1 928401 C 428130 LC 131 – Zvirče 13 Z HŠ 13 56 V
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37.2 928402 C 428130 LC 131 – Zvirče 22 Z HŠ 22 50 V
37.3 928403 C 428130 LC 131 – Zvirče 34C Z HŠ 34C 92 V
37.4 928404 C 428130 LC 131 – Zvirče 35 Z HŠ 35 101 V
37.5 928405 C 428130 LC 131 – Zvirče 27 Z HŠ 27 58 V
38 928410 Vikend naselje 321

38.1 928411 C 928410 JP 412 – Brezje  
pri Tržiču 78 Z HŠ 78 58 V

38.2 928412 C R3 638 R3 638 – Brezje  
pri Tržiču 76 Z HŠ 76 263 V

39 928420 R3 638 – Sušnik 158
39.1 928421 C R3 638 Brezje pri Tržiču Z HŠ 100 122 V
39.2 928422 C 928420 povezava – regionalka C R3 638 36 V
40 928430 Sleme 531

40.1 928431 C 428140 LC 141 – Zg. Sleme Z HŠ 27 126 V
40.2 928432 C 928430 JP 431 – Sp. Sleme Z HŠ 95 405 V
41 928440 Brezje vas 374

41.1 928442 C 428140 LC 141 – Brezje  
pri Tržiču 14 Z HŠ 14 185 V

41.2 928444 C 428140 Brezje vas Z HŠ 33 189 V
42 928450 Visoče 792

42.1 928451 C R3 638 Visoče vas 8 Z HŠ 8 478 V
42.2 928452 C 928450 Visoče vas 2 Z HŠ 2 112 V
42.3 928453 C R3 638 R3 638 – Visoče 20 Z HŠ 20 202 V
43 928460 LC 151 – Popovo 618

43.1 928461 C 428150 Od LC 151 – Popovo 6 Z HŠ 6 618 V
44 928480 Leše 539

44.1 928481 C 348070 LC 071 – Leše 2C Z HŠ 2C 222 V
44.2 928482 C 348070 LC 071 – Leše 6 Z HŠ 6 91 V
44.3 928483 C 348070 LC 071 – Leše 21 Z HŠ 21 39 V
44.4 928484 C 348070 LC 071 – Leše 38 Z HŠ 38 66 V
44.5 928486 C 348070 LC 071 – Leše 26 Z HŠ 26 52 V
44.6 928487 C 348070 LC 071 – Leše 22 Z HŠ 22 69 V
45 928490 Paloviče 1.569

45.1 928491 C 928490 JP 439 – skozi vas Z HŠ 8 76 V
45.2 928493 C 348070 Paloviče – Leše C 348070 1.493 V
46 928510 Pristava polje 438

46.1 928511 C 428050 LC 051 – Pot na polje –  
LC 121 C 428120 438 V

47 928520 LC 141 – Brezovo 3 878
47.1 928521 C 428140 LC 141 – Brezovo 3 Z HŠ 3 878 V
48 928530 Blejska cesta 788

48.1 928531 C 428010 Blejska cesta 24 Z HŠ 24 788 V
49 928600 Virje 2.221

49.1 928601 C 928600 Kranjska cesta – Virje – 
Cerkvena ulica C 428120 868 V

49.2 928602 C 928600 Sv. Jožef Z cerkev 314 V
49.3 928603 C 428020 Cankarjeva cesta – Virje C 928600 202 V

49.4 928604 C 428020
Cankarjeva cesta –  
Cerkvena ulica –  
Cankarjeva cesta

C 428020 476 V

49.5 928605 C 428020 Kosarska ulica 8 Z HŠ 8 34 V

49.6 928606 C 928600 Cerkvena ulica –  
Kukovniška pot Z HŠ 5 327 V

50 928700 R2 410 – Zg. Vetrno – 
Gozd 3.466

50.1 928701 C 428060 R2 410 – Zg. Vetrno – 
Gozd Z HŠ 8 3.466 V

51 928710 KS Ravne 1.412
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51.1 928711 C 428280 LZ 281 – Za jezom 37 Z HŠ 37 107 V
51.2 928712 C 428280 LZ 281 – Za jezom 35 Z HŠ 35 324 V
51.3 928713 C 428280 Ravne 26 Z HŠ 26 17 V

51.4 928714 C 928710 JP 716 – Pot na Zali  
Rovt 16 Z HŠ 16 42 V

51.5 928715 C 428280 Pot na pilarno – klavnica Z HŠ 12 139 V
51.6 928716 C 428280 Pot na Zali Rovt C G2 101 553 V
51.7 928717 C 928710 Pot na Zali Rovt 8 Z HŠ 8 74 V

51.8 928718 C 428280 Ravne – Pot na Zali  
Rovt 12 Z HŠ 12 143 V

51.9 928719 C 428280 Ravne 17 Z HŠ 17 13 V
52 928720 Koroška cesta 1.097

52.1 928721 C 428010 Čevljarska ulica – za Moše-
nikom – obvoznica C 928720 348 V

52.2 928722 C 428010 Muzejska ulica Z HŠ 11 109 V
52.3 928723 C 928720 Fužinska ulica Z HŠ 25 141 V

52.4 928724 C 428010 Koroška cesta – pot na 
grad Z HŠ 24 153 V

52.5 928726 C 428010 Usnjarska ulica C 928720 93 V
52.6 928727 C 928750 Blejska – za Mošenikom C 928720 253 V
53 928730 Trg svobode 510

53.1 928731 C 428010 Partizanska ulica C 428020 205 V
53.2 928732 C 928730 Šolska ulica Z HŠ 21 58 V
53.3 928733 C 928730 Trg svobode – Balos Z HŠ 9 198 V

53.4 928734 C 428020 Cankarjeva cesta – atrij – 
Trg svobode Z HŠ 18 49 V

54 928740 Kovtrnca – Kralj 667
54.1 928741 C 928740 Kovtrnca – Bistrica 45 Z HŠ 45 147 V

54.2 928742 C R3 638 Bistrica – Kovtrnca –  
Sukova vila Z HŠ 39 520 V

55 928750 Predilniška cesta 815

55.1 928751 C 428020 Predilniška cesta (LC 021) 
– križišče z Blejsko cesto C 928530 207 V

55.2 928752 C 928750 Predilniška cesta (JP 751) 
– BPT Z BPT 484 V

55.3 928753 C 928530 zdravstveni dom Z HŠ 10 124 V
56 928760 Sokolnica 416

56.1 928761 C 428120 Cesta Ste Marie aux Mines 
– Spodnja Bistrica Z HŠ 9 198 V

56.2 928762 C 428120 Cesta Ste Marie aux Mines 
– Hipermarket Z HŠ 4 137 V

56.3 928763 C 928760 Sokolnica – Spodnja  
Bistrica Z HŠ 1 81 V

57 928770 Preska 637

57.1 928771 C 428120 Cesta Ste Marie aux Mines 
– Preska 2 C 928770 60 V

57.2 928772 C 928770 Preska 2 – Preska 21 Z HŠ 21 452 V
57.3 928773 C 928770 Preska 2 – Preska 24 Z HŠ 24 125 V
58 928780 Kranjska cesta 272

58.1 928781 C 428120 Kranjska cesta – plaz Z HŠ 17 29 V
58.2 928782 C 428120 Kranjska cesta 45 Z HŠ 45 150 V
58.3 928783 C 428120 Kranjska cesta 53 Z HŠ 53 93 V
59 928790 Slap (Lepenka) 417

59.1 928791 C 428030 LC 031 – naselje Slap 
(Lepenka) Z HŠ 30 124 V

59.2 928792 C 428020 bloki Slap – Lepenka Z HŠ 4 293 V
60 928800 Pristava 549

60.1 928801 C 428050 Pot na polje 11 C 928510 147 V
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60.2 928802 C 928800 Purgarjeva ulica – Pot na 
polje 16 – Purgarjeva ulica C 928510 140 V

60.3 928803 C 428050 Pot na polje – Purgarjeva 
ulica C 928510 164 V

60.4 928804 C 928510 Pot na polje C 428120 73 V

60.5 928806 C 428050 nasproti Purgarjeve ulice 
mimo Pristavške ceste 55 Z HŠ 57 25 V

61 928810 Podvasca 897
61.1 928811 C 428050 LC 051 – Podvasca C 928810 382 V
61.2 928812 C 928810 odcep bloki C 428050 149 V
61.3 928813 C 928810 JP 811 – odcep Jarc Z HŠ 16 101 V
61.4 928814 C 928810 JP 811 – odcep Kopač Z HŠ 35 70 V
61.5 928815 C 928810 JP 811 – Fuchs Z HŠ 27 44 V
61.6 928816 C 928810 JP 811 – odcep Pečnik Z HŠ 17 68 V
61.7 928817 C 428050 LC 051 – odcep Prešeren Z HŠ 83 47 V
61.8 928818 C 428050 LC 051 – odcep Jenko Z HŠ 91 36 V
62 928820 Križe 676

62.1 928821 C 428050 Pot na Močila Z HŠ 28 184 V
62.2 928822 C 928820 odcep Sitar Z HŠ 10 54 V
62.3 928823 C 928820 mimo Česna Z HŠ 15 35 V

62.4 928825 C 428050 LC 051 – Hladnikova  
ulica 24 Z HŠ 24 92 V

62.5 928826 C 929000 JP 001 – pot na Polano Z HŠ 32 79 V
62.6 928827 C 428050 LC – Planinska pot 6 Z HŠ 6 122 V

62.7 928828 C R2 410 R2 410 – mimo  
pokopališča Z HŠ 50 110 V

63 928830 Osnovna šola – Kmetijska 
zadruga 635

63.1 928831 C R2 410 R2 410 – osnovna šola, 
vrtec C R2 410 264 V

63.2 928832 C R2 410 R2 410 – igrišče – osnovna 
šola Z HŠ 16 92 V

63.3 928833 C 928830 JP 831 – kmetijska zadruga Z HŠ 20 30 V

63.4 928834 C R2 410 R2 410 – kmetijska  
zadruga Z HŠ 24 59 V

63.5 928835 C R2 410 R2 410 – Pot na polje Z HŠ 16 190 V
64 928840 Snakovška 664

64.1 928841 C R2 410 R2 410 – Snakovška  
cesta 24 Z HŠ 24 148 V

64.2 928842 C R2 410 R2 410 – Stritih (Pogovca) Z HŠ 35 362 V

64.3 928843 C R2 410 R2 410 – Snakovška  
cesta 41 Z HŠ 41 114 V

64.4 928844 C 928840 JP 843 – Snakovška  
cesta 43 Z HŠ 43 40 V

65 928850 Snakovo 1.404
65.1 928851 C R2 410 R2 410 – Meglič C 928850 97 V
65.2 928852 C 928850 JP 855 – Pod slemenom 26 Z HŠ 26 328 V
65.3 928853 C 928850 JP 852 – Pod slemenom 16 Z HŠ 16 111 V
65.4 928854 C 928850 JP 852 – Pod slemenom 40 Z HŠ 40 516 V

65.5 928855 C R2 410 R2 410 – mimo Rejca  
do JP 854 C 928850 258 V

65.6 928856 C R2 410 R2 410 – mimo  
Snakovške 72 Z HŠ 72 94 V

66 928860 Log 517
66.1 928861 C 428110 Na Logu Z HŠ 24 288 V
66.2 928862 C 928860 JP 861 – Na Logu 8 Z HŠ 8 55 V
66.3 928863 C 928860 JP 861 – Na Logu 20 Z HŠ 20 76 V
66.4 928864 C 928860 JP 861 – Na Logu 30 Z HŠ 30 98 V
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67 928870 Flis, Bidelj, Elektro, Pernuš 801

67.1 928871 C 428110 LC 111 – Bidelj C 428110 132 V

67.2 928872 C 928870 JP 873 – Loka 101  
(Pernuš) Z HŠ 101 107 V

67.3 928873 C 428180 LZ 181 – Loka 32 Z HŠ 32 173 V
67.4 928874 C 428110 LC 111 – Elektro – LC 141 C 428140 299 V
67.5 928875 C 428110 LC 111 – Flis Z HŠ 22 90 V
68 928880 Loka 984

68.1 928881 C 428180 LZ 181 – Loka 16 Z HŠ 16 169 V
68.2 928882 C 428180 LZ 181 – Loka 96 Z HŠ 96 56 V
68.3 928883 C 428180 LZ 181 – Loka 90 Z HŠ 90 108 V
68.4 928884 C 428180 LZ 181 – Loka 91 Z HŠ 91 131 V
68.5 928885 C 428180 LZ 181 – Loka 68 Z HŠ 68 117 V
68.6 928886 C 428180 LZ 181 – Loka 63A Z HŠ 63A 168 V
68.7 928887 C 428180 LZ 181 – Loka 65 Z HŠ 65 139 V
68.8 928888 C 928890 LZ 181 – Aljančič Z HŠ 63 96 V
69 928890 Bistrica 1.370

69.1 928891 C 928890 Zelenica – Ste Marie aux 
Mines (Gorenjska plaža) C R2 410 325 V

69.2 928892 C R3 638 R3 638 – Zelenica 12 Z HŠ 12 164 V
69.3 928894 C R3 638 Trgovski center C R3 638 264 V

69.4 928895 C R3 638 R3 638 – mimo šole –  
parkirišče C 928890 202 V

69.5 928896 C R3 638 R3 638 – pot za osnovno 
šolo Z HŠ 8 78 V

69.6 928897 C R3 638 R3 638 – Begunjska  
cesta 3 Z HŠ 3 100 V

69.7 928898 C R3 638 R3 638 – Pod Šijo 14 Z HŠ 14 187 V

69.8 928899 C R3 638 R3 638 – Pod Šijo 10, Pod 
Šijo 7 Z HŠ 7 50 V

70 928900 Ročevnica 993

70.1 928901 C 428130 Kovorska cesta –  
Ročevnica Z HŠ 32 196 V

70.2 928902 C 928900 Vrtec Z HŠ 2 48 V
70.3 928903 C 928900 Dom Petra Uzarja Z HŠ 58 97 V
70.4 928904 C 928900 Begunjska cesta 70 Z HŠ 70 152 V

70.5 928905 C 928900 zgornji del naselja  
Ročevnica C 928900 300 V

70.6 928906 C 928900 spodnji del naselja  
Ročevnica C 928900 200 V

71 928910 Kovorska cesta bloki I 350
71.1 928911 C 428130 LC 131 – Kovorska cesta Z HŠ 11 44 V

71.2 928913 C 428130 LC 131 – Kovorska cesta 
25 – LC 131 C 428130 190 V

71.3 928915 C 928910 JP 913 – Kovorska  
cesta 55 Z HŠ 55 116 V

72 928920 Na Jasi 960
72.1 928921 C 428130 Na Jasi (vsi odcepi ulic) Z HŠ 31 366 V
72.2 928922 C 928900 Na Jasi 21A Z HŠ 21A 88 V
72.3 928923 C 928900 Na Jasi 33 Z HŠ 33 55 V
72.4 928924 C 928900 Na Jasi 34 Z HŠ 34 70 V
72.5 928925 C 928900 Na Jasi 29 Z HŠ 29 87 V
72.6 928926 C 928900 Na Jasi 28 Z HŠ 28 104 V
72.7 928927 C 928900 Na Jasi 15 Z HŠ 15 92 V
72.8 928928 C 928900 Na Jasi 18 Z HŠ 18 98 V
73 928930 Praproše 852

73.1 928931 C 428130 LC 131 – Praproše (mimo 
znamenja) – LC 141 C 428140 349 V
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Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec od-
seka

Dolžina  
[m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina  
v sosednji občini 

[m]
73.2 928932 C 928930 JP 931 – pokopališče Z pokop. 105 V

73.3 928933 C 428140 LC 141 – mimo župnišča – 
JP 931 C 928930 159 V

73.4 928934 C 928930 do konca ulice Z HŠ 14 66 V
73.5 928935 C 428140 Graben C 428140 173 V
74 928940 Kovor 669

74.1 928941 C 928940 mimo Kovača C 428130 112 V

74.2 928942 C 428140 Žegarac – LC 131 (za 
Zvirče) C 428130 300 V

74.3 928943 C 428130 Pod skalco 7 Z HŠ 7 192 V
74.4 928944 C 428140 LC 142 – Cesta na Brdo 5 Z HŠ 5 65 V
75 928950 Pod gozdom 881

75.1 928951 C 928950 LC 141 – Pod gozdom – 
LC 141 C 428140 446 V

75.2 928953 C 928950 JP 951 – Srednja pot –  
LC 141 C 428140 138 V

75.3 928954 C 928950 JP 951 – Pod gozdom 30 Z HŠ 30 97 V
75.4 928955 C 928950 Iženkovo 9 Z HŠ 9 81 V
75.5 928956 C 928950 Srednja pot Z HŠ 37 119 V
76 928960 Stagne 449

76.1 928961 C 428140 LC 141 – Stagne 5 Z HŠ 5 135 V
76.2 928962 C 428140 LC 141 – Stagne 9 Z HŠ 9 148 V
76.3 928963 C 428140 LC 141 – Stagne 26 Z HŠ 26 166 V

77 928970 Mlaka: bloki, industrijska 
cona 1.041

77.1 928971 C R2 410 Industrijska cona Mlaka C R2 410 681 V
77.2 928972 C R2 410 Mlaka – bloki Z HŠ 12 93 V
77.3 928973 C 928970 Mlaka 22 Z HŠ 22 267 V
78 928980 Begunjska cesta 405

78.1 928981 C R3 638 R3 638 – Begunjska 77 Z HŠ 77 405 V
79 928990 Pot na Bistriško planino 1.690

79.1 928991 C 928740 Pot na Bistriško planino 6 Z HŠ 6 214 V

79.2 928993 C 928990
JP 994 (Pot na Bistriško 
planino) – Pot na Bistriško 
planino 44

Z HŠ 44 184 V

79.3 928994 C R3 638 R3 638 – Pod gradom C R3 638 999 V

79.4 928995 C 928990 JP 994 – Pot na Bistriško 
planino 10 Z HŠ 10 98 V

79.5 928996 C 928990 JP 991 – do bloka Z HŠ 3 85 V
79.6 928997 C 928990 Pot na Bistriško planino 38 Z HŠ 38 59 V

79.7 928998 C 928990 Pot na Bistriško  
planino 14A Z HŠ 14A 51 V

80 929000 Križe – vodohran 326
80.1 929001 C 428050 Križe – vodohran Z vodoh. 326 V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tržič znaša 59.837 m (59,837 km).«

5. člen
Ceste, ki so predmet sprememb in dopolnitev tega odloka, 

se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je 

bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizaci-
jo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) 
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo št. 37162-3/2020-348 (507) z dne 23. 10. 2020.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-63/2020
Tržič, dne 27. novembra 2020

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic
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3267. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena 
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski 
svet Občine Tržič na 16. redni seji dne 26. 11. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1002/19 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
– parc. št. 864/3 k.o. 2145 Leše,
– parc. št. 1032/12 k.o. 2142 Lom pod Storžičem.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti 

status javnega dobra. Nepremičnini iz prve in druge alineje 
1. točke tega sklepa postaneta last Občine Tržič, Trg svobo-
de 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-5/2020/9(206)
Tržič, dne 26. novembra 2020

Župan 
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic

3268. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti 
Občine Tržič

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 
– ZIURKOE), 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) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, 
št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 16. redni seji 
dne 26. 11. 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra v lasti  

Občine Tržič

1.
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena na nepremičninah parc. št. 503/2, 865 in 853/31 
k.o. 2146 Kovor.

2.
Nepremičnini parc. št. 865 in 853/31 k.o. 2146 Kovor 

postaneta last Občine Tržič in se pri njiju v zemljiški knjigi 
vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tržič, Trg svobo-
de 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.

3.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega izreka se zaznamuje 

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-123/2020/2(206)
Tržič, dne 26. novembra 2020

Župan 
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic

ZAGORJE OB SAVI

3269. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta zasavske 
regije

Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 
Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 32/2017), 
Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 
12/18 in 4/20), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15) in Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je 
Občinski svet Občine Hrastnik na 15. redni seji dne 6. 11. 2020, 
Občinski svet Občine Trbovlje na 12. redni seji, dne 11. 11. 
2020, Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 12. redni seji 
dne 16. 11. 2020 in Občinski svet Občine Litija na 13. redni seji 
dne 30. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi razvojnega sveta zasavske regije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se v skladu z zakonom določi seznam 

sodelujočih občin in sestava ter način imenovanja ali volitev 
članov, naloge, organizacija dela, predstavljanje in zastopanje ter 
zagotavljanje pogojev za delo razvojnega sveta zasavske regije 
(v nadaljevanju: svet), katerega ustanoviteljice so Občina Hra-
stnik, Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi in Občina Litija.

II. USTANOVITEV SVETA

2. člen
(1) Svet ustanovijo naslednje občine: Občina Hrastnik, 

Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi in Občina Litija.
(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejmejo vsi 

štirje občinski sveti posameznih občin v istem besedilu.
(3) Prvo sejo sveta skliče predsednik Sveta regije.

III. SESTAVA SVETA

3. člen
(1) Svet ima 20 članov. Število članov je določeno na 

podlagi števila prebivalcev v posamezni občini. Sestavljajo ga:
– 8 voljenih občinskih funkcionarjev občin, dva iz Občine 

Trbovlje, dva iz Občine Zagorje, dva iz Občine Hrastnik in dva 
iz Občine Litija (člani občinskega sveta in župan),

– 8 predstavnikov gospodarstva, vključenih v organe 
zbornic ali združenj, ki imajo sedež v regiji, po teritorialnem 
principu, in sicer dva iz Občine Trbovlje, dva iz Občine Zagorje, 
dva iz Občine Hrastnik in dva iz Občine Litija,



Uradni list Republike Slovenije Št. 184 / 11. 12. 2020 / Stran 9297 

– 4 predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v nadaljeva-
nju: NVO), ki imajo sedež v regiji in jih predlaga regijsko stičišče 
nevladnih organizacij, po teritorialnem principu.

(2) Mandat sveta je enak programskemu obdobju. Člana 
sveta, ki med mandatom preneha izpolnjevati pogoje za ime-
novanje v svet po tem zakonu, svet zamenja, ko zamenjavo 
predlaga organ, ki je člana predlagal. Mandat nadomestnega 
člana traja od sprejema sklepa do izteka mandata sveta.

(3) Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako 
številu predstavnikov gospodarstva.

(4) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako 
polovici števila predstavnikov občin.

4. člen
Svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ga 

izmed sebe izvolijo člani sveta.

5. člen
(1) Sedež sveta je: RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 

1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: RRA Zasavje).
(2) Strokovna, administrativna in tehnična opravila za svet 

izvaja RRA Zasavje.

IV. VOLITVE ČLANOV SVETA

6. člen
Predstavniki občin z območja posamezne občine oziroma 

upravne enote se predlagajo izmed voljenih občinskih funkcio-
narjev. Kandidate za predstavnike občin predlaga občinski svet 
izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje predlogov 
za skupno kandidatno listo sveta ureja poslovnik posameznega 
občinskega sveta.

7. člen
(1) Predstavnike gospodarstva se predlaga v skladu s 

predpisi zbornic:
– regijska gospodarska zbornica,
– območne obrtno podjetniške zbornice.
(2) Zbornice predlagajo toliko kandidatov, kolikor jih je 

določeno v 3. členu tega odloka.

8. člen
(1) Predstavnike NVO (nevladne organizacije), ki imajo 

sedež v regiji, predlaga regijsko stičišče nevladnih organizacij, 
ki opravlja naloge regionalnega stičišča nevladnih organizacij 
za zasavsko regijo v skladu s predpisi NVO.

(2) NVO, ki delujejo v okviru regijskega stičišča nevladnih 
organizacij, predlaga toliko kandidatov, kolikor jih je določeno 
v 3. členu tega odloka.

9. člen
Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO-ji pošljejo 

RRA Zasavje predlog liste kandidatov. Predlog liste kandidatov 
vsebuje:

– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– osebne podatke kandidatov po abecednem vrstnem 

redu: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga 
opravlja,

– naslov stalnega prebivališča,
– podatke o predlagatelju kandidature.

10. člen
(1) Glasovnica za volitve članov sveta mora vsebovati 

naslednje elemente:
– naziv regije, za katero je oblikovana lista kandidatov,
– zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov po 

seznamu,
– navodilo o načinu glasovanja.
(2) Vse tehnične in administrativne naloge v zvezi z voli-

tvami opravi RRA Zasavje.

11. člen
(1) Glasovanje o skupni listi kandidatov za člane sveta iz-

vedejo občinski sveti v roku 30 dni po prejemu kandidatne liste.
(2) Člani občinskega sveta glasujejo v skladu z določbami 

poslovnika občinskega sveta.
(3) O predlogu skupne liste kandidatov se glasuje tako, 

da se obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.

12. člen
(1) Občinski sveti v regiji pošljejo RRA Zasavje zapisnike 

o glasovanju v roku 3 dni po glasovanju. Dokumentarno gradivo 
v zvezi z glasovanjem hrani občina.

(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RRA Zasavje. Gla-
suje se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, 
če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo 
večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.

V. KONSTITUIRANJE SVETA

13. člen
(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih 

več kot polovica članov sveta.
(2) Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsedni-

ka in namestnika predsednika.
(3) Predsednik sveta predstavlja in zastopa svet, sklicuje 

in vodi seje, podpisuje odločitve sveta ter skrbi za izvrševanje 
in koordiniranje izvajanja sklepov sveta.

(4) Namestnik predsednika pomaga predsedniku pri nje-
govem delu in opravlja naloge iz njegove pristojnosti, za katere 
ga pooblasti predsednik.

VI. ODBORI SVETA

14. člen
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in 

izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih 
področjih razvoja v regiji imenuje svet odbore. Odbore sesta-
vljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokov-
njaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih 
institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za njen razvoj. Od-
bore sveta vodijo predsedniki odborov, ki so zaposleni na RRA 
Zasavje. Število, sestavo in delovanje odborov ureja Poslovnik.

VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA

15. člen
Svet ima naslednje naloge:
– vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvoj-

nega programa,
– sprejem Regionalnega razvojnega programa,
– na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami 

drugih držav,
– sklepanje dogovorov za razvoj regije,
– sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
– spremljanje in vrednotenje izvajanja Regionalnega ra-

zvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
– opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA

16. člen
(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega 

dela s poslovnikom. Člani sveta sprejmejo poslovnik z najmanj 
2/3 večino vseh članov sveta.

(2) Delo sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo 
obravnava svet, seja sveta za javnost zaprta, sporoči pred-
sednik sveta odločitve sveta javnosti tako, da poda izjavo ali 
skliče tiskovno konferenco.
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17. člen
(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih 

članov. Glasovi predstavnikov občin v svetu se štejejo dvojno. 
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov 
sveta in večina članov sveta, predstavnikov občin.

(2) Odločitev sveta o Regionalnem razvojnem programu 
in dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi Svet regije, 
ki ga sestavljajo vsi župani v regiji.

IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA

18. člen
Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov 

delovanja sveta zagotovi RRA Zasavje iz naslova sredstev za 
opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmer-
ja z občinami in službo pristojnega ministrstva.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Mandat članov sveta, ustanovljenega po uveljavitvi tega 

odloka, traja do prve seje novo izvoljenih občinskih svetov na 
prvih rednih lokalnih volitvah po uveljavitvi tega odloka.

20. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

Uradnem vestniku Zasavja, veljati začne naslednji dan po za-
dnji objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.

Št. 007-11/2020
Hrastnik, dne 5. decembra 2020

Župan 
Občine Hrastnik

Marko Funkl

Št. 014-74/2020-1
Trbovlje, dne 4. decembra 2020

Županja
Občine Trbovlje
Jasna Gabrič

Št. 007-1/2012
Zagorje ob Savi, dne 16. novembra 2020

Župan 
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan

Št. 303-1/2017
Litija, dne 7. decembra 2020

Župan 
Občine Litija

Franci Rokavec

GORNJI PETROVCI

3270. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji 
Petrovci v obdobju januar–marec 2021

Na podlagi 33. 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 30. čle-
na Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je 
župan Občine Gornji Petrovci dne 7. 12. 2020 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci 

v obdobju januar–marec 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Gornji Petrovci za leto 2020 (Uradni list RS, št. 2/20) ter Odlo-
kom o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci 
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 105/20); v nadaljevanju: odlok 
o proračunu.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun  

januar–marec 
2021

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 514.600,75

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 513.908,19

70 DAVČNI PRIHODKI 457.869,32

700 Davki na dohodek in dobiček 441.883,00

703 Davki na premoženje 8.177,64

704 Domači davki na blago in storitve 7.612,70

706 Drugi davki 195,98

71 NEDAVČNI PRIHODKI 56.038,87

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  52.180,36

711 Takse in pristojbine  249,70

712 Denarne kazni  0,00

713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev  0,00

714 Drugi nedavčni prihodki  3.444,95

72 KAPITALSKI PRIHODKI  0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00
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721 Prihodki od prodaje zalog  0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev  0,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov  0,00

731 Prejete donacije iz tujine  0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI  692,56

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  692,56

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU  0,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE  0,00

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij  0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  470.590,20

40 TEKOČI ODHODKI 232.401,27

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 71.553,28

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  12.107,85

402 Izdatki za blago in storitve  141.810,13

403 Plačila domačih obresti  5.217,21

409 Rezerve  0,00

41 TEKOČI TRANSFERI  187.980,20

410 Subvencije  0,00

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  140.017,28

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  700,00

413 Drugi tekoči domači transferi 47.262,92

414 Tekoči transferi v tujino  0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 50.208,73

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  50.208,73

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  0,00

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam  0,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 44.010,55

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)  0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00

750 Prejeta vračila danih posojil  0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev  0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije  0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00

440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb  0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  35.747,30

55 ODPLAČILA DOLGA  35.747,30

550 Odplačila domačega dolga  35.747,30

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 8.263,25

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –35.747,30

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) –44.010,55

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  1.035,25

9009 Splošni sklad za drugo 1.035,25

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
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 

ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-

časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
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stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 

za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 
dalje.

Št. 007-0001/2020-26
Gornji Petrovci, dne 7. decembra 2020

Župan
Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber

ILIRSKA BISTRICA

3271. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2021

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 
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 
18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila 
Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 
14. redni seji dne 3. 12. 2020 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2021 

določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 24.684.130

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.830.066

70  DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 11.541.685

700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.215.070

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 1.974.215

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 352.400

706  DRUGI DAVKI 0

71  NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.288.381

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREM. 808.470

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 16.000

712  DENARNE KAZNI 49.620

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 7.000

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 407.291

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 4.634.436

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 403.369

722  PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ. 4.231.067

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 0

74  TRANSFERNI PRIHODKI 7.219.628

740  TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST. 3.718.602

741  PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.  
IZ SRED. PRORAČUNA EU  
IN IZ DRUGIH DRŽAV 3.501.026

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 26.674.019

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 5.429.618

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.021.764

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VAR. 172.854
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402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.887.450

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 94.050

409  SREDSTVA, IZLOČENA  
V REZERVE 253.500

41  TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 6.214.710

410  SUBVENCIJE 577.528

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 3.525.898

412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. 
IN USTANOVAM 559.765

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.551.519

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 14.703.392

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 14.703.392

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 326.300

431  INVEST. TR. PRAVNIM  
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO  
PR. UPOR. 300.000

432  INVEST. TR. PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 26.300

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –1.989.889

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. 
DELEŽEV (750+751+752) 0

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL –

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV –

752  KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

440  DANA POSOJILA

441  POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV –

442  PORABA SREDSTEV KUPNIN  
IZ NASLOVA PRIVATIZ. 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ.  
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 510.452

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 510.452

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.219.163

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.219.163

IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.  
NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII) –2.698.600

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) –708.711

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 1.989.889

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRET. LETA 2.698.600

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, 
občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na na-
slednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifika-
cijo 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 za obdobje od leta 2021 
do leta 2024 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni 
strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in 

posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni 
načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski 
načrt.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se sprejema na ravni proračunske postavke – 

konta, izvršuje pa na ravni proračunske postavke – podkonta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu 
pred požarom – UPB (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12),

2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih 

sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. donacije,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarne-

ga premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. taksa za obremenjevanje voda,
7. prihodki iz naslova koncesije za podeljeno rudarsko 

pravico,
8. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev za gozdove,
9. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo,
10. drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisa-

na s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo-
srednega uporabnika in proračuna.

Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali 
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za pro-
račun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg 
izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov 
s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov. Pre-
razporejanje v tem primeru nima omejitev, ki jih določa 6. člen 
tega odloka.

Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali 
upravna odločba, na podlagi katere nastanejo nove obveznosti 
za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi 
obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih pre-
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jemkov s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov. 
Prerazporejanje v tem primeru nima omejitev, ki jih določa 
6. člen tega odloka.

Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem 
letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izka-
zujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte, 
za katere so opredeljena.

5. člen
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, od-

ločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta, 
ki predstavlja verodostojno knjigovodsko listino.

Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v 
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana 
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju 
z njimi.

Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz 
proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.

Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo 
proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev pre-
teklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki 
občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega 
finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z 
obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. febru-
arja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati 
podatke in poročila tudi med letom.

Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna 
so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti pro-
gram dela in finančni načrt ter poročila o realizaciji programov 
in porabi sredstev po namenih v skladu s predpisi oziroma 
metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. 
Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz 
proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim prora-
čunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skla-
du s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno 
zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog 
župana to stori občinski svet.

6. člen
Prerazporejanje pri proračunskem uporabniku 100 (Ob-

činski svet), 200 (Nadzorni odbor), 300 (Župan) in 400 (Ob-
činska uprava)

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega 
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom 
določena sredstva za posamezne namene.

Če se v teku proračuna ugotovi, da so na proračunskih 
postavkah potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje 
predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo 
v breme drugih postavk v okviru istega glavnega programa. 
Nove postavke (razen projektov, ki so določeni v NRP) se 
uvrstijo v posebni del proračuna na podlagi sklepa župana, 
vendar le do višine 30.000 evrov kadar gre za postavke nad to 
vrednostjo odloča občinski svet s sklepom.

Prerazporejanje sredstev med projekti istega glavnega 
programa, ki so vključeni v načrt razvojnih programov je do-
voljeno, če gre za sredstva, ki so bila privarčevana oziroma 
se projekt zaradi tehtnih razlogov ne bo izvajal. Župan je pri-
stojen za prerazporeditve sredstev za projekte, ki so vključeni 
v NRP, če njihova vrednost po prerazporeditvi ne presega 
100.000 evrov, vendar se vrednost projekta ne sme povečati 
več kot za 2 kratno osnovno vrednost določeno s proračunom. 
Za projekte nad to omejitvijo pa mora vsako povečanje sred-
stev nad 20 % potrditi občinski svet s sklepom.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi sklepa župana, če gre za projekte, katerih skupna 
vrednost ne presega 50.000 evrov oziroma sklepa občinskega 
sveta, kadar gre za projekte, nad to vrednostjo. Sredstva se 
prerazporejajo iz projektov, ki se ne bodo realizirali oziroma 

iz projektov, ki so se realizirali v nižji vrednosti v sklopu istega 
glavnega programa.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.

V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega 
proračunskega uporabnika finančna služba občine znotraj pro-
računske postavke odpre nov konto/podkonto, oziroma samo-
stojno prerazporeja med konti/podkonti v okviru proračunske 
postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega 
knjiženja porabe sredstev.

Omejitve prerazporejanja iz tega člena ne veljajo za pro-
jekte, s katerimi smo uspešno kandidirali na evropska ali držav-
na sredstva, če gre za uskladitev načrta razvojnih programov 
Občine Ilirska Bistrica (NRP) z državnim načrtom razvojnih 
programov (NRP), v tem primeru se lahko prerazporeja neo-
mejeno.

Prerazporejanje pri javnih zavodih
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev 

znotraj materialnih stroškov, razen iz postavke tekoče vzdr-
ževanje do višine 300 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 
dneh od sprejema sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom 
so dovoljene na podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti 
svet zavoda.

Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev 
lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo 
za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda. Sred-
stva se morajo koristiti v obdobju za katero velja proračun in 
se ne prenašajo.

7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko 

prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v pri-
hodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu 
tekočega leta.

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 neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih 2022, 2023 
in 2024 za blago in storitve, za tekoče transfere in investicije 
ne sme presegati letno 30 % skupnih pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2021.

Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
Splošna proračunska rezervacija za leto 2021 je oprede-

ljena v višini 200.000 evrov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 

bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ali za nove 
namene, ki s proračunom niso bili načrtovani

O porabi sredstev iz splošne proračunske rezervacije 
odloča župan.

9. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom 

ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 

23.500 evrov.
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 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Na predlog organa pristojnega za finance, župan odloča o 
uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske 
rezerve.
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Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva prora-
čunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije in 
iz privarčevanih oziroma nerealiziranih postavk, ne glede na 
omejitve iz 6. člena tega odloka, prav tako lahko ta sredstva ne-
omejeno prerazporeja oziroma odpira nove postavke v NRP pod 
pogojem, da se ureja infrastruktura, ki je bila poškodovana zaradi 
ujm. O porabi proračunske rezerve poroča občinskemu svetu.

10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako 

investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem 
naročanju.

11. člen
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v 

rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni z veljavno 
zakonodajo.

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opra-
vljenih dobav, storitev in gradenj. Dogovarjanje predplačil je v 
skladu s predpisi možno le izjemoma ob primernem načinu 
finančnega zavarovanja. Predplačilo mora biti utemeljeno z 
vidika gospodarnosti.

Vsak izdatek proračuna mora imeti verodostojno knjigo-
vodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.

12. člen
Prerazporejanje pri proračunskih uporabnikih 500-520 

(Krajevne skupnosti)
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega 

proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom 
določena sredstva za posamezne namene.

Sredstva za krajevne skupnosti, določena s proračunom 
za leto 2021, so namenska.

Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za 
druge namene, in sicer v naslednjih primerih:

– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost 
nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,

– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo na-
menska – se namen določi v finančnem načrtu 2021,

– sredstva telekomunikacij, ki jih imajo na računu so na-
menjena izključno za investicije.

Ravno tako lahko neomejeno prerazporejajo sredstva 
med projekti, sprejetimi v NRP, in odpirajo nove projekte in 
proračunske postavke v kolikor svet krajevne skupnosti o tem 
odloči s sklepom znotraj razpoložljivih sredstev. Prerazporeja-
nje iz investicij na tekoče delovanje ni dovoljeno.

Če občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugo-
tovita, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, 
o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi 
prekinitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna 
do odprave nepravilnosti.

Župan izmed zaposlenih v občinski upravi določi skrbnika 
za vsako krajevno skupnost. Krajevne skupnosti so dolžne pri 
javnih naročilih in izvedbi projektov, ki se financirajo z občinski-
mi sredstvi za investicije in tekočo porabo krajevnih skupnosti z 
izjemo sredstev za funkcioniranje (materialni stroški delovanja 
krajevnih skupnosti) upoštevati naslednja navodila in postopek 
ter sodelovati s skrbnikom:

– Predsednik sveta krajevne skupnosti izvede postopek 
zbiranja ponudb za namenska sredstva, če gre za znesek višji 
od 1.000 evrov, pri čemer mora biti iz praviloma najmanj dveh 
pridobljenih ponudb razviden predmet naročila s popisom del 
in cenami na enoto ter rok izvedbe.

– Predsednik sveta krajevne skupnosti predlagano od-
ločitev o izbiri najugodnejše ponudbe z vsemi ponudbami in 
celotno dokumentacijo posreduje v pregled skrbniku.

– Skrbnik po pregledu dokumentacije odobri predlagano 
odločitev v kolikor ugotovi, da je pravilna in v skladu s prora-
čunskimi sredstvi, sicer se izvedba ne odobri.

– Skrbnik lahko spremlja in nadzoruje izvajanje projekta 
ves čas njegovega trajanja. Če skrbnik ugotovi odstopanja, 

mora županu nemudoma poročati in predlagati ukrepanje (re-
klamacije, odpoved pogodbe …).

– Skrbnik pred plačilom računa preveri opravljena dela. 
Če ne ugotovi odstopanj oziroma nepravilnosti pri izvedbi pro-
jekta, skrbnik poda soglasje k odobritvi plačila računa, za ka-
terega je v skladu s tem odlokom odredbodajalec predsednik 
sveta krajevne skupnosti.

Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez 
predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so 
določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posa-
mezno krajevno skupnost, in sicer največ do 21.000 evrov za 
posamezni namen.

Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstav-
ka tega člena, so nični.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži iz-

plačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev 

zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv,
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezer-

vacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz 

12. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s tem odlokom,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča ob-

činskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.

14. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga 

oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predse-

dnik krajevne skupnosti.

15. člen
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v 

mesecu juliju in v začetku prihodnjega leta z zaključnim raču-
nom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2021 in njegovi realizaciji.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

16. člen
Za prodajo kmetijskih ali stavbnih zemljišč ob lokalnih 

cestah in poteh ter za prodajo dela javnih cest in poti (javno 
dobro) se pred postopkom prodaje zaprosi za mnenje krajevno 
skupnost, na območju katere leži obravnavano zemljišče.

Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi in načinu prodaje 
zemljišč iz Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 sprejme občinski 
svet za vsak primer posebej, v nasprotnem primeru je pravni 
posel ničen.

Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi posameznih stano-
vanj in poslovnih prostorov ter o načinu prodaje iz Letnega na-
črta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2021, 
sprejme občinski svet za vsak primer posebej, v nasprotnem 
primeru je pravni posel ničen.

V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmer-
ju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja 
ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko 
župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

17. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja 
se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2021 lahko zadolži 
do višine 510.452 evrov za izvajanje investicij pri državnem 
proračunu.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvr-
ševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5 % vseh 
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja 
za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz 
proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno 
zadolži največ do višine odobrenih sredstev.

Javno podjetje Komunala d.o.o., Prešernova ul., 6250 Ilir-
ska Bistrica, katerega ustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica se 
v letu 2021 lahko dolgoročno zadolži do višine 500.000 evrov 
za izgradnjo poslovne zgradbe. Odplačilo dolga se zagotovi 
iz neproračunskih virov. O soglasju k najemu kredita Javnega 
podjetja Komunala d.o.o., bo odločal občinski svet s sklepom.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica 

v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-184/2020
Ilirska Bistrica, dne 3. decembra 2020

Župan 
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

LAŠKO

3272. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta na območju LAU-59-del

Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2), Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) 
župan Občine Laško sprejme

S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta na območju LAU-59-del

1. člen
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in spre-

jem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
enote urejanja prostora LAU-59.

2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ocena stanja:
Za enoto urejanja prostora LAU-59 je treba izdelati občin-

ski podrobni prostorski načrt. Območje predstavlja nepozidano 

stavbno zemljišče s plansko namensko SS – stanovanjske 
površine brez spremljajočih dejavnosti.

V skladu z OPN je območje namenjeno gradnji:
– dveh enodružinskih stanovanjskih hiš
– nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z uredbo.
Ureditve bodo upoštevale optimalno izrabo prostora v 

skladu z usmeritvami in omejitvami OPN-ja:
– etapnost izvedbe
– tipologijo gradnje
– usmeritve za lociranje objektov
– etažnost.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda investitorja: KRAŠEK, Uroš, Spodnja Reči-

ca 104, 3270 Laško.
Pravna podlaga:
– Občinski prostorski načrt Občine Laško (Uradni list RS, 

št. 3/18),
– Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 

ZUreP-2),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-

dno 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 in 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE).

3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega 

načrta)
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na območje enote urejanja prostora EUP LAU-59 in 

sicer parc. št.: 313/1, 313/2, obe, k.o. Debro
– okvirna površina območja je 2198 m2.
Točno območje obdelave se določi v postopku priprave 

OPPN in se lahko tekom postopka spremeni.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v 
primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže 
kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna po-
treba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.

5. člen
(roki za pripravo sprememb odloka)

S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave 
in sprejemanja sprememb odloka:

1. priprava izhodišč za pripravo OPPN – 20 delovnih dni 
(Izdelovalec OPPN);

2. sprejem sklepa o pripravi OPPN (Občina);
3. sklep o pripravi in izhodišča občina posreduje na MOP 

z vlogo za dodelitev identifikacijske številke (Občina);
4. izdelava gradiva (pobude) za razpis konkretnih smernic 

nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in mnenj o 
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje – 10 delov-
nih dni (Izdelovalec OPPN);

5. objava gradiva na portalu občine (Občina);
6. pridobivanje konkretnih smernic NUP in pridobivanje 

mnenj državnih NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO o verje-
tnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje – 30 dni* (Občina/
NUP);

7. občina posreduje mnenja državnih NUP na MOP, Sek-
tor za SPVO za pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave 
CPVO – 21 dni* (Občina/NUP);

8. priprava okoljskega poročila, v kolikor izhaja iz odločbe 
MOP Izbrani izdelovalec okoljskega poročila;

9. priprava osnutka OPPN – 10 delovnih dni (Izdelovalec 
OPPN);

10. priprava elaborata ekonomike – Tekom izdelave 
OPNN (Izbrani izdelovalec);
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11. pridobivanje prvih mnenj NUP 30 (+ 30) dni* (Občina/
NUP Izdelovalec OPPN);

12. izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno raz-
grnitev po prejemu prvih mnenj in vseh strokovnih podlag, 
zahtevanih v prvih mnenjih – 10 dni po pridobitvi vseh mnenj 
(Izdelovalec OPPN);

13. javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni (Občina);
14. priprava stališč do morebitnih pripomb v javni razgrni-

tvi (Občina, Izdelovalec OPPN);
15. sprejem stališč do pripomb v javni razgrnitvi – 10 dni 

(Občina, Izdelovalec OPPN);
16. priprava predloga OPPN 10 dni po prejemu vseh 

dopolnjenih strokovnih podlag (Občina, Izdelovalec OPPN);
17. pridobivanje drugih mnenj NUP k predlogu – 30 (+ 30) 

dni* (Občina/NUP Izdelovalec OPPN);
18. izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem po 

prejemu vseh 2.mnenj – 20 dni (Izdelovalec OPPN);
19. sprejem odloka OPPN na občinskem svetu in objava 

odloka OPPN v uradnem glasilu – 30 dni (Občina);
20. izdelava končnih izvodov OPPN – 5 delovnih dni 

(izdelovalec OPPN);
21. posredovanje odloka na MOP in objava (Občina).
* (rok se ustrezno podaljša, če je potrebno izdelati CPVO).

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja  

ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 

in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge 
tehnične ukrepe;

2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, sektor območja Savinje;

3. RS, Ministrstvo za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;

4. RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 

Celje;
7. JP Komunala Laško d.o.o.;
8. Elektro Celje d.d.;
9. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
10. Telemach d.o.o.;
11. Občina Laško;
12. KS Laško;
13. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov 

na okolje).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce 

urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje za načrtova-
nje predvidene prostorske ureditve.

V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka 
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev 
urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.

Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 La-

ško;
– izdelovalec OPPN:
ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek s.p., Sp. 

Rečica 104, 3270 Laško

7. člen
(obveznosti financiranja odloka)

Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, 
morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih 
bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral 
investitor: Krašek Uroš, Spodnja Rečica 104, 3270 Laško.

8. člen
(končna določba)

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

Št. 3504-04/2018 (ID 2129)
Laško, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek

3273. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta na območju HU-1 del 
in HU-3

Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2), Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) 
župan Občine Laško sprejme

S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta na območju HU-1 del in HU-3

1. člen
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in spre-

jem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
enote urejanja prostora HU-1 del in HU-3.

2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ocena stanja:
Za enoto urejanja prostora HU-1 del in HU-3, je treba 

izdelati občinski podrobni prostorski načrt. Območje predstavlja 
nepozidano stavbno zemljišče s plansko namensko SS – STA-
NOVANJSKE POVRŠINE, ki so namenjena bivanju z ali brez 
spremljajočih dejavnosti.

V skladu z OPN je območje namenjeno gradnji:
– počitniških objektov za namene začasnega prebivanja 

– 10 objektov
– prometne ureditve znotraj območja OPPN (posamični 

dostopi do objektov)
– nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z uredbo.
Ureditve bodo upoštevale optimalno izrabo prostora v 

skladu z usmeritvami in omejitvami OPN-ja:
– etapnost izvedbe
– tipologijo gradnje
– usmeritve za lociranje objektov
– etažnost.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda investitorja: KRAŠOVEC Ivan, Spodnja Rečica 

189, 3270 Laško.
Pravna podlaga:
– Občinski prostorski načrt Občine Laško (Uradni list RS, 

št. 3/18),
– Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 

ZUreP-2),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-

dno 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 in 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE).
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3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega  

prostorskega načrta)
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na območje enote urejanja prostora HU-1 del in HU-3, 

in sicer parc. št.: 802/3, 808/15, 808/23, 808/24, 808/25, vse, 
k.o. Rečica.

– okvirna površina območja je 7.600 m2.
Točno območje obdelave se določi v postopku priprave 

OPPN in se lahko tekom postopka spremeni.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v 
primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže 
kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna po-
treba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.

5. člen
(roki za pripravo sprememb odloka)

S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave 
in sprejemanja sprememb odloka:

1. priprava izhodišč za pripravo OPPN – 20 delovnih dni 
(Izdelovalec OPPN);

2. sprejem sklepa o pripravi OPPN (Občina);
3. sklep o pripravi in izhodišča občina posreduje na MOP 

z vlogo za dodelitev identifikacijske številke (Občina);
4. izdelava gradiva (pobude) za razpis konkretnih smernic 

nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in mnenj o 
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje – 10 delov-
nih dni (Izdelovalec OPPN);

5. objava gradiva na portalu občine (Občina);
6. pridobivanje konkretnih smernic NUP in pridobivanje 

mnenj državnih NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO o verje-
tnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje – 30 dni* (Občina/
NUP);

7. občina posreduje mnenja državnih NUP na MOP, Sek-
tor za SPVO za pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave 
CPVO – 21 dni* (Občina/NUP);

8. priprava okoljskega poročila, v kolikor izhaja iz odločbe 
MOP Izbrani izdelovalec okoljskega poročila

9. priprava osnutka OPPN – 10 delovnih dni (Izdelovalec 
OPPN);

10. priprava elaborata ekonomike – Tekom izdelave 
OPNN (Izbrani izdelovalec);

11. pridobivanje prvih mnenj NUP 30 (+ 30) dni* (Občina/
NUP Izdelovalec OPPN);

12. izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno raz-
grnitev po prejemu prvih mnenj in vseh strokovnih podlag, 
zahtevanih v prvih mnenjih – 10 dni po pridobitvi vseh mnenj 
(Izdelovalec OPPN);

13. javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni (Občina);
14. priprava stališč do morebitnih pripomb v javni razgrni-

tvi (Občina, Izdelovalec OPPN);
15. sprejem stališč do pripomb v javni razgrnitvi – 10 dni 

(Občina, Izdelovalec OPPN);
16. priprava predloga OPPN 10 dni po prejemu vseh 

dopolnjenih strokovnih podlag (Občina, Izdelovalec OPPN);
17. pridobivanje drugih mnenj NUP k predlogu – 30 (+ 30) 

dni* (Občina/NUP Izdelovalec OPPN);
18. izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem po 

prejemu vseh 2.mnenj – 20 dni (Izdelovalec OPPN);
19. sprejem odloka OPPN na občinskem svetu in objava 

odloka OPPN v uradnem glasilu – 30 dni (Občina);
20. izdelava končnih izvodov OPPN – 5 delovnih dni 

(izdelovalec OPPN);
21. posredovanje odloka na MOP in objava (Občina).
* (rok se ustrezno podaljša, če je potrebno izdelati CPVO).

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja  

ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 

in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge 
tehnične ukrepe;

2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, sektor območja Savinje;

3. RS, Ministrstvo za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;

4. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 

Celje;
7. JP Komunala Laško d.o.o.;
8. Elektro Celje d.d.;
9. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
10. Telemach d.o.o.;
11. Občina Laško;
12. KS Rečica;
13. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov 

na okolje).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce 

urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje za načrtova-
nje predvidene prostorske ureditve.

V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka 
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev 
urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.

Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 La-

ško;
– izdelovalec OPPN:
ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš Krašek s.p., 

Sp. Rečica 104, 3270 Laško.

7. člen
(obveznosti financiranja odloka)

Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, 
morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih 
bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financira 
investitor: Krašovec Ivan, Spodnja Rečica 189, 3270 Laško.

8. člen
(končna določba)

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

Št. 3504-04/2020 (ID 2130)
Laško, dne 1. decembra 2020

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek

SODRAŽICA

3274. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna 
Ribnica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 30. člena 
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Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 
73/19); 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) so 
Občinski svet Občine Ribnica v skladu s 17. členom Statuta 
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12), na 13. redni seji, 
dne 12. 11. 2020; Občinski svet Občine Sodražica v skladu s 
15. členom Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) 
na 13. redni seji, dne 10. 12. 2020 in Občinski svet Občine 
Loški Potok v skladu s 14. členom Statuta Občine Loški Potok 
(Uradni list RS, št. 41/17) na 11. redni seji dne 12. 11. 2020 
sprejeli

O D L O K
o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) Javni lekarniški zavod Lekarna Ribnica (v nadaljevanju 

besedila: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi jav-
nega zavoda Lekarna Ribnica (Uradni list RS, št. 88/01, 86/13 
in 47/16) za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju občin 
Ribnica, Loški potok in Sodražica.

(2) S tem odlokom se uskladi delovanje zavoda s predpisi, 
ki urejajo lekarniško dejavnost.

II. IMENA, SEDEŽI IN USTANOVITVENI DELEŽI 
USTANOVITELJEV

2. člen
(1) Ustanovitelji zavoda so:
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica;
– Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in
– Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok.
(2) Občine ustanoviteljice imajo v zavodu naslednje usta-

novitvene deleže:
– Občina Ribnica 70,72 %
– Občina Sodražica 16,68 %
– Občina Loški Potok 12,60 %.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen
(1) Ime zavoda je: Lekarna Ribnica.
(2) Sedež zavoda je: Majnikova 1, 1310 Ribnica.

4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem so-

glasju ustanoviteljev. V pravnem prometu mora zavod upora-
bljati ime iz 3. člena tega odloka.

IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA

5. člen
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo 

za območje občin: Ribnica, Sodražica in Loški Potok.
(2) Za namen izvajanja lekarniške dejavnosti na različnih 

lokacijah zavod sestavljajo tri organizacijske enote: Lekarna 
Ribnica, Lekarniška podružnica Sodražica in Lekarniška po-
družnica Loški Potok.

(3) Zavod lahko organizira lekarno, podružnico lekarne ali 
priročno zalogo zdravil le z dovoljenjem občine ustanoviteljice, 
na območju katere se lekarna, podružnica lekarne ali priročna 

zaloga zdravil ustanovi oziroma organizira, na podlagi predho-
dnega mnenja pristojne zbornice in soglasja ministrstva.

(4) Organizacijske enote niso samostojne pravne osebe.
(5) Zavod ima lahko organizirano spletno lekarno.
(6) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo javnega 

zavoda določa statut zavoda.

V. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost 

na primarni ravni, ki se izvaja kot javna služba, s katero se 
zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtsko obravnavo 
pacientov, in obsega:

– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski 
medicini na recept in brez recepta;

– izdaja živil za posebne zdravstvene namene;
– farmacevtsko obravnavo pacienta;
– dejavnosti farmacevta svetovalca;
– farmacevtsko intervencijo;
– storitve telefarmacije;
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in 

veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: magistralna zdra-
vila);

– pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev 
zdravja;

– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izde-
lavo magistralnih in galenskih zdravil;

– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih 
ali sumu nanje;

– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skla-
du s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili;

– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki 
zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.

(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem od-
stavku tega člena, lahko zavod opravlja še naslednje dejav-
nosti:

– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in 
ohranitev zdravja;

– preskrbo z veterinarskimi izdelki;
– priprava magistralnih homeopatskih zdravil;
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami;
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov;
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost;
– pedagoško-izobraževalno dejavnost;
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varo-

vanja zdravja;
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdra-

vstvene dejavnosti;
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) zavod opravlja naslednje 
dejavnosti:

– 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s farmacevtskimi izdelki;

– 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki;

– 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;

– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu;
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije;
– 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in 

drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti;
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.
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VI. ORGANI ZAVODA

7. člen
(1) Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah 

pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok 
in statut zavoda:

– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon 

in statut zavoda.

a) Svet zavoda

8. člen
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda ima 8 članov, ki ga sestavljajo:
– trije (3) predstavniki ustanoviteljev, od katerih ima vsaka 

občina ustanoviteljica po enega člana;
– trije (3) predstavniki zaposlenih v zavodu;
– en (1) predstavnik pacientov;
– en (1) predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, Območna enota Ljubljana.
(3) Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občine ustano-

viteljice v skladu s svojim statutom.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno 

s tajnim glasovanjem, na način in po postopku, ki ga določa 
statut zavoda.

(5) Predstavnika pacientov imenujejo ustanovitelji na 
podlagi izvedenega javnega poziva. Javni poziv se v enakem 
besedilu objavi na spletnih straneh vseh ustanoviteljev. Pred-
stavnika pacientov izmed prijavljenih kandidatov z glasovanjem 
na skupnem kolegiju izberejo župani ustanoviteljev z večino 
glasov. Predstavnik pacientov mora biti polnoleten in imeti 
stalno prebivališče v eni izmed občin ustanoviteljic, prednost 
pa imajo kandidati z izkušnjami sodelovanja v svetih javnih 
zavodov.

(6) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Območna enota Ljubljana.

(7) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvo-
lita izmed članov sveta zavoda na konstitutivni seji.

(8) Mandat članov sveta zavoda traja pet let. Po preteku 
mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma 
izvoljena za člana sveta zavoda.

(9) Direktor zavoda je dolžan pozvati pristojne organe 
k imenovanju novih članov sveta zavoda v roku 90 dni pred 
potekom mandata aktualnih članov sveta zavoda.

9. člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata, 

za katerega je imenovan ali izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi;
– neustrezno zastopa interese organa, ki ga je imenoval;
– se neopravičeno ne udeleži treh sej zaporedoma;
– pri svojem delu krši področno zakonodajo, določbe tega 

akta ali Statut zavoda;
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda;
– je v času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo 

dejanje.
(2) Mandat predstavnikov ustanoviteljev lahko preneha 

tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konsti-
tuiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če 
občinski svet ustanovitelja tako odloči.

(3) Člana sveta zavoda razreši organ, ki ga je imenoval 
oziroma izvolil, in sicer na lastno pobudo ali na predlog sveta 
zavoda. Pristojni organ mora seznaniti svet zavoda o razlogih 
za razrešitev člana sveta zavoda.

(4) V primeru predčasne razrešitve člana, se za čas do iz-
teka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postop-
ku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat 

članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, 
ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.

10. člen
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oziroma 

imenovanih več kot polovica članov sveta zavoda. Ob izpolnitvi 
navedenega pogoja konstitutivno sejo novega sveta zavoda 
skliče direktor zavoda, v roku 30 dni po imenovanju oziroma 
izvolitvi članov sveta zavoda. Konstitutivno sejo sveta zavoda 
vodi do izvolitve predsednika direktor zavoda. Svet zavoda se 
konstituira na svoji prvi seji, z izvolitvijo predsednika in njegove-
ga namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta 
zavoda. Do konstituiranja novega sveta zavoda opravlja naloge 
sveta dosedanji svet zavoda.

11. člen
(1) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta 

zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanovitelji (pošiljanje gradiv 
sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanovitelji) in v primeru 
ugotovljenih kršitev ali neaktivnosti posameznega člana sveta 
opozori ustanovitelja oziroma pristojni organ, katerega zastopa 
omenjeni član.

(2) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sve-
ta zavoda v primeru njegove odsotnosti.

(3) Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji 
navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema 
odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov na 
posamezni seji.

(4) Strokovno in administrativno podporo za potrebe sveta 
zavoda ter pomoč pri pripravi in vodenju sej sveta zavoda ter 
njegovih komisij in odborov zagotavlja uprava zavoda.

12. člen
Svet zavoda v okviru svojih pristojnosti opravlja naslednje 

naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela jav-

nega zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta 
javnega zavoda;

– nadzoruje ravnanje s premoženjem javnega zavoda;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

javnega zavoda;
– ustanoviteljem predlaga, da se del presežka prihodkov 

nad odhodki zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja lekar-
niško dejavnost in tega odloka, vrne ustanoviteljem;

– obravnava dolgoročno strategijo razvoja javnega zavo-
da, jo potrdi in predloži ustanoviteljem v sprejetje;

– nadzoruje finančno poslovanje javnega zavoda;
– sprejema statut in druge splošne akte, kadar to določa 

zakon, odlok o ustanovitvi ali statut javnega zavoda;
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt 

javnega zavoda;
– sprejme normative za delo na predlog direktorja;
– preveri in potrdi letno poročilo javnega zavoda;
– odloča o delovni uspešnosti direktorja;
– spremlja vodenje poslov javnega zavoda in delo direk-

torja;
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s 

povračilom škode, nastale pri poslovodenju;
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za nje-

govo delo;
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z za-

konom, ki ureja lekarniško dejavnost;
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje za-

voda;
– s soglasjem ustanoviteljev imenuje in razrešuje direk-

torja;
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja skladno z določbami 

zakona, ki ureja lekarniško dejavnost;
– odloča o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki v 

skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost;
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– odloča o predlogu za pokritje primanjkljaja v okviru 
sanacijskega programa;

– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odloči-
tvam, za katere je tako določeno v statutu;

– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev de-
javnosti;

– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in 
mnenja o posamičnih vprašanjih;

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev 
zavoda;

– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, izvršil-
nih organov ter stalnih in občasnih komisij;

– druge naloge v skladu z zakonom, s tem odlokom in 
statutom zavoda.

b) Direktor

13. člen
(1) Direktor javnega zavoda vodi in organizira delo ter po-

slovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren 
za zakonitost dela zavoda.

(2) Direktor javnega zavoda, ki ima veljavno licenco za 
opravljanje lekarniške dejavnosti, je tudi strokovni vodja javne-
ga zavoda in je odgovoren za strokovno delo javnega zavoda.

14. člen
Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanje javnega zavoda;
– predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti 

v soglasju s svetom zavoda;
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom 

zavoda;
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farma-

cevtskih strokovnih delavcev;
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovne-

mu in etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti;
– zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede 

naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov 
za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja;

– odloča o delovnih razmerjih zaposlenih v zavodu;
– sklepa pogodbe;
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovor-

nostmi;
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in 

nalogam;
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pri-

stojnosti sveta zavoda;
– druge naloge, določene z zakonom, s tem odlokom in 

statutom zavoda.

15. člen
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s 

soglasjem ustanoviteljev na podlagi javnega razpisa v skladu 
z določbami zakona, ki ureja lekarniško dejavnost.

(2) Mandat direktorja zavoda traja pet let. Direktor je po 
preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.

(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor:
– ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri ali kon-

čan enovit magistrski študij Farmacije;
– ima veljavno licenco za opravljanje lekarniške dejav-

nosti;
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju lekar-

niške dejavnosti;
– ima delovne izkušnje s področja vodenja in upravljanja;
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega 

lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda;
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih 

ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil 
ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega 

deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil 
oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba 
v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe;

– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– ima aktivno znanje slovenskega jezika;
– izpolni druge pogoje, določene z zakonom in predpisi.

16. člen
(1) Direktorja se razreši, če:
– to sam zahteva,
– mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano 

opravljanje poklica,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom ali drugimi 

predpisi in splošnimi akti zavoda,
– ne izvaja sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z 

njimi,
– z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo 

zavodu,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorja zavoda razreši svet zavoda s soglasjem 

ustanoviteljev.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z ra-

zlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper 
sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.

(4) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, svet 
zavoda o pisni izjavi obvesti ustanovitelje in prične s postopkom 
imenovanja novega direktorja.

17. člen
(1) Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja v 

primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat za čas do imeno-

vanja novega direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa 

se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov 
ni bil izbran.

(2) Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja do 
imenovanja novega direktorja, vendar največ za eno leto.

(3) Za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja veljajo po-
goji, ki se zahtevajo za direktorja.

c) Strokovni svet

18. člen
(1) Zavod ima strokovni svet, ki je kolegijski organ zavoda 

za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Strokovni svet sestavljajo direktor kot predsednik in 

dva člana, ki ju izmed zaposlenih magistrov farmacije s skle-
pom imenuje direktor. Mandat članov strokovnega sveta je 
vezan na mandat direktorja.

(3) Pristojnosti strokovnega sveta se določijo s Statutom 
zavoda.

(4) Strokovni svet zavoda se sestaja po potrebi, vendar 
najmanj dvakrat letno.

(5) Strokovni svet odloča z večino glasov vseh članov 
sveta.

(6) Strokovni svet sklicuje in vodi direktor zavoda. Direktor 
odgovarja za izvajanje sprejetih ukrepov.

(7) Direktor lahko s sklepom razreši člana strokovnega 
sveta.

VII. DELOVNA RAZMERJA

19. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju 

in uresničevanje sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, 
kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
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VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

20. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti 

na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj;
– s plačili iz proračunskih sredstev;
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz 

zasebnih sredstev;
– iz sredstev ustanovitelja oziroma iz namenskih sredstev 

za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti;
– z dotacijami in darili;
– iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, dolo-

čenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.

21. člen
(1) Nepremično in premično premoženje (oprema) s ka-

terim upravlja zavod za namen izvajanja lekarniške dejavnosti, 
je v lasti občine ustanoviteljice, na območju katere je le-to 
locirano, v kolikor ta odlok ne določa drugače. Ne glede na prej-
šnjo določbo je vse premično premoženje (oprema) s katerim 
upravlja zavod in je bilo financirano iz lastnih sredstev zavoda 
v obdobju po nastanku Občine Loški Potok in Sodražica, v lasti 
vseh ustanoviteljev skladno z ustanoviteljskimi deleži. Usta-
novitelji zagotavljajo svoje, z zakonom določene obveznosti 
do zavoda za zagotavljanje materialnih pogojev za delo in za 
razširitev zmogljivosti za dejavnost, ki se izvaja na območju 
vsake občine ustanoviteljice.

(2) Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev de-
javnosti, ki se zaradi specifike teh dejavnosti izvajajo na enem 
mestu in služijo potrebam občanov vseh treh občin ustanovite-
ljic, ustanovitelji zagotavljajo potrebna sredstva sofinanciranja 
v deležih, ki se določajo glede na število prebivalcev v posa-
mezni občini ustanoviteljici, in sicer za tisti del dejavnosti, za 
katerega ustanovitelji nesporno ugotovijo skupen interes. Ura-
dni podatki o številu prebivalcev za določitev deležev sofinan-
ciranja se usklajujejo na vsaki dve leti. Ustanovitelji ugotavljajo 
skupni interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej 
ter glede na izkazani interes določajo deleže sofinanciranja z 
dogovorom o sofinanciranju.

(3) Vložek vsakega ustanovitelja glede evidenc lastnin-
ske pravice se za nepremično premoženje knjiži v zemljiški 
knjigi, za premično premoženje (sredstva, oprema) pa se vodi 
evidenčno pri javnem zavodu v skladu z načinom pridobitve iz 
prejšnjega odstavka tega člena.

(4) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana 
v upravljanje, uporablja pa jih na način in za namen kot to do-
ločata zakon in ta odlok.

(5) Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovite-
ljev kot dober gospodar.

(6) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 
ustanoviteljem.

22. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za 

nabavo specifične in nadstandardne opreme ali za izvedbo 
nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvaja-
nje izrednih aktivnosti zbira sredstva od donatorjev neposredno 
ali preko donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni občin 
ustanoviteljic.

IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV  
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno 

s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo zavoda in
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.

(2) Svet zavoda predlaga ustanoviteljem, da se del pre-
sežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne 
ustanoviteljem, pri čemer je potrebno zagotavljati solventnost in 
likvidnost poslovanja zavoda, kot jo določa veljavna področna 
zakonodaja. Presežek prihodkov nad odhodki se med ustano-
vitelje razdeli v deležih, ki se določajo glede na uradno število 
prebivalcev v posamezni občini ustanoviteljici na zadnji dan 
preteklega leta. Vrnjena sredstva lahko ustanovitelji porabijo 
izključno za namen izvajanja zdravstvene dejavnosti.

(3) Ustanoviteljem se v celoti vrne tisti del presežka pri-
hodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev, ki jih zavod 
ne potrebuje za namene iz prvega odstavka tega člena.

(4) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča 
svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev v skladu z zakonom, ki 
ureja lekarniško dejavnost in tem odlokom.

24. člen
(1) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za 

delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev 
zavoda, odločajo ustanovitelji na predlog sveta zavoda.

(2) Ustanovitelji krijejo primanjkljaj sredstev, ki je nastal 
zavodu iz naslova izvajanja nadstandardnih storitev, če so bile 
te storitve opravljene v vsebini in obsegu, ki je bil predhodno 
dogovorjen oziroma naročen s strani ustanoviteljev.

(3) Primanjkljaj sredstev iz prvega in drugega odstavka 
tega člena krijejo ustanovitelji v deležih, ki se določajo glede 
na uradno število prebivalcev v posamezni občini ustanoviteljici 
na zadnji dan preteklega leta.

(4) V kolikor zavod v letnem obračunu izkaže primanjkljaj, 
vodstvo zavoda pripravi sanacijski program in predlog za po-
kritje primanjkljaja. Sanacijski program sprejeme svet zavoda 
s predhodnim soglasjem ustanoviteljev.

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA 
V PRAVNEM PROMETU

25. člen
(1) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem 

in z drugimi sredstvi, s katerimi razpolaga.
(2) Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi 

osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremični-
nami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev v skladu s tem 
odlokom.

(3) Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja 
direktor.

26. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 

posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom 
in vpisom v sodni register.

27. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje 

opreme, stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost.

XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

28. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda, ki so 

povezane z izvajanjem javne službe ali programov, h katerim 
so izdale predhodno soglasje.

XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
USTANOVITELJEV IN ZAVODA

29. člen
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljem najmanj enkrat letno 

pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda, na zahtevo 
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županov pa tudi večkrat letno ter druge podatke, ki so nujni za 
izvrševanje funkcije ustanoviteljev.

(2) Zavod je dolžan ustanoviteljem posredovati vse podat-
ke o vsebinski in finančni realizaciji dela zavoda in vsebinskih in 
finančnih načrtih dela zavoda v rokih in na način, kot ga določa 
veljavna zakonodaja.

30. člen
(1) Ustanovitelji so dolžni zavodu zagotavljati sredstva za 

njegovo delo v okviru dogovorjenega programa.
(2) Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven 

dogovorjenega programa.

31. člen
(1) Zavod mora od ustanoviteljev pridobiti:
– soglasje k določbam statuta;
– soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda;
– soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja;
– soglasje k statutarnim spremembam;
– soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti;
– soglasje k investicijam, ki pomenijo višje obveznosti 

financiranja ustanoviteljev;
– soglasje za pravne posle vezane na razpolaganje z 

nepremičnim premoženjem;
– soglasje o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki;
– soglasje k najemanju kreditov in zadolževanju, ki prese-

ga znesek 50.000,00 EUR;
– soglasje k predlogu za pokritje primanjkljaja v okviru 

sanacijskega programa;
– druga soglasja in mnenja, določena z zakonom, tem 

odlokom in statutom zavoda.
(2) Ustanovitelji so dolžni izdati soglasje iz prejšnjega 

odstavka v roku 60 dni od prejema zahteve za izdajo soglasja. 
V kolikor ustanovitelji v roku 60 dni od datuma prejema zahte-
ve za izdajo soglasja le-tega ne zavrnejo ali pa zavoda pred 
potekom tega roka ne obvestijo o podaljšanju roka velja, da je 
bilo soglasje ustanovitelja dano.

32. člen
Ustanovitelji:
– dajejo soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja 

zavoda;
– imenujejo in razrešuje predstavnike ustanoviteljev v 

svetu zavoda;
– odločajo o presežku prihodkov nad odhodki zavoda v 

skladu z določbami zakona, ki ureja lekarniško dejavnost in 
tem odlokom;

– dajejo soglasje k razpolaganju z nepremičnim premo-
ženjem javnega zavoda;

– odločajo o načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sred-
stev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih 
sredstev zavoda;

– dajejo zavodu vsa druga potrebna soglasja in odločajo o 
vseh zadevah v njihovi pristojnosti tako, da zavodu omogočajo 
nemoteno delovanje v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško 
dejavnost in tem odlokom.

33. člen
Za izvrševanje skupnih ustanoviteljskih pravic lahko Ob-

činski svet Občine Ribnica, Občinski svet Občine Loški Potok 
in Občinski svet Občine Sodražica ustanovijo skupni organ, ki 
ga sestavljajo župani vseh občin ustanoviteljic.

XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

34. člen
(1) Javni zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda.
(2) S statutom se določajo notranja organizacija, naloge 

organov, način njihovega delovanja in odločanja, način poslo-

vanja in druga vprašanja, pomembna za delovanje javnega 
zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.

(3) Statut se uskladi z vsakokratnimi spremembami in 
dopolnitvami ustanovitvenega akta zavoda.

(4) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi 
ureja vprašanja pomembna za delo in poslovanje zavoda v 
skladu s statutom. Druge splošne akte sprejme direktor, če 
statut ne določa drugače.

35. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se 

uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode in lekarniško de-
javnost ter druge veljavne področne predpise.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
(1) Zavod je dolžan statut in vse ostale splošne pravne 

akte zavoda uskladiti z določbami tega odloka, najkasneje v 
šestih mesecih od dne uveljavite tega odloka.

(2) Do uskladitve statuta in drugih splošnih aktov zavoda s 
tem odlokom se smiselno uporabljajo določbe obstoječih splo-
šnih pravnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom 
in zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost.

37. člen
(1) Sedanji člani sveta zavoda opravljajo naloge do izteka 

mandata za katerega so bili imenovani oziroma do konstituira-
nja novega sveta zavoda v skladu z določbami tega odloka in 
statutom zavoda.

(2) Sedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do 
izteka mandata za katerega je bil imenovan.

(3) Strokovni sveta zavoda v sedanji sestavi opravlja na-
loge do izteka mandata za katerega je bil imenovan.

38. člen
(1) Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt zavoda in na-

domešča Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica 
(Uradni list RS, št. 88/01, 86/13 in 47/16).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica (Uradni list RS, 
št. 88/01, 86/13 in 47/16).

39. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je, ko ga po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije 
in pridobljenem soglasju Ministrstva za zdravje v enakem bese-
dilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.

(2) Odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0012/2020
Ribnica, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

Št. 007-1/2020
Sodražica, dne 10. decembra 2020

Župan
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec

Št. 007-1/2020-1
Loški Potok, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

3275. Uradni podatki o številu okuženih 
po statističnih regijah

Na podlagi 3. člena Odloka o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) Nacionalni inštitut za 
javno zdravje objavlja

U R A D N E    P O D A T K E
o številu okuženih po statističnih regijah

I
Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah v 

obdobju od 27. 11. 2020 do 10. 12. 2020 so naslednji:

14-dnevna incidenca /  
100 000 prebivalcev Statistična regija

1.482 Posavska
1.395 Pomurska
1.291 Jugovzhodna Slovenija
1.241 Koroška
1.207 Podravska
1.200 Primorsko-notranjska
1.186 Savinjska

817 Zasavska
773 Gorenjska
760 Obalno-kraška
697 Osrednjeslovenska
685 Goriška

II
Ti uradni podatki se objavijo v Uradnem listu Republike 

Slovenije.

Št. 0070-184/2020
Ljubljana, dne 11. decembra 2020
EVA 2020-2711-0141

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Milan Krek

direktor
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Obvestilo o napaki pri številčenju strani

V Uradnem listu RS, št. 183/20 je prišlo do napake pri te-
kočem številčenju strani. Izdaja se je začela na strani 9203. Ker 
se je Uradni list RS, št. 182/20 končal s stranjo 9200, bi se mo-
rala številka 183/20 začeti s stranjo 9201. Uradni list RS, letnik 
2020, zaradi navedenega ne bo vseboval strani 9201 in 9202. 

Ljubljana, dne 11. decembra 2020

Uredništvo Uradnega lista RS
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