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DRŽAVNI ZBOR
1168.

Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega
referenduma o Zakonu o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti
2021 in 2022 (ZIPRS2122-A, EPA 1736-VIII)

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21. člena Zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji
13. aprila 2021 sprejel

SKLEP
o nedopustnosti razpisa zakonodajnega
referenduma o Zakonu o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
(ZIPRS2122-A, EPA 1736-VIII)
I.
Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma
o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
(ZIPRS2122-A, EPA 1736-VIII) ni dopustno razpisati, ker gre
za zakon iz druge alineje drugega odstavka 90. člena Ustave
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16).
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
III.
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Državni zbor) je na 67. izredni seji 26. 3. 2021 sprejel Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A, EPA
1736-VIII). Zoper navedeni zakon je bila vložena Pobuda za
razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2021 in 2022 (v nadaljnjem besedilu: pobuda).
V postopku obravnave navedene pobude je bilo ugotovljeno, da ta izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je kot prvi
dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v
podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A,

Leto XXXI

EPA 1736-VIII), določen petek, 16. 4. 2021. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, je četrtek, 20. 5. 2021.
Druga alineja drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13 in 75/16; v nadaljnjem besedilu: Ustava)
določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o
davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki
se sprejema za izvrševanje državnega proračuna. V skladu z
določbo prvega odstavka 21. člena Zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20) Državni zbor v štirinajstih
dneh po vložitvi pobude sprejme sklep, s katerim ugotovi, da
referenduma ni dopustno razpisati, in ga objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. V sklepu se navedejo razlogi, zaradi
katerih referenduma ni dopustno razpisati.
Uvodoma je treba pojasniti, da zakoni, glede katerih drugi
odstavek 90. člena Ustave izključuje dopustnost referenduma,
varujejo pomembne ustavne dobrine, med katerimi so varovani
tako viri financiranja državnega proračuna kot tudi izvrševanje
proračuna države.
Glede na pravno naravo državnega proračuna je uveljavitev zakona, ki ureja izvrševanje proračuna, nujen pogoj za njegovo uveljavitev in izvrševanje. Ker proračun ne določa pravic
in obveznosti državljanov in drugih pravnih oseb, je navedeni
zakon tehnične narave. Cilj navedenega zakona je uzakoniti
rešitve, ki so potrebne za nemoteno izvrševanje sprejetega
proračuna, ureja pa sistem postopkov priprave in izvrševanja
državnega proračuna ter druge elemente finančnega poslovanja države.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2021 in 2022 torej ureja le način izvrševanja proračuna,
upravljanje s prihodki in odhodki ter z državnim premoženjem
in dolgovi. Vsebuje abstraktne pravne norme, ki urejajo pravice
in obveznosti proračunskih uporabnikov, ne vsebuje pa, kot že
povedano, materialnih določb o pravicah in obveznostih državljanov in drugih pravnih oseb.
Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da se Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 nanaša na vsebino,
glede katere v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker
zadevni zakon predstavlja zakon, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna iz druge alineje drugega odstavka
90. člena Ustave.
Št. 411-02/21-3/39
Ljubljana, dne 13. aprila 2021
EPA 1736-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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MINISTRSTVA
1169.

Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja
in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb

Na podlagi šestega odstavka 19.a člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03,
56/13, 33/14 in 200/20) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja
žičniških naprav za prevoz oseb
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in merila za namen sofinanciranja vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav v skladu
s proračunom Republike Slovenije in Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno
pomoč de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne
2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).
2. člen
(namen sofinanciranja)
Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za preteklo
poletno in zimsko sezono.
3. člen
(upravičenci do sofinanciranja)
(1) Do sofinanciranja po tem pravilniku je upravičen upravljavec žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec)
za žičniške naprave, ki javno obratujejo in omogočajo dostop
večjemu številu uporabnikov na pregleden in nediskriminatoren
način.
(2) Do sofinanciranja po tem pravilniku upravljavec ni
upravičen, če:
1. žičniško napravo uporablja izključno en sam profesionalni športni uporabnik,
2. uporaba žičniške naprave s strani drugih profesionalnih
ali neprofesionalnih športnih uporabnikov ne predstavlja vsaj
10 % opravljenih prevozov na letni ravni,
3. nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije (EU), objavljenega na njeni spletni strani, o razglasitvi
pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
4. v vlogi ni dal pravih podatkov oziroma je podal zavajajoče izjave,
5. neredno izplačuje plače in socialne prispevke,
6. ima neporavnano vračilo za preveč izplačane pomoči
po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance,
7. ima na dan prijave neporavnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov,
8. ni predložil vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let
do dneva prijave.
4. člen
(splošna pravila dodelitve pomoči)
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju,
ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh pro-
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računskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev proračuna Republike
Slovenije, občine ali Unije.
(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega
podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov navedenega podjetja.
(3) Podjetja, ki so v kakršnemkoli razmerju s podjetji iz
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, se
štejejo za enotno podjetje.
(4) V skladu z Uredbo 1407/2013/EU se pomoč de minimis, dodeljena po tem pravilniku:
– ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve
splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4.
2012, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU)
2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU)
št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in
časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi
se upošteval učinek pandemije COVID-19 (UL L št. 337 z dne
14. 10. 2020, str. 1).
(5) Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) pred dodelitvijo sredstev od upravljavca pridobi
pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejel na
podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb de minimis v
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške;
– da z dodeljenim zneskom pomoči ne bo presežena
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po
drugih predpisih.
(6) Ministrstvo bo upravljavcu izdalo odločbo:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo 1407/2013/EU in
– o višini zneska pomoči de minimis.
(7) Šteje se, da je pomoč dejansko dodeljena z izvršljivostjo odločbe.
(8) Ministrstvo hrani evidence o pomoči de minimis deset
let od datuma dodelitve pomoči.
5. člen
(pogoji in merilo za sofinanciranje)
(1) Do sofinanciranja je upravičen upravljavec za žičniško
napravo, za katero ima v smučarski sezoni veljavno dovoljenje
za obratovanje najmanj za obdobje od 15. decembra preteklega koledarskega leta do 15. aprila tekočega koledarskega leta.
(2) Upravljavec je za žičniško napravo, ki obratuje v poletni sezoni upravičen do sofinanciranja, če ima za preteklo
poletno sezono veljavno obratovalno dovoljenje najmanj od
16. maja do 30. septembra za tekoče koledarsko leto. Za žičniško napravo, s katero se prevoz opravlja v zaprtih kabinah,
je upravljavec upravičen do sofinanciranja, če v poletni sezoni
z njo obratuje najmanj 40 dni, oziroma s sedežnico ali vlečnico
najmanj 24 dni.
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(3) Če žičniška naprava nima veljavnega dovoljenja za
obratovanje za celotno obdobje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena, se sofinancira sorazmerni del zneska glede na veljavnost dovoljenja. V primeru, da v času veljavnosti dovoljenja
za obratovanje pride do prenosa upravljanja in v zvezi s tem
prenosa dovoljenja na novega upravljavca, je vsak upravljavec
upravičen do sorazmernega zneska glede na čas upravljanja
oziroma obratovanja z žičniško napravo.
(4) Upravljavec ni upravičen do sofinanciranja, oziroma
je upravičen do sorazmernega dela za čas obratovanja, če
žičniška naprava ni obratovala zaradi:
– izrečene prepovedi obratovanja s strani inšpektorja,
– odvzema dovoljenja za obratovanje,
– neurejenih razmerij med lastniki zemljišča in upravljavcem, za katera ni podan predlog na podlagi 35. ali 36. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz (Uradni list RS, št. 126/06,
56/14, 33/14 in 200/20).
(5) V primerih višje sile ali izrednih razmer se pogoj glede
zahtevanega minimalnega števila dni obratovanja ne zahteva.
(6) Izpolnjevanje pogojev iz tega člena upravljavec dokazuje s pisno izjavo.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/2021/30
Ljubljana, dne 7. aprila 2021
EVA 2021-2430-0014
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo
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(2) Poprečno število zaposlenih iz prejšnjega odstavka se
za posamezno obdobje izračuna na naslednji način zaokroženo
na dve decimalki:
število delovnih ur, za katero so zaposleni dobili plačo
oziroma nadomestilo plače v breme delodajalca
/
število možnih delovnih ur.
Pri tem se za plačo oziroma nadomestilo plače v breme delodajalca štejejo vse plače in nadomestila plače, ki jih delodajalec
izplača, ne glede na to, ali so delodajalcu nekatera izplačila
refundirana iz javnofinančnih virov.
(3) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena
ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV, ki v letu
2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število
zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke na povprečno število
zaposlenih v letu 2020 do 12. marca 2020 znižali za več kot
10 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu
2020 do 12. marca 2020 izračunajo na naslednji način:
prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020/povprečno število
zaposlenih v letu 2020 do 12. marca 2020.
Prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 in povprečno število zaposlenih v letu 2020 in v letu 2020 do 12. marca 2020 se izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
3.b člen
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena
ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV prejete
pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če
so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v
letu 2020 glede prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez
zemljišč, v letu 2019 znižali za več kot 10 %. Pri tem se prihodki
na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na naslednji način:
prihodki/(vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč + 1).

1170.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih
sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja
prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 –
ZDUOP) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti
pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov
1. člen
V Pravilniku o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (Uradni list RS, št. 28/21) se za 3. členom dodata nova 3.a in 3.b člen, ki se glasita:
»3.a člen
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena
ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV prejete
pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so
se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede
na prihodke na povprečno število zaposlenih v letu 2019 znižali
za več kot 10 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2019 oziroma 2020 izračunajo na naslednji način:
– za upravičence pravne osebe: prihodki/povprečno število zaposlenih,
– za upravičence fizične osebe: prihodki/(povprečno število zaposlenih + 1).

(2) Kot vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, se
upošteva vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč iz bilance
stanja na zadnji dan posameznega primerjalnega obdobja.
(3) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena
ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV, ki v letu
2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke na
vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do
12. marca 2020 znižali za več kot 10 %. Pri tem se prihodki
na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do
12. marca 2020 izračunajo na naslednji način:
prihodki v letu 2020 do 12. marca 2020/(vrednost osnovnih
sredstev, brez zemljišč, na dan 12. marca 2020 + 1).
Prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu
2020 se izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka
tega člena.«.
2. člen
Za 5. členom se dodata nova 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
»5.a člen
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in
drugem odstavku 91. člena ZZUOOP prejete pomoči zaradi
pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki
na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke
na povprečno število zaposlenih v letu 2019 znižali za več kot
20 %. Pri tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu
2019 oziroma 2020 izračunajo na način iz prvega in drugega
odstavka 3.a člena tega pravilnika.

Stran

3486 /

Št.

58 / 14. 4. 2021

(2) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in
drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba
vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v
letu 2020 glede na prihodke na povprečno število zaposlenih
v letu 2020 do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %. Pri
tem se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 do
31. avgusta 2020 izračunajo na naslednji način:
prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020/povprečno število
zaposlenih v letu 2020 do 31. avgusta 2020.
Prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 in povprečno število zaposlenih v letu 2020 in v letu 2020 do 31. avgusta 2020 se izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka 3.a člena tega pravilnika.
5.b člen
(1) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in
drugem odstavku 91. člena ZZUOOP prejete pomoči zaradi
pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki
na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020
glede prihodke na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč,
v letu 2019 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki na
vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, posameznega leta
izračunajo na način iz prvega in drugega odstavka 3.b člena
tega pravilnika.
(2) Prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena
in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, ki v letu 2019 ni
posloval, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov
ni treba vračati, če so se prihodki na vrednost osnovnih
sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke na
vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 do
31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %. Pri tem se prihodki
na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč v letu 2020 do
31. avgusta 2020 izračunajo na način iz tretjega odstavka
3.b člena tega pravilnika.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-346/2021/8
Ljubljana, dne 13. aprila 2021
EVA 2021-1611-0018
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

1171.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku na dodano vrednost

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15,
77/18, 59/19 in 72/19) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08,

Uradni list Republike Slovenije
105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12,
54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18 in 77/19)
se v 49. členu v tretjem odstavku za četrto alinejo, na koncu
katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova, peta alineja,
ki se glasi:
»– menstrualne skodelice pod tarifnima oznakama
3924 90 00 in 4014 90 00 ter higienski vložki, tamponi in podobni menstrualni izdelki pod tarifnimi oznakami 9619 00 30,
9619 00 40, 9619 00 71, 9619 00 75 in 9619 00 79.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 3. maja 2021.
Št. 007-392/2021/6
Ljubljana, dne 12. aprila 2021
EVA 2021-1611-0023
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

1172.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih,
rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja
za obvezne uporabnike

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni
list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20
– ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) minister za zdravje
izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pogojih,
rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja
za obvezne uporabnike
1. člen
V Pravilniku o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe
eZdravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, št. 69/15,
25/19 in 10/21) se v 4. členu v prvem odstavku beseda »izključno« črta.
2. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Način vključitve obveznih uporabnikov v zNET je
odvisen od velikosti obveznih uporabnikov in vrste storitev, do
katerih dostopajo.«.
3. člen
V 6. členu se drugi odstavek črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se četrta alineja črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
7. člen se črta.

4. člen

5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »certificirane
in« črta.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
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6. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku deseta alineja črta.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-70/2021/7
Ljubljana, dne 11. aprila 2021
EVA 2021-2711-0049
Janez Poklukar
minister
za zdravje
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VRHOVNO SODIŠČE
1173.

Odredba o spremembi Odredbe o posebnih
ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih
zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 na območju Republike Slovenije

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10
– ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17
– ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 –
ZIUPOPDVE) izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije

ODREDBO
o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih
iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi
razglašene epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 na območju Republike Slovenije
V Odredbi o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19
na območju Republike Slovenije št. Su 407/2020-457 z dne
28. 1. 2021 (Uradni list RS, št. 12/21, 37/21 in 47/21) se 6.
točka (Veljavnost odredbe) spremeni tako, da se glasi: „Ta
odredba začne veljati 31. januarja 2021 in velja do vključno
16. 5. 2021.“
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Su 407/2020-543
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
Predsednik
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
mag. Damijan Florjančič

Uradni list Republike Slovenije

Št.

58 / 14. 4. 2021 /

SODNI SVET
1174.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 61. seji 1. aprila 2021 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– predsednika Višjega sodišča v Mariboru.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za
podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4,
1000 Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

1175.

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 58. seji 18. februarja 2021 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške funkcije
Miljani Ribič, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v Krškem, preneha sodniška funkcija 8. 8. 2021 iz razloga po
4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

1176.

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena
Zakona o sodniški službi na 56. seji 21. 1. 2021 sprejel

ODLOČBO
o imenovanju na sodniško mesto
Mag. Romana Rački Strmole se z dnem 21. 1. 2021 imenuje na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču
v Novem mestu.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1177.

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi,
najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero
nadomestil iz invalidskega zavarovanja
in najvišjem znesku nadomestila za čas
poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2021

Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO) je Svet
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na
seji 7. aprila 2021 sprejel

SKLEP
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji
pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil
iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku
nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
od 1. januarja 2021
1. člen
Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene
pokojnine znaša od 1. januarja 2021 947,67 eura oziroma
693,69 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka
390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C,
101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B,
95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17,
28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu:
ZPIZ-2).

Uradni list Republike Slovenije
1178.

Za izvrševanje 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO) je Svet
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na
seji dne 7. aprila 2021 sprejel

SKLEP
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine od 1. januarja 2021
I
Del vdovske pokojnine, uveljavljen v letu 2021, od 1. januarja 2021 dalje znaša največ 110,88 eura, skupno izplačilo
lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.255,45 eura.
KONČNA DOLOČBA
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2021/24-1
Ljubljana, dne 7. aprila 2021
EVA 2021-2611-0033
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec
predsednik

2. člen
Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene
pokojnine od 1. januarja 2021 znaša 3.790,68 eura oziroma
2.774,78 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka
390. člena ZPIZ-2.
3. člen
Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine
znaša od 1. januarja 2021 260,61 eura.
4. člen
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2021, se od 1. januarja 2021 dalje
odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 563,86 eura.
Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in
tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v
letu 2021, se od 1. januarja 2021 dalje odmeri največ v višini
2.255,45 eura.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2021/24
Ljubljana, dne 7. aprila 2021
EVA 2021-2611-0032
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Dušan Bavec
predsednik

Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela
vdovske pokojnine od 1. januarja 2021

1179.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta
Odvetniške zbornice Slovenije

Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16
– odl. US, 46/16 in 36/19) je skupščina Odvetniške zbornice
Slovenije dne 10. 2. 2021 sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Statuta Odvetniške zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11,
86/13, 41/14 in 47/19) se za 12. členom dodata nova 12.a in
12.b člen, ki se glasita:

člani.

»12.a člen
Skupščina se praviloma izvede z neposredno navzočimi

V primeru naravne ali druge hujše nesreče, ob večjih
epidemijah ali podobnih večjih izrednih dogodkih (v nadaljnjem
besedilu: izredni dogodki), ko izvedba skupščine z osebno navzočimi člani predstavlja tveganje za zdravje ali varnost članov
in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče
odlašati, se lahko skliče skupščino na daljavo.
O sklicu in izvedbi skupščine na daljavo odloča upravni
odbor zbornice.
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12.b člen
Skupščina na daljavo je skupščina, na kateri člani in
organi skupščine sodelujejo s pomočjo varne informacijskokomunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in javno glasovanje na daljavo.
Varna informacijsko-komunikacijska tehnologija iz prejšnjega odstavka omogoča prenos in snemanje slike in zvoka
ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakršnega dvoma ugotoviti identiteto člana, ki na skupščini sodeluje.
Skupščina na daljavo se snema.
Odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik, ki
želi sodelovati na skupščini na daljavo, mora opraviti prijavo na
skupščino pri zbornici najkasneje pet dni pred dnevom izvedbe
skupščine.
Vsak sodelujoči na skupščini na daljavo mora sam zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v
omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.«.
2. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri ugotavljanju sklepčnosti skupščine na daljavo se za
prisotne štejejo člani, ki na skupščini sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in so pravočasno
opravili prijavo na skupščino.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru izvedbe skupščine na daljavo poteka javno
glasovanje s pomočjo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.«.
4. člen
V 17. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Če skupščine z neposredno navzočimi člani zaradi izrednega dogodka iz drugega odstavka 12.a člena tega statuta
ni mogoče izvesti, se tajno glasovanje na skupščini na daljavo
ne izvede. Mandat organom in članom iz prejšnjega odstavka
se podaljša do izvedbe tajnega glasovanja na prvi naslednji
skupščini z neposredno navzočimi člani.
Upravni odbor zbornice mora sklicati skupščino z neposredno navzočimi člani v enem mesecu po prenehanju izrednega dogodka iz drugega odstavka 12.a člena tega statuta.«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo
veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-148/2021
Ljubljana, dne 10. februarja 2021
EVA 2021-2030-0012
Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije
mag. Roman Završek
Vlada Republike Slovenije je k temu sklepu podala soglasje s sklepom št. 00720-13/2021/3 z dne 30. 3. 2021.
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OBČINE
ČRNOMELJ
1180.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Razvojno informacijskega centra Bela krajina

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) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 19. redni seji dne
25. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno
informacijskega centra Bela krajina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra
Bela krajina – uradno prečiščeno besedilo – UPB2 (Uradni list
RS, št. 145/20) se spremeni tretji odstavek 3. člena, tako da
po novem glasi:
»Sedež zavoda je: Ulica na Utrdbah 18, 8340 Črnomelj.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Zavod mora svoje akte in vpis v poslovni register uskladiti
s tem odlokom v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-33/2009
Črnomelj, dne 25. marca 2021
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1181.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj

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 in 30/18 –
ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj
na 19. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15, 36/19 in 61/20), se
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zadnja alineja drugega odstavka 1. člena spremeni, tako da se
po novem glasi:
»– zmanjševanja brezposelnosti in odpiranja novih delovnih mest.«.
V četrtem odstavku 1. člena se dosedanja točka b) spremeni, tako da se po novem glasi:
»b) sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con,«.
V četrtem odstavku 1. člena se za točko e) doda nova
točka f), ki glasi:
»f) sofinanciranje stroškov samozaposlovanja,«.
Dosedanje točke od f) do i) postanejo točke od g) do j).

glasi:

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni, tako da se po novem

»(1) Pomoči iz tega pravilniku se dodeljujejo v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)
ter Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami« (Uradni list EU L 215/3, 7. 7. 2020, v nadaljevanju
Uredba št. 2020/972), ki določa podaljšanje njene veljavnosti
do 31. 12. 2023)«.
Za prvim odstavkom 3. člena se doda nov odstavek, ki
se glasi:
»(2) Dodeljena sredstva po tem pravilniku pomenijo pomoč »de minimis«.
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se dosedanja šesta alineja
spremeni, tako da se po novem glasi:
»– dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti,«.
4. člen
Dosedanji 16. člen pravilnika se spremeni, tako da se po
novem glasi:
»(ukrep B: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na
območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con)
(1) Namen ukrepa:
Spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjanje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih
prostorov.
(2) Predmet ukrepa:
– sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, ki so v
zasebni lasti in v lasti občine Črnomelj.
(3) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mikro in majhne gospodarske družbe,
– socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco
socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo).
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se dodeli za najem poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, in sicer za tiste dejavnosti, kot so za
posamezne območje opredeljene kot dovoljene v prostorskih
aktih občine Črnomelj,
– pomoč se ne dodeli za najem poslovnih prostorov na
območju poslovnih con v občini Črnomelj,
– pomoč se ne dodeli za najem poslovnih prostorov v
Podjetniškem inkubatorju Bele krajine,
– upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem ukrepu, mora
opravljati dejavnost ter ohraniti število in strukturo zaposlenih,
predvidenih v prijavi na javni razpis, vsaj še dve leti po zadnji
pridobitvi subvencije. V primeru kršenja tega določila, je upravičenec dolžan vrniti dodeljeno pomoč, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve do dneva plačila,
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– najemnik in najemodajalec ter njihovi zakoniti zastopniki
ne smejo biti v nobenem primeru lastniško in sorodstveno povezani (če je upravičenec z lastnikom nepremičnine v krvnem
sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega drugega
kolena ali če je z njo v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega
drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z
njo živi ali je živel v izvenzakonski skupnosti).
(5) Merila:
Merila za določanje prednosti morajo biti sestavni del
razpisne dokumentacije, v kateri se opredelijo tudi prednostni
kriteriji za dodelitev sredstev.
(6) Upravičeni stroški:
– del stroškov najemnine.
(7) Višina pomoči:
Maksimalna možna višina pomoči je lahko do 50 % vrednosti osnove za dodelitev pomoči, ki izhaja iz višine ekonomske cene izračunane na velikost uporabnih površin poslovnega
prostora.
Višina osnove za dodelitev pomoči se lahko izračuna bodisi z vsakoletno določitvijo cene poslovnega prostora na m2,
ali na podlagi izračunane višine najemnine za vsak poslovni
prostor posebej po veljavnem Sklepu o določanju izhodiščne
višine najemnine za poslovne prostore, garaže in skladišča v
lasti Občine Črnomelj«
(8) Obvezna dodatna dokazila:
– najemno pogodbo za poslovni prostor in
– druga dokazila, ki so zahtevana v okviru razpisne dokumentacije.«.
5. člen
V osmem odstavku 17. člena se črta druga alineja.
Dosedanja tretja alineja, postane druga alineja.
6. člen
Za 19. členom se doda novi 19.a člen, ki se glasi:
»(Ukrep F: Sofinanciranje stroškov samozaposlovanja)
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlovanja ter s
tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine
Črnomelj.
(2) Predmet ukrepa:
– sofinanciranje samozaposlovanja na območju občine
Črnomelj.
(3) Upravičenci:
– osebe, ki so se samozaposlile v obdobju, določenim
z javnim razpisom in izpolnjujejo pogoje iz četrtega odstavka
tega člena.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
Oseba, ki se samozaposluje, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– dejavnost mora imeti registrirano na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah,
– gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na
območju občine Črnomelj,
– ji registrirana dejavnost predstavlja njen edini in glavni
poklic,
– oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
– oseba še ni prejela subvencije Občine za samozaposlitev.
Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu, oziroma v obdobju, določenem v javnem razpisu.
Oseba mora ostati samozaposlena vsaj dve leti po podpisu pogodbe, v nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih
sredstev le-te vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje samozaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(5) Merila:
Merila za določanje prednosti morajo biti sestavni del
razpisne dokumentacije, v kateri se opredelijo tudi prednostni
kriteriji za dodelitev sredstev.
(6) Upravičeni stroški:
– stroški plačanih prispevkov za socialno varnost.
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(7) Višina pomoči:
– pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih
stroškov.
Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska
pomoči in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
(8) Obvezna dodatna dokazila:
– dokazilo o opravljanju gospodarske dejavnosti,
– dokazila o poravnanih prispevkih za obvezno socialno
varnost in
– druga dokazila, ki so zahtevana v okviru razpisne dokumentacije.«.
7. člen
V 20. členu se v naslovu besedilo »Ukrep F« nadomesti
z besedilom »Ukrep G«.
8. člen
V 21. členu se v naslovu besedilo »Ukrep G« nadomesti
z besedilom »Ukrep H«.
9. člen
V 22. členu se v naslovu besedilo »Ukrep H« nadomesti
z besedilom »Ukrep I«.
10. člen
V 23. členu se v naslovu besedilo »Ukrep I« nadomesti z
besedilom »Ukrep J«.
V četrtem odstavku 23. člena se besedilo »Odlokom o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj in Pravilnikom o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega
prispevka za Območje Občine Črnomelj.« nadomesti z novim
besedilom, ki glasi: »Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju
občine Črnomelj.«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Črnomelj, dne 25. marca 2021
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1182.

Sklep o višini parkirnine za leto 2021

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni
list RS, št. 53/08, 47/13) je Občinski svet občine Črnomelj na
19. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel

SKLEP
o višini parkirnine za leto 2021
1. člen
V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za
poletno turistično sezono 2021 določi najvišja dnevna parkirnina v znesku:
– 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in
večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih
motornih vozil;
– 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji
osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do
22 potnikov;
– 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov,
druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila.
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2. člen
Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za
zaračunavanje mesečne ali sezonske parkirnine zainteresiranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo
ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.
Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega
odstavka:
– 70 % najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje mesečne parkirnine;
– 50 % najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje sezonske parkirnine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0081/2021
Črnomelj, dne 25. marca 2021
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1183.

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oziroma
sejninah občinskih funkcionarjev in članov
delovnih teles občinskega sveta, drugih organov
občine ter povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 24/14)
se v 4. členu za četrtim odstavkom doda peti odstavek, ki se
glasi:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu
občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.
Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2021-18
Dol pri Ljubljani, dne 31. marca 2021
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet
Občine Črnomelj na 19. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
naslednji

SKLEP
I.
Nepremičnini parc. št. 59/2 k.o. 1535-Črnomelj se ukine
status javnega dobra.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-395/2019
Črnomelj, dne 25. marca 2021
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DOL PRI LJUBLJANI
1184.

Uradni list Republike Slovenije

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačilih
oziroma sejninah občinskih funkcionarjev
in članov delovnih teles občinskega sveta,
drugih organov občine ter povračilih stroškov

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2)
je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 14. redni seji dne
31. 3. 2021 sprejel

HORJUL
1185.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je
Občinski svet Občine Horjul na 15. redni seji dne 30. 3. 2021
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1690/2, k.o. 1991 Vrzdenec (ID 7135390)
– parc. št. 870/5, k.o. 1990 Žažar (ID 7094143)
– parc. št. 870/4, k.o. 1990 Žažar (ID 7094144)
– parc. št. 870/3, k.o. 1990 Žažar (ID 7094142)
– parc. št. 1756/18, k.o. 1992 Horjul (ID 5846818)
II.
Nepremičnine iz I. točke prenehajo imeti status javnega
dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka: 1332180000,
do deleža 1/1.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-1
Horjul, dne 31. marca 2021
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

Uradni list Republike Slovenije
1186.

Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je
Občinski svet Občine Horjul na 15. redni seji dne 31. 3. 2021
sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra pridobijo nepremičnine:
– parc. št. 1430/5 k.o. 1993 Zaklanec (ID 4696343)
– parc. št. 1770 k.o. 1993 Zaklanec (ID 2441225)
– parc. št. 1735/6 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6507071)
– parc. št. 1736 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 1494818)
– parc. št. 1737 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 486950)
– parc. št. 1735/5 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6507070)
– parc. št. 1735/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6507068)
– parc. št. 1735/2 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6507067)
– parc. št. 1735/1 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6507066)
– parc. št. 1649/2 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6507073)
– parc. št. 1648/4 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6507062)
– parc. št. 1648/1 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6507063)
– parc. št. 1648/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6507060)
– parc. št. 1842 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 5241248)
– parc. št. 1731/7 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6549859)
– parc. št. 1732/2 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 1997768)
– parc. št. 1690/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 7135388)
– parc. št. 1690/1 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 7135389)
– parc. št. 1732/1 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 4853838)
– parc. št. 1732/3 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 991224)
– parc. št. 1731/5 k.o. 1991 Vrzdenec (ID 6549858)
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last
Občine Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul, matična številka:
1332180000, do deleža 1/1 in se pri njih na podlagi pravnomočne ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena, zemljiški knjigi predlaga zaznamba
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021-1
Horjul, dne 31. marca 2021
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

IVANČNA GORICA
1187.

Odlok o predkupni pravici
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 4. točke 189. člena Zakona o urejanju prostora
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski
svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne 29. 3. 2021
sprejel
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ODLOK
o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice
Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah.
2. člen
Območje predkupne pravice obsega celotno območje
občine, in sicer:
– na stavbnih zemljiščih,
– na ureditvenih območjih naselij,
– na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih za
namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in
objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– na območjih za dolgoročni razvoj naselij.
3. člen
(1) Za območja stavbnih zemčjišč se upoštevajo območja
teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih
aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja,
kot so določena v veljavnih občinskih aktih.
(3) Za objekte obstoječe in bodoče gospodarske javne
infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti,
ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih
z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
(4) Pri določitvi zemljišč obstoječe oziroma bodoče gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo tudi zemljišča
potrebna za varovalne koridorje, določene z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi predpisi.
(5) Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje,
rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja,
zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora,
dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska
raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.
4. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka po
postopku, ki ga določa zakon.
5. člen
O uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah in o nakupu nepremičnin odloča občinska
uprava.
6. člen
Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za
dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih, se druga
in četrta alineja 2. člena tega odloka ne uporabljata.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 20/17).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021-2
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad
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Pravilnik za sofinanciranje programov
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 21. in 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),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16), 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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 in 31/18 – ZOA-A) ter 7. in 16. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2 (Uradni
list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
20. redni seji dne 29. 3. 2021 sprejel

PRAVILNIK
za sofinanciranje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna
Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije ter postopek
vrednotenja za izbiro, vrednotenje ter razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci na območju
Občine Ivančna Gorica oziroma za občane Občine Ivančna
Gorica.
2. člen
(1) Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev,
ki jih na podlagi sprejetih letnih programskih nalog izvajalcem
zagotavlja Občina Ivančna Gorica iz sredstev proračuna.
(2) Višino sredstev za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti vsako leto določi Občinski
svet Občine Ivančna Gorica z odlokom o proračunu.
(3) Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika,
niso namenjena za sofinanciranje investicij in investicijskega
vzdrževanja prostorov ter programov redne oziroma obvezne
dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere se
sredstva zagotavljajo iz drugih virov.
3. člen
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini, se
lahko prijavijo društva, združenja in organizacije (v nadaljevanju: društva), ki so registrirana za izvajanje socialno humanitarnih dejavnosti oziroma imajo to dejavnost opredeljeno v svojem
temeljnem aktu in izpolnjujejo osnovne pogoje:
a) So registrirani v skladu z zakonom o društvih in imajo
humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva
opredeljeno v svojih aktih;
b) Delujejo najmanj eno leto;
c) Dejavnost opravljajo neprofitno;
d) Društva, ki imajo svoj sedež izven Občine Ivančna
Gorica, vendar sta med člani društva vsaj 2 občana Občine
Ivančna Gorica;
e) Društva, ki program ali projekt izvajajo na območju
Občine Ivančna Gorica ali izven občine s tem, da v njem aktivno sodelujejo člani ali prostovoljci, ki imajo stalno bivališče v
Občini Ivančna Gorica;
f) Imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
drugo dokumentacijo, kot jo določa zakon;
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g) Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov in projektov;
h) Da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in
delež sredstev iz drugih virov;
i) Vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o
realizaciji programov za preteklo leto.
4. člen
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo
pogoje po tem pravilniku in so izbrani na podlagi vsakoletnega
javnega razpisa, in sicer:
a) zbiranje in delitev pomoči socialno ogroženim posameznikom, družinam in članom društva;
b) obiskovanje in obdarovanje težjih bolnikov in ostarelih;
c) organiziranje rednih medgeneracijskih srečanj skupin
za starejše občane;
d) organiziranje ekskurzij, izletov, rekreativnih prireditev,
taborov in letovanj;
e) organiziranje humanitarnih prireditev;
f) organiziranje strokovnih srečanj in izobraževalnih predavanj;
g) programe založniške dejavnosti in promocijskih aktivnosti.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
5. člen
(način delitve sredstev)
(1) Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo v skladu z
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine, v občinskem glasilu
in v drugih sredstvih javnega obveščanja.
(2) Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah.
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
(3) Proračunska sredstva lahko izvajalci pridobijo le na
osnovi pravočasne in popolne kandidature na javnem razpisu.
Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
6. člen
(postopek javnega razpisa)
(1) Občina v skladu z zakonodajo in tem pravilnikom izvede letni javni razpis za sofinanciranje predmeta iz prvega člena.
(2) Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih
sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa,
– odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi,
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava poročila o prejemnikih sredstev in višini sofinanciranja prijavljenih programov na podlagi meril,
– obveščanje izvajalcev o višini dodeljenih sredstev,
– reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
– sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,
– spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja
programov,
– priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili tega pravilnika in pogodb z izvajalci programov,
– druge naloge po potrebi.
7. člen
(objava javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika,
ki dodeljuje sredstva;
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– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ter njihovi
programi in projekti;
– navedba dokumentov, ki jih mora vlagatelj priložiti kot
dokazilo za izpolnjevanje pogojev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
– merila in kriterije za vrednotenje programov in projektov;
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
– rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– način dostave vlog;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
– način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
razpisa.

– imena navzočih članov komisije,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem razpisa,
– seznam vlog, katerih predlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi vloge.
(4) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede
na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost).

8. člen

(1) Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih oseb izvede komisija, ki ovrednoti (točkuje) programe
in projekte na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v
javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. O tem pripravi
poročilo (zapisnik) in predlog sofinanciranja.
(2) Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti
točke v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto.
(3) Če komisija ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve
pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo s sklepom
zavrže.
(4) Vlagatelj, ki v predpisanem roku odda nepopolno
vlogo, lahko le-to dopolni v roku 5 dni od prejema pisnega
obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava
in jih s sklepom zavrže.
(5) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 8 dni po
prejemu možno pri županu Občine Ivančna Gorica vložiti pritožbo. Župan mora pritožbo obravnavati, preveriti upravičenost in
utemeljenost navedb ter v roku 15 dni odločiti. S tem postane
odločitev dokončna. Zoper odločitev župana ni pritožbe. Možno
je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

(zbiranje vlog)
(1) Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave
in sprejetja občinskega proračuna.
(2) Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba
občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih in na
spletni strani občine. Vlagatelji morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in ji predložiti dokazila oziroma priloge, ki so
zahtevane z javnim razpisom oziroma na predpisanih obrazcih.
(3) Vloga mora biti dostavljena v zaprti kuverti v roku, ki je
določen v objavi javnega razpisa, z navedbo »Za sofinanciranje
programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti – ne
odpiraj« na naslov občine.
(4) Rok za oddajo vlog ne sme biti krajši od petnajst dni in
ne daljši od trideset dni od dneva objave razpisa.
9. člen
(imenovanje komisije)
(1) Postopek javnega razpisa vodi in predlog dodelitve
finančnih sredstev opravi tričlanska komisija (v nadaljevanju
komisija), ki jo imenuje župan za tekoče proračunsko leto.
(2) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prijavitelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v
smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenem razmerju. Prav
tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge
okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivno odločanje.
(3) Za organizacijo in izvedbo javnega razpisa je zadolžen
predsednik komisije.
(4) O odpiranju vlog mora komisija sproti voditi zapisnik.
(5) Administrativna dela izvaja strokovni delavec občinske
uprave.
10. člen
(potek postopka odpiranja vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi
komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo ovojnice, dostavljene pravočasno,
pravilno izpolnjene in označene, ki vsebujejo vloge, in sicer po
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
(3) O odpiranju komisija vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,

11. člen
(poziv k dopolnitvi)
(1) Po odpiranju vlog iz prejšnjega člena strokovni delavec
občinske uprave prijavitelje pozove k dopolnitvi vloge. Poziv za
dopolnitev mora vsebovati rok za dopolnitev vloge, ki ne sme
biti krajši od petih dni.
(2) Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog občinska uprava izda sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne,
niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene
osebe.
(3) Zoper sklep o zavrženju lahko prijavitelj v roku 8 dni
po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Zoper
odločbo župana ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred
pristojnim upravnim sodiščem.
12. člen
(ocenjevanje vlog)

13. člen
(poročilo in predlog sofinanciranja)
Poročilo in predlog sofinanciranja vključuje:
– obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega projekta ali programa,
– dosežene točke, obrazložitev vsebinskih predlogov za
dodeljene točke pri vsakem od meril za ocenjevanje in predlog
komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.
14. člen
(Izdaja odločbe)
Direktor občinske uprave izda v roku, ki ga določa javni
razpis, odločbo o sofinanciranju, s katero obvesti izvajalce o
višini in namenu odobrenih finančnih sredstev.
15. člen
(vsebina pogodbe)
(1) Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
– naziv, naslov financerja in prejemnika sredstev;
– predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv in program,
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– višina dodeljenih sredstev, namen in način financiranja;
– terminski plan porabe sredstev (čas realizacije programov in projektov);
– način in okvirni rok izplačila sredstev;
– trajanje pogodbe;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– način in roki za poročanje;
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi
dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe;
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko;
– obveznost navajanja občine kot financerja;
– datum podpisa in podpis.
(2) Pogodba lahko vsebuje tudi dodatne sestavine, pomembne za izvedbo sofinanciranja predmeta pogodbe.

(5) Za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti
izvajalcev so odgovorni skrbniki pogodb.

16. člen

19. člen
(1) Občina bo za potrebe ugotavljanja upravičenosti do
sredstev iz javnega razpisa, skladno z zakonodajo na področju
varstva osebnih podatkov, s strani prijaviteljev s sedežem izven
občine, zahtevala predložitev osebnih podatkov, in sicer ime in
priimek vsaj dveh članov, ki imata stalno prebivališče v občini.
(2) Obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem
interesu.
(3) Osebni podatki bodo na vpogled komisiji za namen
ugotovitve popolnosti vloge in upravičenosti do sofinanciranja
programov.

(sklenitev pogodbe)
(1) Občina pošlje prijavitelju pogodbo in ga pozove k
podpisu.
(2) Občina sklene z izbranim prijaviteljem (v nadaljevanju: izvajalcem) pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna
razmerja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje
predmeta pogodbe in njegovo izvedbo.
(3) Izvajalec vrne podpisano pogodbo v roku, določenem v
pozivu k podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša,
če izvajalec pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.
17. člen
(izvajanje pogodbe)
(1) Dodeljena sredstva mora izvajalec porabiti za izvajanje programov in projektov, prijavljenih na razpis in opredeljenih
v pogodbi.
(2) Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa
dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja
dogovorjenih programov.
(3) Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabljati izključno za namen, določen s pogodbo. Če
izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina lahko prekine
pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
(4) Če komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do
števila točk, ki mu jih je v odločbi na podlagi meril odmerila
komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim
obsegom dejavnosti.

18. člen
(1) Občina na svojih spletnih straneh objavi izvajalce,
naziv programa in višino sredstev, ki jih je posamezen sofinancirani program prejel.
(2) Dokumentacija vezana na postopek javnega razpisa
je, razen tiste za katero ta pravilnik določa, da ni javna, javnosti
dostopna v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja.
III. ZAKONITOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

IV. NADZOR NAD PORABO
20. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodb, ki jih občina sklene
z izvajalci programov izvajata občinska uprava občine in
Nadzorni odbor občine. Občinska uprava občine ali po njej
pooblaščen organ, lahko kadarkoli preveri namensko porabo
proračunskih sredstev, ki so bila namenjena sofinanciranju
programov.
V. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV IZVAJALCEV
21. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog upoštevala naslednja merila in kriterije:

I. SEDEŽ IZVAJALCA:
sedež v Občini Ivančna Gorica

20 točk

podružnica v Občini Ivančna Gorica

5 točk

II. ŠTEVILO ČLANOV IZ OBČINE IVANČNA GORICA:
5–20 članov

5 točk

21–40

10 točk

41–70

15 točk

71 in več članov

20 točk

III. DELOVANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU:
Društvo ima izdano veljavno Odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu

20 točk

Društvo nima izdane veljavne Odločbe državnega organa, da deluje v javnem interesu

0 točk

IV. DOSTOPNOST PROGRAMOV
Program se v celoti izvaja na območju Občine Ivančna Gorica

10 točk

Program se delno izvaja na območju Občine Ivančna Gorica

5 točk

Program se v celoti izvaja izven območja Občine Ivančna Gorica, a se ga udeležita vsaj dva občana
Občine Ivančna Gorica

2 točki

Uradni list Republike Slovenije

Št.

58 / 14. 4. 2021 /

V. PROGRAM VSEBUJE ORGANIZACIJO PREDAVANJ, DELAVNIC, DRUGE OBLIKE
IZOBRAŽEVANJA S KVALIFICIRANIM PREDAVATELJEM
Organizacija in izvedba vsaj 2 predavanj oziroma delavnic v Občini Ivančna Gorica
Organizacija in izvedba več kot 2 predavanj oziroma delavnic v Občini Ivančna Gorica
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže prijavitelj je 20 točk.

3499

5 točk/ delavnico
5 točk/ delavnico

VI. REHABILITACIJSKI PROGRAMI ZA ČLANE, REKREATIVNA DEJAVNOST, KULTURNE
DEJAVNOSTI, IZLETI, ORGANIZACIJA TEČAJEV
Organizacija in izvedba letovanj, izletov, rekreativnih prireditev z udeležbo vsaj 3 občanov
Občine Ivančna Gorica (podatek za preteklo leto) do 3x letno
Organizacija in izvedba letovanj, izletov, rekreativnih prireditev z udeležbo vsaj 3 občanov
Občine Ivančna Gorica (podatek za preteklo leto) več kot 3x letno

5 točk
10 točk

VII. ORGANIZACIJA OBISKOV IN IZVAJANJE SOCIALNE IN DRUGE POMOČI OSTARELIH
IN POMOČI POTREBNIH
Do 30 obiskov in pomoči občanom Občine Ivančna Gorica (podatek za preteklo leto) letno
Več kot 30 obiskov in pomoči občanom Občine Ivančna Gorica (podatek za preteklo leto) letno

5 točk
10 točk

VIII. SODELOVANJE ČLANOV IN PROSTOVOLJCEV PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU
PROGRAMA
1–5 članov in vsaj 2 prostovoljca iz Občine Ivančna Gorica
6–15 članov in vsaj 4 prostovoljci iz Občine Ivančna Gorica
Več kot 15 članov in več kot 5 prostovoljcev iz Občine Ivančna Gorica

2 točki
4 točke
6 točk

IX. REFERENCE – PROGRAM SE NA OBMOČJU OBČINE IVANČNA GORICA IZVAJA
0–5 let
6–15 let
nad 15 let

1 točka
2 točki
3 točke

X. IZDAJA GLASILA, BILTENA, SPLETNA STRAN DRUŠTVA, KNJIŽNE PUBLIKACIJE
PISNO GRADIVO bilten, vabila na delavnice, publikacije dostopne na info točki
Občine Ivančna Gorica.
PISNO GRADIVO bilten, vabila na delavnice, publikacije dostopne na info točki Občine Ivančna
Gorica. Vse objave posredovane na spletno stran Občine Ivančna Gorica. Najmanj ena objava
v občinskem glasilu Klasje. (gleda se preteklo leto)
XI. PRIČAKOVAN DELEŽ SOFINANCIRANJA S STRANI OBČINE IVANČNA GORICA
do 30 %
31–50 %
nad 51 %
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5 točk
10 točk

6 točk
2 točki
0 točk

22. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi
proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja
posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
(3) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.

23. člen
(1) O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v
pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– poročilo o izvedbi programov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na
podlagi javnega razpisa;
– zaključno finančno poročilo.
(2) Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko
kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.

25. člen
S pričetkom veljavnosti tega Pravilnika prenehata veljati
Pravilnik za sofinanciranje programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 44/05, 26/14 in 10/18).

24. člen
(1) Izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene
v pogodbi.
(2) V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s
strani izvajalcev programov s področja socialno-humanitarnih
dejavnosti, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva
pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi

IV. KONČNE DOLOČBE

26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
sofinanciranje programov socialno-humanitarnih društev in organizacij v letu 2021.
Št. 007-0002/2021
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad
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Pravilnik o subvencioniranju socialno
varstvene storitve socialnega servisa oskrbe
na daljavo v Občini Ivančna Gorica (E-oskrba)

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), 15. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB2 (Uradni list RS,
št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni
seji dne 29. 3. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju socialno varstvene storitve
socialnega servisa oskrbe na daljavo
v Občini Ivančna Gorica (E-oskrba)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in področje)
(1) Ta pravilnik določa vrsto socialno varstvene storitve
socialnega servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: storitev E-oskrba), ki ga
Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Občina) subvencionira
iz proračuna in omogoča upravičencem čim daljše in bolj varno
bivanje na domu.
(2) S tem pravilnikom se natančneje določi izvajalca storitve, upravičence, višino in čas subvencije, merila in postopek
za pridobitev subvencije.
2. člen
(uporaba izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. PREDMET SUBVENCIJE
3. člen
(predmet subvencije)
(1) Občina občanom subvencionira kritje stroškov mesečne uporabe osnovnega paketa storitve socialnega servisa
E-oskrbe.
(2) Storitev E-oskrba se izvaja preko sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije (telefonskega alarma), nameščene na domu upravičenca, ki mu omogoča, da v primeru
padca, nenadne slabosti ali druge nezgode oziroma poškodbe,
pokliče 24-urno pomoč ter organizacijo pomoči.
III. IZVAJALEC STORITVE
4. člen
(izvajalec)
Izvajalec storitve E-oskrba je lahko fizična ali pravna
oseba, ki ima za izvajanje te storitve dovoljenje pristojnega
ministrstva in ga izbere upravičenec sam po pravnomočni odločbi o dodelitvi subvencije iz tega pravilnika (v nadaljevanju:
izvajalec).
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IV. UPRAVIČENCI
5. člen
(pogoji)
(1) Upravičenci do subvencionirane storitve E-oskrba so
občani:
– ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini in dejansko bivajo na njenem območju ter tujci, ki imajo dovoljenje za
stalno prebivanje v občini;
– ki izpolnjujejo starostni pogoj, in sicer so starejši od
65 let. Za starejše od 65 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni
65 let. Izjemoma so upravičenci tudi osebe, mlajše od 65 let, ki
imajo ugotovljeno prvo stopnjo telesne okvare in jo izkazujejo
s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije ter osebe s težjimi bolezenskimi stanji, ki
potrebujejo pomoč v vseh ali večini življenjskih potreb;
– katerih dohodek vlagatelja, če prebiva sam, oziroma
vlagatelja in njegovega partnerja, je nižji od praga revščine po
zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko družino ali dvočlansko gospodinjstvo.
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz
prejšnjega odstavka, izpolnjevati vsaj en dodatni pogoj iz prve
in en pogoj iz druge točke (točka I. in II.) v nadaljevanju:
I. Bivanjske okoliščine:
– osebe, ki bivajo same v lastnem gospodinjstvu,
– osebe, ki bivajo v lastnem gospodinjstvu s partnerjem, ki
prav tako potrebuje pomoč pri življenjskih aktivnostih,
– osebe, ki bivajo v širši družini in so pretežni del dneva
same zaradi službenih odsotnosti ostalih članov družine.
II. Bolezensko stanje:
– osebe s težjimi kroničnimi boleznimi,
– invalidne osebe,
– osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
– osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma
njihovi svojci (npr. znaki demence),
– bolniki po težjem operativnem posegu.
(3) V primeru, da ob podelitvi zadnje subvencije v letu
javnega razpisa Občina hkrati prejme več popolnih vlog, o dodelitvi subvencije odloči komisija na podlagi predloženih dokazil
iz priloge k vlogi upravičenca.
V. TRAJANJE, VIR FINANCIRANJA
IN VIŠINA SUBVENCIJE
6. člen
(časovna opredelitev in vir financiranja)
(1) Sredstva za subvencioniranje storitve E-oskrba zagotavlja Občina iz proračunskih sredstev na posebni proračunski
postavki v okviru vsakoletnega proračuna za obdobje, navedeno v vsakokratnem razpisu.
(2) Časovno obdobje dodelitve subvencije se določi v
besedilu javnega razpisa.
7. člen
(višina sofinanciranja oziroma subvencije)
(1) Subvencija znaša 100 % višine mesečne naročnine
osnovnega paketa.
(2) Subvencija ne sme presegati mesečnega stroška
naročnine za storitev E-oskrbe za osnovni paket, vključno z
upoštevanjem morebitnega popusta izvajalca.
(3) Stroški priključnine ali stroški opreme za vzpostavitev
storitve E-oskrba niso predmet subvencije.
VI. NAČIN, MERILA IN POSTOPEK
DODELITVE SUBVENCIJE
8. člen
(postopek javnega razpisa)
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje subvencij upravičencem poteka po naslednjem zaporedju:
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1. priprava in objava javnega razpisa,
2. odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi,
3. strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
4. priprava predloga upravičencev do subvencije in predložitev le-tega županu občine,
5. obveščanje upravičencev o subvencioniranju,
6. reševanje morebitnih pritožb upravičencev,
7. sklepanje pogodb,
8. spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja
storitve E-oskrba,
9. druge naloge po potrebi.
9. člen
(začetek postopka javnega razpisa)
(1) Izvajalec javnega razpisa je Občina.
(2) Občina v skladu z zakonodajo in tem pravilnikom
izvede letni javni razpis za sofinanciranje predmeta iz prvega
člena tega pravilnika.
(3) Sklep o začetku postopka sprejme župan.
10. člen
(priprava in objava javnega razpisa)
(1) Javni razpis pripravi občinska uprava in ga objavi na
spletni strani Občine, občinskem uradnem glasilu in v drugih
sredstvih javnega obveščanja.
(2) Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev, obvezni obrazci in ostala opravila za izvedbo razpisa
se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
11. člen
(razpisni rok javnega razpisa)
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejetja občinskega proračuna.
12. člen
(zbiranje vlog)
(1) Obrazce za prijavo na javni razpis pripravi strokovna
služba občinske uprave. Obrazci so v času razpisa na voljo
v prostorih in na spletni strani Občine. Upravičenec oziroma
njegov zakoniti zastopnik odda vlogo na predpisanih obrazcih
in predloži dokazila oziroma priloge, ki so zahtevane z javnim
razpisom.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z “Ne odpiraj – vloga” in navedbo javnega razpisa, na
katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug
ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo za določen
javni razpis.
13. člen
(komisija za dodelitev subvencije)
Vrednotenje in ocenjevanje prispelih vlog v skladu s tem
pravilnikom opravi tričlanska (3) komisija, ki jo imenuje župan
s sklepom za tekoče proračunsko leto.
14. člen
(postopek ocenjevanja in vrednotenje vlog ter izdaja odločbe)
(1) Komisija pregleda prispele vloge, ugotovi pravočasnost, popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Pravočasno prispele in popolne vloge komisija ovrednoti na podlagi
meril in kriterijev za vrednotenje prispelih vlog, določenih v
razpisni dokumentaciji.
(2) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija pisno
pozove vlagatelje, ki so oddali formalno nepopolne vloge, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od osem (8) dni
in ne daljši od petnajst (15) dni od oddaje poziva.
(3) Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija
pripravi predlog upravičencev do subvencije ter seznam vlog,
ki se zavržejo ali zavrnejo.
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(4) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda direktor občinske uprave odločbo o dodelitvi ali zavrnitvi subvencije
oziroma sklep o zavrženju. Zoper sklep in odločbo je možna
pritožba županu. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in
kriteriji za prejemanje subvencije, določeni s tem pravilnikom.
15. člen
(dolžnost upravičencev predložitve dokazil)
Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik do subvencije po prejemu odločbe o dodelitvi subvencije v roku, ki je
določen v odločbi, občini predloži dokazilo o sklenitvi naročniškega razmerja za izvajanje ter dokazilo o vzpostavitvi storitve
E-oskrba, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
16. člen
(merila javnega razpisa)
V primeru, da je v razpisanem roku prejetih več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje iz 5. člena tega pravilnika,
kot je v razpisu predvidenih proračunskih sredstev za dodelitev
subvencije oziroma kot je razpisano število upravičencev do
subvencije, se obravnavajo vloge glede na vrstni red prispelosti
in hkratnem pogoju iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
17. člen
(pogodba)
(1) Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve E-oskrba, v kateri se
določijo medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Upravičencem pripada subvencija z dnem, ko je storitev E-oskrba pri upravičencu vzpostavljena.
18. člen
(dolžnost upravičenca obveščanja o spremembah
glede izvajanja storitve E-oskrba)
(1) Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik mora
o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve E-oskrba
občino pisno obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka
spremembe.
(2) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva
nakazila do dneva vračila neupravičeno prejete subvencije.
19. člen
(prenehanje pravice do subvencije)
(1) Pravica do subvencije storitve E-oskrba preneha v
primeru:
– smrti upravičenca,
– spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven
občine,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve E-oskrba na željo upravičenca,
– odstopa od pogodbe in drugih razlogov, ki jih določa
zakon.
(2) Občina odloči o predčasnem prenehanju pravice do
subvencije z ustreznim pravnim aktom.
VII. NADZOR O PORABI SUBVENCIJE
20. člen
(nadzor nad porabo subvencije)
(1) Upravičenec do subvencije storitve E-oskrba občinski
upravi na njeno zahtevo omogoči nadzor in pregled uporabe
storitve E-oskrba.
(2) Občina ima pravico izvršiti nadzor nad namensko
porabo dodeljenih sredstev kadarkoli, z vpogledom v doku-
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mentacijo in v obračun stroškov izvajalca. Pogodbene stranke
morajo Občini omogočiti izvajanje nadzora.
(3) V primeru, da pogodbene stranke ne želijo omogočiti
nadzora, lahko Občina odstopi od pogodbe in zahteva vračilo
že izplačanih subvencij, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja subvencije do dneva vračila.
(4) Če se ob pregledu ugotovijo manjše nepravilnosti, se
upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za njihovo
odpravo. Če upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se
prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti pogodbe.
VIII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2021
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2021

Uradni list Republike Slovenije
Gorica na 20. redni seji dne 29. 3. 2021 na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata članici Sveta Zavoda
Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo,
informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
I.
Ugotovi se, da je Elizabeti Adamlje, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 11. 3. 2021, predčasno prenehal mandat
članice Sveta Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem,
promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0008/2019-6
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

1190.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članici Odbora Občinskega sveta
za prostorsko planiranje, varstvo okolja
in gospodarjenje z nepremičninami

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 20. redni seji dne 29. 3. 2021 na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata članici Odbora
Občinskega sveta za prostorsko planiranje,
varstvo okolja in gospodarjenje
z nepremičninami
I.
Ugotovi se, da je Elizabeti Adamlje, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 11. 3. 2021, predčasno prenehal mandat
članice Odbora Občinskega sveta za prostorsko planiranje,
varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami.

1192.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 20. redni seji dne 29. 3. 2021 na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel

SKLEP
o prenehanju mandata članici Občinskega sveta
Občine Ivančna Gorica
I.
Ugotovi se, da je članici Elizabeti Adamlje, na podlagi
pisne izjave o odstopu z dne 11. 3. 2021, predčasno prenehal
mandat članice Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0024/2018-365
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2021

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

Št. 9006-0001/2019-3
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

1191.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članici Sveta Zavoda Prijetno domače
za kulturo, turizem, promocijo, informiranje
in upravljanje Jurčičeve domačije

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna

Sklep o prenehanju mandata članici
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

1193.

Sklep o imenovanju članov Sveta
za varstvo uporabnikov javnih dobrin
v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo,
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,
15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), 17. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16, 66/16 in 43/18),
3. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 77/16)
in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
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št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
20. redni seji dne 29. 3. 2021 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin
v Občini Ivančna Gorica
I.
Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v
Občini Ivančna Gorica se imenujejo:
1. Janez Drobnič
2. Anton Kralj
3. Irma Lekan.
II.
Mandatna doba članov traja 4 leta od dne veljavnosti
tega sklepa.
III.
Ne glede na prejšnji člen lahko po konstituiranju občinskega sveta po izvedenih rednih volitvah in po izvedenem
postopku skladno z odlokom, ki ureja ustanovitev Sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica,
članom Sveta predčasno preneha mandat z imenovanjem novih članov v Svet.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9002-0003/2021
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

1194.

Sklep o imenovanju predstavnika Občine
Ivančna Gorica v Svet Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2)
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni seji dne
29. 3. 2021 sprejel
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0003/2021-2
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

1195.

Sklep o podelitvi pooblastila za podajo
ali zavrnitev soglasja k dodelitvi dela plače
za redno delovno uspešnost direktorjev,
ravnateljev in tajnikov javnih zavodov

Na podlagi 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni
seji dne 29. 3. 2021 sprejel

SKLEP
o podelitvi pooblastila za podajo ali zavrnitev
soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno
uspešnost direktorjev, ravnateljev in tajnikov
javnih zavodov
1. člen
Občinski svet Občine Ivančna Gorica pooblašča župana
Občine Ivančna Gorica, da v skladu z veljavno zakonodajo podaja ali zavrne izdajo soglasja k dodelitvi dela plače za redno
delovno uspešnost direktorjev, ravnateljev in tajnikov javnih
zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ivančna Gorica.
2. člen
O izvrševanju pooblastila iz prejšnjega člena župan enkrat
letno poroča Občinskemu svetu Občine Ivančna Gorica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0010/2021
Ivančna Gorica, dne 29. marca 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

SKLEP
o imenovanju predstavnika Občine Ivančna
Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica
I.
Za predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica se imenuje:
– Tomaž Smole.
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KOMEN
1196.

Odlok o spremembi Odloka o prodaji blaga
zunaj prodajaln na območju Občine Komen

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 24/08, 47/15 in 139/20), 21. in 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 in 80/20 – ZIUOOPE)
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in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09,
39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 8. dopisni seji
dne 29. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o prodaji blaga zunaj
prodajaln na območju Občine Komen
1. člen
Tretji odstavek 15. člena Odloka o prodaji blaga zunaj
prodajaln na območju Občine Komen (Uradni list RS, št. 75/10)
se spremeni tako, da se glasi:
»V Komnu sta taki javni površini določeni ob kulturnem
domu in ob javni izposojevalnici koles, v Štanjelu pa javni površini v starem delu Štanjela med grajskim dvoriščem in cerkvijo
Sv. Danijela ter na trgu »Na placu« (parceli št. 26 in 950/32,
obe k.o. Štanjel).«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021
Komen, dne 29. marca 2021
Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

KRANJ
1197.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja Poslovnoproizvodne cone HR 6/1 Hrastje

Na podlagi 55. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) v povezavi
z 273. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni
list RS, št. 61/17), Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Poslovnoproizvodne cone HR 6/1 Hrastje (Uradni list RS, št. 35/18,
123/20 – dop.) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 01/17, 16/17, 30/17 – UPB) je Mestni svet
Mestne občine Kranj na 24. seji dne 10. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone
HR 6/1 Hrastje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in podlaga za občinski
podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR
6/1 Hrastje (v nadaljevanju: OPPN), ki, skladno sprejetemu
Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 74/14, 09/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17,
1/18, 23/18, 41/18, 76/19), obravnava prostorske ureditve osrednjega poslovno-proizvodnega območja v Mestni občini Kranj.
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(2) OPPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal v juliju 2019 (osnutek) pod številko projekta 06/2019 in ga na podlagi pridobljenih smernic ustrezno
dopolnila. Skladno odločbi Ministrstva za okolje in prostor,
št. 35409-198/2019/11 z dne 25. 11. 2019 je v postopku priprave in sprejemanja plana potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in izdelati Okoljsko poročilo za OPPN, ni
pa potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja narave. Okoljsko poročilo je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o.
iz Domžal v avgustu 2020 in ga dopolnilo v mesecu oktobru pod
številko projekta 371-01/20.
2. člen
(vsebina in namen OPPN)
(1) OPPN v vsebinskem smislu določa območje obravnave, upoštevajoč določila Izvedbenega prostorskega načrta
MOK, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih
ureditev, podlage za parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske
ureditve, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave
s sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev z usmeritvami za določitev meril in
pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
(2) Z OPPN se določajo merila in pogoji za posege v
prostor v obravnavanem območju, ki predstavljajo podlago za
pripravo dokumentacije za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter podlago za gradnjo nezahtevnih in
enostavnih objektov.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela.
(1.A) Tekstualni del
Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi,
priloge po seznamu in izjavo odgovornega prostorskega načrtovalca. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR /1 Hrastje
obsega sledečo vsebino:
(1) Splošne določbe
(2) Opis prostorske ureditve
(3) Umestitev načrtovane ureditve v prostor
(4) Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
(5) Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
(6) Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanja narave
(7) Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
(8) Etapnost izvedbe prostorske ureditve z usmeritvami
za izvajanje OPPN
(9) Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalnih in tehničnih rešitev
(10) Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta
(11) Končne določbe
(1.B) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
(1) Izsek iz veljavnega OPN Mestne občine Kranj s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
(2) Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem
(3) Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
(4) Zazidalno (ureditveno) situacijo
(5) Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro
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(6) Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter kulturne dediščine
(7) Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter pred požarom
(8) Načrt parcelacije.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Območje urejanja je opredeljeno v izvedbenem prostorskem načrtu mestne občine in se nahaja vzhodno od vodilnega
naselja v občini v bližini avtocestnega priključka Kranj vzhod.
S severa in vzhoda je območje zamejeno s strnjenim
kompleksom gozdnih površin, z zahoda s potekom obstoječe
lokalne ceste LC 183241 Kranj–Hrastje, z juga pa z delno pozidanimi, še prostimi površinami stavbnih zemljišč enote urejanja
prostora z oznako HR 6/3 in javno potjo JP 686 031.
Površina območja cone HR 6/1 Hrastje, vključujoč površine potrebne za izgradnjo prometne in ostale infrastrukture,
znaša 18,0 ha.
(2) Glede na dejstvo, da območje OPPN vključuje le
severni del sicer širšega kompleksa poslovne cone Hrastje so,
skladno določilom sklepa o začetku priprave, njegovi dopolnitvi
in infrastrukturni povezanosti celotnega kompleksa, v območje
urejanja vključena tudi zemljišča potrebna za izgradnjo prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture, ki se nahajajo
v neposrednem stiku z območjem HR 6/1 in predstavljajo smiselno zaokroženo celoto.
(3) Lega obravnavanega območja v širšem prostoru mesta Kranj z mejo območja urejanja in vplivnim območjem je
prikazana v grafičnem delu.
5. člen
(prostorski koncept in program dejavnosti)
(1) Območje poslovne cone HR 6/1 Hrastje je namenjeno izgradnji poslovno proizvodne cone, ki vključuje, glede na
obseg in lokacijo v širšem prostoru, obsežno plejado kompatibilnih dejavnosti, ki dopolnjujejo že začeti poslovno proizvodni
kompleks Agromehanike. Območje je razdeljeno na funkcionalne celote, ki se načeloma stopnjujejo od poudarjeno poslovne
in trgovske dejavnosti ob primarni zbirni cesti, ki vodi s severa
neposredno ob priključku na avtocesto preko celotnega območja, do proizvodnih, skladiščnih in storitvenih dejavnosti ob sekundarnih in tericarnih zbirnih cestah. V stičišču dveh razvojno
pomembnejših prometnic, primarne zbirne ceste in primarne
povezovalne ceste se opredeljuje možnost intenzivnejšega
fokusa prepleta poslovno trgovskih in razvedrilnih dejavnosti.
Ob robni zeleni potezi cone so določeni gostinski, hotelski,
družbeni in razvedrilni programi, ki se v prehodu v mirnejše
pisarniške programe nadaljujejo tudi ob ostalih robovih cone.
Slednji, s poudarjeno zeleno, parkovno funkcijo predstavljajo prehod v gozdne oziroma na jugu kmetijske površine ob
območju urejanja. Sorazmerno majhen del površin cone je
namenjen prometni infrastrukturi ter koridorjem energetske,
komunalne ter telekomunikacijske infrastrukture neposredno
ob prometnicah. Del stavbnih zemljišč je opcijsko določen za
organizirano koncentracijo mirujočih vozil zaposlenih in obiskovalcev, del pa je namenjen površinam za oskrbo s plinom
in električno energijo.
(2) Za dosego primerne urejenosti območja poslovno
proizvodne cone so dejavnosti racionalno razporejene glede na hierarhijo lokacij, na katerih se nahajajo. Območje je
tako razdeljeno na več funkcionalnih celot, namenjenih gradnji
stavb, in sicer:
– na funkcionalne celote osrednjega dela,
– na funkcionalne celote robnih predelov, ki se navezujejo
na gozdne površine v zaledju,
– na funkcionalne celote robnih predelov, ki se navezujejo
na primarno zbirno cesto.
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Poleg teh je območje definirano tudi z omrežjem cestnih
površin, kar je razvidno iz grafičnega dela. Vse ključne prometnice imajo izteke bodisi na poljske, bodisi na gozdne poti.
(3) Območje urejanja se tako kot tudi celotno območje poslovne cone HR 6 prometno primarno navezuje na rekonstruiran priključek na regionalno cesto G2-104/1136 Kranj–Sp. Brnik, ki se v nadaljnjih fazah urejanja preuredi v krožno križišče
z direktno navezavo na avtocesto, in sekundarno, izključno za
osebni promet, kolesarje in pešce, na matično naselje Hrastje.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(izhodišča oblikovanja prostora)
(1) Oblikovanje sledi usmeritvam iz določil OPN MOK pri
čemer je izhodišče oblikovanja optimiziranje danosti razpoložljivega prostora, upoštevajoč možnosti, ki jih nudi neposredno
okolje ob hkratnem zavedanju prednosti lokacije ob ključnih
tranzitnih prometnih tokovih, ki jih omogoča avtocesta in neposredni cestni priključek nanjo. Hkrati je smiselno upoštevati
že zgrajene prostorske strukture južno ob območju ob hkratni
inkorporaciji zelenih površin v delih, kjer je to smiselno, sploh
možno ali potrebno (npr. obcestne linijske zasaditve, parkovne
površine).
(2) Oblikovanje območja temelji na izhodiščih iz predhodnega odstavka tega člena in na za gradnjo razpoložljivih
zemljiščih vzpostavlja, ob upoštevanju že ustvarjenih razmer
grajene strukture, dokaj jasno oblikovalsko zasnovo. Konceptualno je območje razdeljeno na (2A) ožji del območja urejanja
s petimi funkcionalnimi sklopi (funkcionalnimi celotami) namenjenimi pretežno poslovni, proizvodni in logistični dejavnosti v
okviru katerih so določene tudi površine za mirujoči promet in
manipulacijo ter petimi funkcionalnimi celotami prometnic, ter
na (2B) širšo prometno omrežje, ki je neposredno vezano na
ožji del območja in je potrebno za optimalno funkcioniranje
celotne poslovne cone.
(2A) ožji del območja urejanja obsega:
a) pet funkcionalnih celot namenjenih dejavnostim, pri
čemer se prva z oznako FC P1 nahaja neposredno ob glavni
vstopni prometnici do / iz območja na zahodu, druga z oznako
FC P2 je umeščena v osrednji del območja, tretja z oznako
FC P3 leži na vzhodnem robu območja, četrta z oznako FC P4
obsega celotni pas stavbnih zemljišč na severnem delu območja, in zadnja, peta FC P5 le del površin v jugovzhodnem delu
območja, ki se smiselno zaokrožujejo južneje izven ožjega
dela območja;
b) pet funkcionalnih celot prometnic, pri čemer prva z
oznako FC I1 predstavlja glavno vstopno prometnico ob zahodnem robu ožjega območja, hkrati tudi primarno zbirno cesto, ki
se na severni strani nadaljuje do regionalne ceste G2-104/1136
Kranj–Sp. Brnik in na južni do naselja Hrastje, druga z oznako
FC I2 predstavlja primarno povezovalno cesto na severu, FC I3
na jugu, med njimi sta umeščeni dve sekundarni zbirni cesti z
oznakama FC I7 in FC I8.
(2B) širše prometno omrežje območja obsega pretežno
načrtovane prometnice južnega dela poslovne cone, ki predstavljajo bodisi izteke povezovalnih, bodisi zbirnih prometnic iz
ožjega dela območja, med njimi pa so, umeščene tudi sekundarne povezovalne ceste; skladno konceptu prometne ureditve
se z upoštevanjem sprejetih stališč delno modificira tudi zasnova organizacije prostora južnega dela poslovne cone v enoti
urejanja prostora z oznako HR 6/3.
(3) V nadaljnjih določilih tega odloka so podane usmeritve
za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje.
7. člen
(usmeritve za urbanistično oblikovanje)
(1) Program območja narekuje tudi oblikovalska izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati tako na urbanističnem kot
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arhitektonskem in krajinskem segmentu. Z urbanističnega vidika so glede na načrtovan obseg dejavnosti ter lego posameznega območja v širšem prostoru cone (funkcionalne celote)
oziroma na posamezni gradbeni parceli (funkcionalne enote)
določeni maksimalni gabariti stavb, ki so dovoljeni na posamezni gradbeni parceli in razdeljeni v več tipoloških skupin, ki
so precizirane v OPPN. Tlorisni gabariti stavb so opredeljeni z
maksimalnimi gabariti stavb in prikazani v kartografskem delu
OPPN. Glede na nujnost prilagoditve novooblikovanih zemljiških parcel razpoložljivemu prostoru, v katerega je umeščenih
več funkcionalnih celot, so tudi površine namenjene stavbam
različne. Opredeljene so z velikostjo posamezne gradbene parcele (funkcionalne enote), znotraj katere se načeloma ohranja
robni nepozidani pas, razen pri nekaterih gradbenih parcelah
na robu ureditvenega območja in v primerih povezovanj ter
združevanj.
(2) Preostanek je, ob upoštevanju vrste omejitvenih faktorjev (zagotovitev zadostnih površin za mirujoči promet, manipulacijo tovornih in osebnih vozil, peš dostopi ipd.) namenjen
gradnji stavb. Vertikalni gabariti stavb so opredeljeni z maksimalno višino nad koto urejenega terena, pri čemer mora biti
kota pritličja usklajena s konceptualnimi rešitvami projektov
odvajanja padavinskih vod. Znotraj tako oblikovanega volumna
je možna izvedba več etaž, pri čemer pa so bruto površine
stavb in specifika dejavnosti neposredno vezani na zagotovitev
zadostnih površin za mirujoči promet zaposlenih in obiskovalcev. Manjko zadostnih parkirnih površin na lastnem zemljišču
se bo kompenziral s parkirnimi mesti v za to po potrebi vnaprej
določenih lokacijah garažnih hiš (opcijska možnost) oziroma
na zemljiščih, kjer se sicer načrtovana gradnja stavb ne bo
realizirala.
(3) Načeloma so, glede na načrtovan obseg dejavnosti ter
lego posameznega objekta v širšem prostoru cone (funkcionalne celote) oziroma na posamezni gradbeni parceli (funkcionalni
enoti) določeni gabariti stavb, ki so dopuščeni na gradbeni
parceli, in razdeljeni na 4 tipološke skupine. Te so:
a) tip I, v ožjem območju je načrtovanih 21 takšnih
objektov, predstavlja osnovne tlorisne dimenzije stavbe
15,0 m × 30,0 m in višinskega gabarita do (K) + P + 4 (20,0 m
nad koto urejenega terena). Prvenstveno so načrtovani ob
primarni povezovalni prometnici FC I2 ter obeh sekundarnih
prometnicah FC I7 in FC I8;
b) tip II, v ožjem območju je načrtovanih 12 takšnih
objektov, predstavlja osnovne tlorisne dimenzije stavbe
30,0 m × 30,0 m in višinskega gabarita do (K) + P + 4 (20,0 m
nad koto urejenega terena). Podobno kot pri tipu I so ti načrtovani ob glavni vstopni prometnici ter predvsem ob severnem
robu primarne povezovalne prometnice FC I3;
c) tip III, v ožjem območju so načrtovani 3 takšni objekti,
predstavlja osnovne tlorisne dimenzije stavbe 65,0 m × 30,0 m
in višinskega gabarita do (K) + P + 4 (20,0 m nad koto urejenega terena). Podobno kot pri tipu IV so načrtovani v osrednjem
delu območja, kjer je pričakovati intenzivnejše povezovanje
objektov;
d) tip IV, v ožjem območju urejanja je načrtovanih 6 takšnih objektov, predstavlja osnovne tlorisne dimenzije stavbe
80,0 m × 30,0 m in višinskega gabarita do (K) + P + 4 (20,0 m
nad koto urejenega terena). Načrtovani so pretežno v osrednjem delu območja, kjer je pričakovati intenzivnejše povezovanje objektov;
e) poleg navedenih širih osnovnih tipov stavb so, glede na
specifičnost lokacij v katerih so umeščeni ter dopustne povečave in združevanja stavb možne tudi druge, modificirane verzije
osnovnih tipov, ki se razlikujejo v tlorisnih dimenzijah, ostale
značilnosti s pogoji za umeščanje v prostor pa ostajajo enake.
(4) Tlorisni in vertikalni gabariti stavb so v OPPN opredeljeni z gabariti značilnih tipov stavb, ki so opisani v predhodnem
odstavku tega člena in so prikazani v kartografskem delu
načrta. Glede na nujnost prilagoditve novooblikovanih zemljiških parcel razpoložljivemu prostoru poslovno-proizvodne cone
Hrastje, v katerega je umeščenih pet funkcionalnih celot name-
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njenih dejavnosti, so tudi funkcionalna zemljišča namenjena
stavbam različna. Opredeljena so z velikostjo gradbene parcele
(funkcionalne enote), pri čemer se ohranja robni nepozidan pas
namenjen bodisi zelenim, bodisi parkirnim površinam. Tlorisni
gabariti stavb, ki so opredeljeni s tem odlokom, predstavljajo
optimalni del zemljišča gradbene parcele, ki ga je možno, ob
upoštevanju vrste omejitvenih faktorjev (zagotovitev zadostnih
površin za mirujoči promet, manipulacijo tovornih in osebnih vozil, peš dostopi ipd.), nameniti gradnji stavb. Vertikalni gabariti
stavb so določeni z dopustno etažnostjo in opredeljeni z maksimalno višino v metrih; znotraj tako oblikovanega volumna je
možna izvedba več etaž, pri čemer pa so bruto površine stavb
in specifika dejavnosti neposredno vezani na zagotovitev zadostnih površin za mirujoči promet zaposlenih in obiskovalcev.
Eventualni primanjkljaj zadostnih parkirnih površin na lastnem
zemljišču se lahko kompenzira s parkirnimi mesti v neposredni bližini na drugih funkcionalnih enotah tako znotraj ožjega
območja urejanja kot tudi v okviru za to določenih površin v
območju HR 6/3, ki so preko skupnih prometnic neposredno
povezana z ožjim območjem.
(5) Za stavbe v funkcionalnih enotah se določa vrednost
faktorja zazidanosti na gradbeno parcelo (FZ), maksimalna višina, ki je določena s tipom objekta in površina funkcionalne enote oziroma gradbene parcele (GP) ter, pod posebnimi pogoji, ki
jih določa samostojni člen odloka, tudi dopustna odstopanja od
zgoraj navedenih usmeritev; te so razvidne iz kartografskega
dela OPPN, kjer so prikazane tudi gradbene meje v okviru
katerih je, prav tako pod posebnimi pogoji, možno združevanje
gradbenih parcel in medsebojno povezovanje stavb; pri slednjih
se posledično smiselno prilagodi zgoraj opredeljene parametre.
(6) Na gradbenih parcelah je dovoljena tudi gradnja in
postavitev enostavnih objektov v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) in tehnično smernico o
razvrščanju objektov. Enostavni objekti, razen pomožni infrastrukturni objekti, ne smejo biti postavljeni v robnem zelenem
pasu in segati preko gradbenih meja, kjer so te določene.
8. člen
(usmeritve za arhitektonsko oblikovanje)
Zasnova poleg urbanističnih določa tudi arhitektonska
načela oblikovanja stavb. Za stavbe okvirno veljajo skupna določila oblikovanja. Stavbe v posameznih funkcionalnih enotah
iste funkcionalne celote (še posebej to velja za linijo ob primarni
zbirni cesti) morajo biti oblikovane po enotnih oblikovalskih
izhodiščih, tako glede izbora materialov fasad, okenskih in
vratnih odprtin, z upoštevanjem tehnoloških značilnosti posamezne dejavnosti. Nakloni strešin so načeloma ravni, pogojeni
z zagotovitvijo tehnično sprejemljivega naklona, ki omogoča
odvodnjavanje meteorne vode s streh; izbor kritin in barva kritin
mora biti načeloma enotna, sive barve. Priporoča se izvedba
ozelenjenih streh; dopušča pa možnost postavitve PV (fotovoltaičnih celic) in SSE (sprejemnikov sončne energije).
9. člen
(usmeritve za krajinsko oblikovanje)
(1) Ureditveno območje, ki se ureja s tem dokumentom
se nahaja v gozdnem delu mestne občine. Zato se na vseh
prostih površinah znotraj območja urejanja zasadi intenzivno
visokoraslo drevesno vegetacijo, ki ublaži poglede na peto fasado in hkrati omogoča ohranjanje nekaterih vrst faune. Vzdolž
vseh ključnih prometnic se določa obojestransko zasaditev
visokorasle linijske drevesne vegetacije s poudarki ob uvozih
v posamezno funkcionalno enoto. Robne površine območja se
lahko zasade z visokoraslo avtohtono vegetacijo. Ob vstopu v
območje, ob cestah ter v robnem pasu ob parcelnih mejah se
določa urejene zelenice, ki se lahko zasade z grmičevjem, oziroma zatrave in redno vzdržujejo; zelene površine se v primerih
združevanj funkcionalnih enot oziroma povezovanja tlorisnih
gabaritov stavb lahko tudi opuste ali smiselno prilagode.
(2) Manipulativne in parkirne površine na gradbenih parcelah so načeloma asfaltirane oziroma morajo biti utrjene v
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proti prašni izvedbi, ustrezno odvodnjavane in z robniki ločene
od zelenic.
(3) Na posameznih gradbenih parcelah je ponekod določen robni pas zelenih oziroma parkirnih površin, razviden iz
grafičnega dela, ki ga je možno uporabiti tudi kot infrastrukturni
koridor, v primerih združevanj in povezovanj tudi, skladno projektnim rešitvam, opustiti.
(4) V primerih, kjer je to strokovno utemeljeno in se ograje
znotraj območja postavijo, se za ograjevanje parcel uporablja
enotne, tipske ograje praviloma iz žičnega pletiva v nevpadljivih barvah. Ob ograjah so v okviru gradbenih parcel dovoljene
strižene živice iz avtohtonih vrst. Vstopna in uvozna vrata se
obvezno odpirajo v območje gradbene parcele. V križiščih
ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. Če je rešitev
uvoza iz vidika prometne varnosti problematična in bi zamik
uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna.
(5) Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, ki urejajo zelene površine, morajo biti v območju oblikovani enotno.
Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih
oseb ter ne ovirajo vzdrževanja in infrastrukturnega omrežja.
Za posamezne gradbene parcele robnih delov območja, kjer je
to smiselno (npr. poslovne stavbe …) naj se oglaševanje izvaja
na osnovi enotnega koncepta. Nadstrešnice, izvesne table in
napisi nad vhodi morajo biti najmanj 2,5 metra nad pohodno
površino.
(6) Montažni začasni objekti naj bodo oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi in naj bodo locirani stran od javnih
prometnih površin oziroma izven vidnega polja. V območjih
značilnih pogledov na elemente grajene strukture posebne
oblikovne vrednosti (načeloma) niso dovoljeni posegi, ki bi
motili njihovo vrednost v prostoru.
(7) Zunanje površine ter zelenice znotraj stavbnih karejev
oziroma gradbenih parcel je potrebno urejati v skladu s prostorsko-likovnimi značilnostmi prostora. Pohodne površine naj se
tlakujejo glede na namen površin.
(8) Pri urejanju okolice objektov in zunanjih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
IV. ZASNOVA USMERITEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
10. člen
(prometno priključevanje območja)
(1) Celotno območje poslovno-proizvodne cone HR 6
Hrastje se prometno priključuje na lokalno cesto LC 183 241 na
zahodu in JP 686 031 ob južnem robu cone. S tem odlokom se
določa prometno priključevanje ožjega dela območja (HR 6/1)
preko krožnega križišča in trikrakih križišč na lokalno cesto
LC 183 241 ter priključevanje načrtovanih prometnic širšega
območja na jugu na rekonstruirano javno pot JP 686 031.
(2) Preko območja urejanja poteka več gozdnih cest, ki se
z uveljavitvijo tega odloka ukinjajo. Na vseh robnih stikih območja urejanja se določa navezava notranje prometne mreže na
obstoječe gozdne ceste in s tem omogoča nemoteno funkcioniranje okoliških gozdnih površin. Prikaz navezav je razviden
iz kartografskega dela OPPN.
(3) Pri načrtovanju priključevanja območja urejanja na
zunanje omrežje občinskih cest je ob upoštevanju določb drugega (2) odstavka 30. člena tega odloka potrebno smiselno upoštevati IDZ Rekonstrukcije občinske ceste LC 183241
(Kranj–Hrastje) od G2-104 do Hrastja (l=3090 m) (CE Design,
d.o.o., št. proj. P-384/19, december 2019 in njeno dopolnitev).
11. člen
(prometno urejanje znotraj območja)
(1) Poslovna cona Hrastje obsega relativno kompleksno
območje večih enot urejanja prostora, s tem aktom se zaradi
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medsebojne infrastrukturne soodvisnosti obravnava prvenstveno območje EUP z oznako HR 6/1, ki predstavlja ožje območje
urejanja, nanj pa navezuje, kot sestavni del območja OPPN,
vplivno območje s prometnimi povezavami in navezavami gospodarske javne infrastrukture ob robnih delih ožjega območja
ter ponekod, kjer je to potrebno tudi v povezanih segmentih
EUP z oznako HR 6/3. Prikaz ožjega in vplivnega območja,
z delitvijo slednjega tudi na ožje in širše vplivno območje je
razviden iz kartografskega dela OPPN.
(2) Na podlagi usmeritev iz prvega odstavka tega člena
se določajo merila in pogoji za načrtovane posege prometne
infrastrukture, ki se dele na priključevanje ožjega območja
urejanja na občinsko robno prometno infrastrukturo, na rekonstrukcijo obeh občinskih cest, na notranje prometno omrežje
dinamičnega in mirujočega prometa ožjega območja urejanja
in na prometno omrežje širšega vplivnega območja.
(2.1.) Območje urejanja je prometno v celoti vezano na
dvoje občinskih prometnic, ki potekata ob zahodni (FC I1) in
južni (FC I6) strani širšega območja urejanja. Glavnino dinamičnega prometa prevzema glavna napajalna cesta do območja opredeljena kot funkcionalna celota FC I1; lokalna cesta
LC 183 241, ki se rekonstruira, nanjo pa se v ožjem območju
urejanja z vzhoda priključujeta dve prometnici, primarna povezovalna cesta z oznako FC I2 in primarna povezovalna
cesta z oznako FC I3, ki se na vzhodu zaključuje z krožnim
obračališčem in izteki na gozdne poti (FC I10). Priključki so
načrtovani v obliki trikrakih križišč oziroma, za priključevanje
primarne povezovalne ceste FC I3 v obliki krožnega križišča.
Dimenzije so razvidne iz kartografskega dela OPPN. Manjši
del dinamičnega prometa se preko širšega območja urejanja
in podaljškov sekundarnih prometnic (FC I7 in FC I8) proti
jugu (FC I9) navezuje na rekonstruirano javno pot JP 686 031
(FC I6). Tako rekonstrukcija lokalne ceste kot javne poti (slednje lahko tudi fazno) se izvede skladno idejnemu projektu
IDZ Rekonstrukcije občinske ceste LC 183241 (Kranj–Hrastje)
od G2-104 do Hrastja (l=3090 m) (CE Design, d.o.o., št. proj.
P-384/19, december 2019 in njegovi dopolnitvi).
(2.2.) Ožje območje OPPN je prometno organizirano tako,
da je omogočen dostop / dovoz do vsake funkcionalne enote
namenjene gradnji stavb. Glavni prometnici ožjega območja
predstavljata primarni povezovalni cesti FC I2 in FC I3, ki
potekata od njunih priključkov na glavno navezovalno cesto
FC I1 na zahodu do roba območja na vzhodu. Na obe primarni
povezovalni cesti se navezujeta dve sekundarni zbirni cesti
z oznakama FC I7 in FC I8, ki potekata od križišč s primarno
povezovalno cesto FC I2 na severu preko štirikrakih križišč s
primarno povezovalno cesto FC I3 proti jugu pri čemer se pomembnejša, FC I7 nadaljuje kot prometnica z oznako FC I9 v
vplivno območje. Ključni prometnici območja, obe primarni povezovalni cesti sta namenjeni pretoku večine tovornega prometa, zato sta ustrezno dimenzionirani (širina vozišča 2 × 3,5 m,
pomembnejša FC I3 z obojestranskim pločnikom, kolesarsko
stezo in zelenicama), sekundarni zbirni cesti v smeri sever jug
(širina vozišča 2 × 3,5 m, z obojestranskim pločnikom in zelenicama) sta namenjeni razvodu primarnih prometnih tokov skozi
območje, nanju pa so, enako kot na primarni povezovalni cestni
sistem, določena priključevalna mesta posameznih oziroma
skupnih notranjih prometnic, namenjenih dostopu / dovozu do
posameznih funkcionalnih enot namenjenih gradnji stavb.
Dovozi predstavljajo samostojne funkcionalne enote, nanje se v delu navezujejo tudi površine mirujočega prometa
posamezne funkcionalne enote namenjene gradnji. Vsak objekt
za poslovno, trgovsko, skladiščno, proizvodno ali podobno
dejavnost ima na oziroma ob svojem funkcionalnem zemljišču
določena lastna parkirna mesta za vozila namenjena dejavnosti
in obiskovalcem. Dovozi morajo biti ustreznih širin in radiev.
Glede na predvideno kapaciteto vozil v območju poslovno-proizvodne cone se za potrebe zagotavljanja zadostnega
števila parkirnih mest opcijsko določa možnost izgradnje garažnih hiš. Če investitor na svojem zemljišču ne more zagotoviti potrebnega števila parkirišč, kot je to določeno v nasle-
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dnjem odstavku, mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
z upravljavcem poslovne cone skleniti ustrezno pogodbo, v
kateri bodo zanj določena manjkajoča parkirišča na dodatnih
parkirnih površinah oziroma v parkirni hiši. Skladno konceptu
prometnega urejanja znotraj območja so opcijsko opredeljene
možnosti gradnje garažnih hiš, ki pa niso obvezujoče, možno
jih je premestiti oziroma v primerih celostnega zagotavljanja
potreb po parkiriščih na lastnih zemljiščih investitorjev tudi opustiti; za zagotavljanje zadostnega števila parkirnih mest skrbi
upravljavec cone ter pripravljavec prostorskega akta.
Pri izračunu parkirnih mest je potrebno upoštevati, glede
na namembnost oziroma dejavnost, naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
– poslovni prostori s
1 PM/30 m2 neto površine
strankami
– poslovni prostori brez
1 PM/2 zaposlena
strank
– obrtni in industrijski obrati 1 PM/50 m2 neto površine
+ 1 PM/2 zaposlena
– skladišča
1 PM/100 m2 neto površine
ali 1 PM/2 zaposlena
– trgovine
1 PM/30 m2 koristne
prodajne površine oziroma
min. 2 PM + 1 PM/2
zaposlena
– gostinski lokal za potrebe 1 PM/2 zaposlena v menzi
območja / menza
V kolikor se pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja strokovno utemeljeno in v skladu s predpisi
dokaže, da za dejavnost ustreza tudi drugačno število parkirnih
mest in to z mnenjem potrdi tudi pristojni nosilec urejanja prostora so možne tudi drugačne rešitve.
Ob dejstvu, da gre za poslovno proizvodno cono in da
bo promet namenjen le za dovoze, odvoze, za zaposlene in
stranke, predvidena hitrost vozil ne bo večja od 40 km/h, na
nekaterih prometnicah obstoječega dela cone (Fe I1/1 del,
FC I4, FC I5) omejena na 30 km/h. Večina cest je določena v
premah, smeri se spreminjajo le v krožnih križiščih. Radiji v križiščih so prilagojeni najzahtevnejšim vozilom (vlačilci, kamioni s
priklopniki). Iz navedenega sledi tudi enakomeren prečni nagib,
ki bo služil ustreznemu odvodnjavanju ceste in bo preprečeval
zastajanje vode na vozišču. Prečni nagib vozišča bo lahko
enostranski ali strešni, odvisno od višinske ureditve ostalega
območja. Vozišče bo omejeno z robniki, dvignjenimi nad nivo
vozišča. Hodniki za pešce bodo omejeni z nizom granitnih kock
v nivoju hodnika za pešce in zelenice za hodnikom. Uvozi bodo
izvedeni kot križišča z uvoznimi radiji, tisti manjši pa tudi preko
ugreznjenih robnikov. Tudi pešpoti in hodniki se bodo zaključevali z ugreznjenimi robniki, tako da bo območje prijazno za
gibanje invalidov. Glede na kvaliteto tal se bo dimenzioniralo
nosilne sloje. Pred izdelavo projekta bo potrebno izdelati geološko-geomehanske raziskave in pridobiti ustrezno geotehnično
poročilo z dimenzioniranjem zgornjega ustroja. Vse utrjene
površine vozišč in parkirišč bodo v asfaltni izvedbi. Površine
pločnika so lahko v asfaltni izvedbi ali kako drugače trajno
tlakovane. Vse ostale površine, ki niso namenjene prometu ali
hoji, bodo urejene in zatravljene. Za varno vodenje prometa je
predvidena vsa ustrezna in zakonsko predpisana vertikalna in
horizontalna cestno prometna signalizacija.
(2.3.) Širše območje OPPN vključuje (a) ožje vplivno
območje urejanja, ki je nujno za neposredno realizacijo OPPN
in obsega njegove robne dele ter (b) širše vplivno območje, ki
določa poteke prometne in gospodarske javne infrastrukture, ki
so potrebni za normalno funkcioniranje poslovne cone.
(2.3.a) Ožje vplivno območje obsega dele načrtovanih
prometnic ob južnih robovih območja, ki so nujni za priključevanje na lokalno prometno infrastrukturo, in sicer del funkcionalnih celot FC I1 (Fe I1/1) in FC I3 (Fe I3/1 in Fe I3/2), iztek
FC I3 proti vzhodu (FC I10) ter del prometnice v skrajnem
severovzhodnem delu (Fe P4/13 d) ter v stiku z FC I10 (Fe I3/3,
Fe I8/1a in Fe I8/1d).
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(2.3.b) Širše vplivno območje obsega nadaljevanje tako
notranjih prometnic preko HR 6/3, kot nadaljevanje rekonstrukcije lokalne ceste LC 183 241 v smeri proti jugu in rekonstrukcijo javne poti JP 686 031 s sočasno ureditvijo krožnega
križišča v stičišču le-teh (v prvi fazi ureditev križišča). Obsega
površine funkcionalnih celot oziroma dele FC I1, FC I4, FC I5,
FC I6, FC I9, ki vključujejo funkcionalne enote Fe I1/2a, b in c,
Fe I1/3a, b, c in d, Fe I1/4a in b, Fe I4/1, Fe I5/1, Fe I6/1 in 2,
Fe I9/1a, b in c, Fe I9/2a, b in c, Fe I9/3 a, b in c, Fe I9/4a, b in c
ter Fe I9/5 a in b, pri čemer funkcionalne celote FC I4, FC I5
in FC I9 predstavljajo interne prometnice, pod katerimi pa se
določa možnost vodenja za območje potrebne infrastrukture,
katere potek in določitev termina – realizacije mora biti predhodno usklajen z lastniki zemljišč.
(3) Poteki vseh navedenih prometnic z načrtovanimi lokacijami, profili in koridorji gospodarske javne infrastrukture so
razvidni iz kartografskega dela OPPN.
12. člen
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)
(1) Območje HR 6/1, ki se ureja s tem prostorskim aktom
komunalno ni opremljeno, zato se s tem prostorskim aktom
določajo merila in pogoji za umeščanje in izvedbo gospodarske javne infrastrukture. Ta je načrtovana tako, da poteka v
koridorjih prometnic v območju in umeščena v prostor tako, da
so zagotovljeni medsebojni odmiki med posameznimi vodi. V
skladu z usmeritvami pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki v
tem postopku izdajo svoje smernice so izdelane idejne zasnove
gospodarske infrastrukture (IPSUM d.o.o., št. proj. 201/44/19,
september 2019 in njihova dopolnitev).
(2) Pri načrtovanju komunalnega urejanja so v odloku
opredeljena splošna merila in pogoji. Komunalne ureditve se
morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja,
ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in v skladu s predpisi, ki
urejajo to področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je potrebno
upoštevati zasnove upravljavcev posameznih infrastruktur, ki
so podane v njihovih smernicah in mnenjih.
(3) Pod asfaltiranimi površinami je vse električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
(4) Načrtovana komunalna oprema gradbenih parcel obsega: dovoz, vodovod za sanitarno in požarno vodo, komunalno in padavinsko kanalizacijo, elektriko, razsvetljavo, plin in
telekomunikacije.
(5) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na elektriko,
vodovod in kanalizacijo, vse gradbene parcele pa morajo imeti
zagotovljen dostop na interno prometno omrežje, v nekaterih
primerih tudi navezavo na eksterno prometno mrežo.
13. člen
(odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih
odpadnih vod)
(1) Za odvodnjavanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod iz območja poslovno-proizvodne cone
HR 6/1 Hrastje se določa ločen sistem kanalizacije.
(2) Fekalne vode iz vseh objektov v območju se vodijo
po ločeni vodotesni kanalizaciji v načrtovani odvodni javni
kanal, ki bo potekal v koridorju rekonstruirane lokalne ceste
LC 183 241 v smeri proti severu, kjer se priključi na že izveden
javni fekalni kanal Šenčur–Kranj. Zaradi dodatne hidravlične
obremenitve kanala s priključitvijo odpadnih voda iz obravnavanega območja je potrebno dograditi ločen kanalizacijski
sistem vzdolž Ceste Boštjana Hladnika (Planet Tuš–reka Sava)
skladno grafiki, ki je priloga tega akta, in sicer fazno; fazo A
pred priključevanjem objektov v območju, ki ga obravnava ta
odlok, nato fazo B v obdobju dveh let in fazo C v štirih letih po
pridobitvi uporabnega dovoljenja za fazo A.
(2.1.) Za priključitev objekta mora investitor v nadaljnjih
fazah projektiranja pridobiti soglasje izvajalca javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Za odvod odpadnih vod
iz območja, kjer gravitacijsko odvajanje ni možno, je potrebno
zgraditi tlačni vod in črpališče.
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(2.2.) Pri načrtovanju naprav, pri katerih emisija snovi ali
toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode presega predpisane mejne vrednosti emisije snovi ali toplote, mora investitor
ali upravljavec zagotoviti vgradnjo in obratovanje industrijske
čistilne naprave, če tega preseganja ni mogoče preprečiti z
drugimi ukrepi, navedenimi v 13. členu Uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12 s spremembami).
(2.3.) V primeru nastajanja industrijske odpadne vode,
v katerem od objektov na predmetnem območju, mora lastnik
objekta pred priključitvijo na javno kanalizacijo pridobiti mnenje Komunale Kranj, po tretjem odstavku 14. členu Uredbe
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo. Komunali Kranj mora lastnik objekta, v
katerem nastajajo industrijske odpadne vode, sporočiti tudi
zavezo za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih
odpadnih vod, skladno z določili okoljevarstvenega dovoljenja
za predmetno dejavnost. Pri odvajanju industrijske odpadne
vode je potrebno upoštevati tudi ostala določila Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo.
(3) Padavinsko odpadno vodo s strešin in utrjenih površin je potrebno ponikati na zemljišču investitorja. Padavinsko
odpadno vodo z utrjenih povoznih površin, ki je onesnažena
z usedljivimi snovmi, je potrebno odvajati v ponikovalnice na
zemljišču lastnikov objektov, skladno z zahtevami 17. člena
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo. Padavinska odpadna voda iz funkcionalnih enot ne sme pritekati na javno cesto.
14. člen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)
(1) Ker na območju HR 6/1 Hrastje ni obstoječega vodovodnega omrežja, se do območja OPPN zagradi ustrezno
dimenzionirano primarno vodovodno omrežje, ki hkrati nadomesti obstoječi priključni vodovod za napajanje obstoječega
kmetijskega kombinata, proizvodno trgovskega obrata Agromehanike in novonastalih poslovno-proizvodnih objektov južno ob
območju HR 6/1. Oskrba se zagotavlja iz vodovodnega sistema
Kranj, s priključitvijo na magistralno omrežje Čirče–Letališče
J. Pučnika, dimenzije 300 mm.
(2) Za zadovoljitev potreb območja se določa izgradnja
sekundarnega vodovodnega omrežja, ki mora biti povezano
v krožno povezavo. Ob tem se ne smejo poslabšati pogoji
vodooskrbe obstoječim, južneje ležečim uporabnikom prostora.
(3) Za realizacijo notranjega, sekundarnega vodovodnega
omrežja se določa merila, pogoji in usmeritve kot sledi:
(3.1.) Za izvedbo celotnega omrežja se izberejo cevi iz
nodularne litine za oskrbo s pitno vodo.
(3.2.) Slepi odcepi vodovoda se na koncu voda opremijo
z ustreznim izpustom vode.
(3.3.) Vozlišča vodovoda se načrtujejo v ustreznih armiranobetonskih jaških.
(3.4.) Omrežje vodovoda se mora graditi po dostopnih
poteh oziroma po površinah, ki bodo javnega značaja. S tehničnega stališča upravljavec vodovoda priporoča, da se koridor
vodovoda določi v površini, npr. pločnik, kolesarska pot, zeleni
pas ob poti.
(3.5.) Omrežje vodovoda mora biti načrtovano v ustreznem odmiku od objektov in od ostale infrastrukture. Varovalni
pas javne vodovodne infrastrukture je 3,00 m merjeno na vsako
stran od osi cevi.
(3.6.) Vsak posamezen objekt oziroma vsaka ureditvena
enota mora imeti zagotovljeno samostojno priključitev vode.
Sočasno z gradnjo komunalne infrastrukture s cestnim omrežjem se na posamezno stavbno zemljišče izvede slepi priključek
vodovoda. Določitev dimenzije priključnega voda je predmet
hidravličnega modela in vrste dopustne dejavnosti. V primeru,
da se bodo enote med seboj združevale in povezovale v eno
enoto, se izvede en slepi vodovodni priključek.
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(3.7.) Priključek vode z vodomernim jaškom za posamezno enoto se predvidi ob dostopu v nevozni površini (določa
se skupno lokacijo za postavitev vseh komunalnih priključkov
na zemljišču posamezne ureditvene enote, kar je razvidno iz
kartografskega dela OPPN).
(4) V območju OPPN je potrebno zagotoviti požarno varnost, zato je potrebno upoštevati:
(4.1.) Omrežje mora izpolnjevati zahteve zagotavljanja
zadostne količine vode za požarno varnost. Možne količine
požarne vode se določijo na podlagi hidravličnega modela in v
nadaljnjih fazah projektiranja.
(4.2.) Na omrežju se vgradijo hidranti namenjeni javni
požarni varnosti. Hidranti morajo biti razporejeni na ustreznih
medsebojnih razmikih, postavljeni na javnih, skupnih površinah, vedno dostopni svojemu namenu. Okoli hidranta v radiju
minimalno 1,00 m mora biti zagotovljena svetla površina.
(4.3.) V objektih in na zemljiščih posameznih enot se voda
za požarno varnost zagotavlja preko vgrajenih merilnih naprav
posameznega uporabnika.
15. člen
(oskrba s plinom)
(1) Oskrba s plinom se bo izvajala skladno konceptu
razvoja programov, zahtevami investitorjev in upravljavcev ter
pod pogoji, ki jih določi pristojni nosilec urejanja prostora.
(2) Območje urejanja še ni opremljeno z distribucijskim
plinovodom, zato se do območja urejanja načrtuje izgradnja
distribucijskega plinovodnega omrežja z delovnim tlakom 3 bar
in je pri izvajanju načrtovanih posegov potrebno upoštevati
zahteve upravljavca oziroma operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (Tehnične zahteve za graditev glavnih in
notranjih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav) in zakonsko
ustrezne odmike in vzporedne poteke v primeru gradnje novih
objektov, ter zahteve za gradnjo nove plinovodne infrastrukture.
(3) Celotno območje urejanja bo oskrbovano iz novozgrajenega distribucijskega plinovoda delovnega tlaka 3 bar, ki bo
oskrboval območje HR 6/1. Trase plinovodov bodo potekale
praviloma po javnih površinah. Za priklope posameznih objektov so določeni odcepi, ki se zaključujejo z zaključno kapo 1 m
znotraj funkcionalne enote posameznega objekta.
(4) Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo v
varovalnem pasu plinovoda je v nadaljnjih fazah projektiranja
potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje operaterja distribucijskega sistema.
(5) Izključno pravico do priključevanja novih uporabnikov
ima operater distribucijskega plinovoda. Morebitni posegi v območju obstoječega distribucijskega plinovoda so lahko izvedeni
na podlagi pozitivno izdanega soglasja s strani distributerja.
Posegi morajo biti nadzorovani s strani upravljalca.
16. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Na območju HR 6/1 ni elektroenergetskih omrežij in
naprav zato je potrebna izgradnja elektroenergetskega omrežja. Neposredno ob območju se nahaja obstoječa transformatorska postaja T 1075 Farma Hrastje, ki jo je potrebno pri
načrtovanju upoštevati.
(2) Načrtovani gradbeni posegi na območju poslovno
proizvodne cone zahtevajo izdelavo novih elektroenergetskih
naprav (izdelava ene ali več transformatorskih postaj, izdelava
20 kV KB zanke znotraj predvidenega ureditvenega območja
ter navezava na obstoječe omrežje, oprema predvidenih odjemalcev z NN električnimi priključki iz novih transformatorskih
postaj). Obravnavano območje ni komunalno urejeno, niti elektroenergetsko opremljeno.
(3) V območju se bodo odjemalci napajali iz ene ali
več novih TP. Odjemalci poslovnih in proizvodnih objektov
bodo priključeni na NN izvode iz ene izmed predvidenih distribucijskih TP. Vse nove TP bodo ozankane.
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(4) Posamezna transformatorska postaja bo po konstrukcijski zasnovi in energetski velikosti ustrezala potrebam funkcionalnih celot, ki jim je namenjena. Locirana bo v središču
obtežb zaradi čimbolj ekonomične in tehnično izvedljivejše
variante napajalnih nizkonapetostnih vodov za posamezne
objekte. Za zagotavljanje ustrezne oskrbe z električno energijo, se na gradbenih parcelah namenjenih za transformatorske
postaje določa tudi možnost razširitve transformatorskih postaj.
Transformatorske postaje s transformacijo 20/0,4 kV in ustrezno močjo morajo biti kabelske izvedbe montažnega tipa, ki so
lahko prehodne ali vozliščne izvedbe. Opremljene morajo biti z
ustreznimi SN bloki in NN razdelilci, ki bodo zadostili potrebam
odjemalcev. Za lovljenje transformatorskega olja morajo imeti
vgrajena ustrezna olje nepropustna korita. Lokacije transformatorskih postaj morajo biti izbrane tako, da niso moteče za
okolje in čim bolj v središče obtežbe. Tip transformatorske
postaje, velikost transformatorske enote in vsi potrebni detajli,
vključno z ustreznim ozemljitvenim sistemom, bodo določeni po
natančnem izračunu energetskih in tokovnih razmer v načrtu za
gradbeno dovoljenje oziroma v načrtu za izvedbo.
(5) Na območju celotnega kompleksa je potrebno urediti
tudi javno razsvetljavo. Tipi svetilk in kandelabrov se določijo
enotno. Svetilke morajo biti razporejene tako, da bo jakost
osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom. Razvod kablov javne razsvetljave se izvede v kabelski
kanalizaciji elektroenergetskega razvoda. Prižigališča se določi
v posameznih prostostoječih omaricah ločeno za območja posamezne transformatorske postaje.
(6) V celotnem območju se določi uvlačenje SN in NN
kablovodov v ustrezno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški.
Pri dimenzioniranju kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti
zadostno število rezervnih cevi zaradi možnosti nadaljnje širitve
mreže; ob ceveh je potrebno položiti tudi cevi zaradi predvidenega daljinskega upravljanja TP-jev. Celoten nizkonapetostni
razvod kot tudi razvod javne razsvetljave bo izveden z uporabo
ustreznih zemeljskih kablov. Za potrebe razvoda SN in NN
kablov se po celotnem območju izvede ustrezna obetonirana
kabelska kanalizacija z ustreznimi tipskimi betonskimi jaški
opremljenimi z litoželeznimi pokrovi. V jarek kabelske kanalizacije se položi tudi morebitni pocinkani valjanec za potrebe
ozemljitev in opozorilni trak. Natančno število potrebnih cevi
kabelske kanalizacije, število in tip jaškov bo določeno v načrtu
za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v načrtu za izvedbo. Pri morebitnem približevanju ali križanju ostalih komunalnih
naprav z elektro kabelsko kanalizacijo je potrebno upoštevati
navodila distribucijskega operaterja in soglasja prizadetih upravljavcev. V primerih ko obstoječa kabelska kanalizacija poteka
v površinah namenjenih novogradnjam, je to potrebno pred
izvedbo načrtovanih posegov, skladno usmeritvam iz smernic
in mnenj, prestaviti.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)
(1) Omrežje TK povezav zajema interne kabelske povezave med objekti in navezavo na zunanja javna omrežja
(Telekom, KKS). Upoštevajoč namembnost posameznih funkcionalnih enot znotraj območja so določene potrebe po zunanjih
TK priključkih na javno TK omrežje.
(2) Kapaciteta priključkov na posamezne enote je 10–30
simetričnih parov, kjer je glede na potrebe uporabnika ter
možnost CTX priključevanja to smiselno, in je dimenzionirati
priključek na večje število simetričnih parov.
(3) Vse kabelske povezave znotraj območja bodo izvedene v ceveh kabelske kanalizacije, zato bodo perspektivne
potrebe uporabnikov po dodatnih storitvah ali priključkih (optika, ethernet, intranet …) izvedljive z naknadnimi dodatnimi
povezavami v kabelski kanalizaciji. Za potrebe drugega operaterja (KKS) ali interne kabelske povezave (CNS, video ...) se v
kabelski kanalizaciji predvidijo ločeni jaški in svoje cevi.
(4) Na ureditvenem območju se določa možnost ureditve
telefonske centrale.
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18. člen
(ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje)
(1) Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo. Javna higiena se zagotavlja z zabojniki za odpadke, ki so
postavljeni znotraj posameznih gradbenih parcel in so v času
odvažanja odpadkov dostopni vozilu pooblaščene organizacije,
ter z določitvijo več možnih lokacij ekoloških otokov.
Glede na specifiko dejavnosti je odvoz možno urediti tudi
drugače, a vselej skladno s področnimi predpisi. Na območju
transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.
(2) Vsaka parcela stavbe namenjene gostinski ali njej
podobni dejavnosti mora imeti predvideno urejeno mesto za
zabojnike, za mešane komunalne odpadke, za odpadno embalažo in biološke odpadke. Če se biološki odpadki zbirajo
v kompostnikih, ni potrebno imeti zabojnika za biološke odpadke. Velikost zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov se
bo naknadno določila v fazi priključitve posameznih zgrajenih
objektov v ločevanje, v soglasju s pooblaščeno organizacijo
za izvajanje ravnanja z odpadki. Odpadni gradbeni material od
gradnje objektov se mora oddati pooblaščenju prevzemniku za
tovrstne odpadke.
(3) Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti
ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način,
kot ga predpisujejo veljavna zakonodaja in področni predpisi o
posameznih nevarnih snoveh.
V. ZASNOVA USMERITEV ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
TER KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(ukrepi za zaščito tal)
(1) Izvajanje posegov v območju urejanja poslovno-proizvodne cone HR 6/1 bo glede na obseg načrtovanih posegov
imelo vpliv na konfiguracijo terena ter ureditve zemeljskih mas.
Zato je potrebno upoštevati s tem odlokom določene rešitve in
ukrepe za varstvo tal.
(2) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so
tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva
in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, ki pri
predpisani uporabi ne povzročajo škode za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je
treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba je predvideti nujne ukrepe
za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive
snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo
degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem
odlaganjem, mora biti skladno z določili predpisov, ki določajo
obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili predpisov, ki določajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih. Po končanih zemeljskih delih se takoj začnejo sanacijska
in zasaditvena dela na razgaljenih površinah.
(4) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri aktivnostih v času gradnje je upoštevati določila poglavja obveznosti
investitorjev in izvajalcev.
(5) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi morajo
biti dela izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali
direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
(6) Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe za
primer razlitja nevarnih tekočin. V primeru razlitja nevarnih tekočin mora izvajalec onesnaženi material izkopati in ga oddati
v predelavo kot nevaren odpadek, razen če ne izvede analize,
s katero bi organizacija, pooblaščena s strani ministrstva pristojnega za okolje ugotovila, da ne gre za nevaren odpadek.
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20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo gozdov)
(1) Poslovno-proizvodna cona posega večinoma v drevesno vegetacijo gozda z ekološko in socialno funkcijo vendar
v celoti predstavlja stavbna zemljišča namenjena poslovnoproizvodni coni. Glede na namembnost se vegetacija povsod
tam, kjer je to za izvedbo načrtovanih rešitev potrebno, krči.
Krčitve lahko povzroče biotopsko degradacijo, zato je smiselno upoštevati delno nadomeščanje ekološke infrastrukture in
pogojev za socialne funkcije. Konkretizacija rešitev se opredeli
na prostih površinah znotraj ureditvenega in vplivnega območja
urejanja (renaturacija devastiranih predelov in linijske obcestne
zasaditve).
(2) Pri načrtovanju, projektiranju in izvedbi je potrebno
upoštevati naslednje zahteve in usmeritve:
(2.1.) posegi v gozd in gozdni prostor so dovoljeni le
znotraj ureditvenega in vplivnega območja ter na zemljiščih,
ki se nahajajo izven ureditvenega območja in so opredeljena
kot površine, potrebne za izvedbo infrastrukturnih rešitev, ki
predstavljajo korektno infrastrukturno umestitev načrtovanih
rešitev poslovno proizvodne cone v prostor;
(2.2.) drevesa, ki jih je glede na načrtovano dejavnost v
območju poslovno-proizvodne cone HR 6/1 potrebno posekati,
se po pridobitvi dovoljenj predhodno označijo s strani pooblaščene službe Zavoda za gozdove Slovenije – Območne enote
Kranj. Med odstranjevanjem gozda obstaja možnost gnezdenja
nekaterih vrst ptic, zato se priporoča, da naj se začetna gozdarska dela (podiranje dreves) izvajajo izven gnezditvenega
obdobja, ki traja od marca do avgusta.
(2.3.) pri gradnji objektov ob gozdnem robu znotraj ureditvenega območja, je priporočena varnostna razdalja objekta
od obstoječega gozdnega roba enaka eni drevesni višini odraslega gozdnega sestoja; pod določenimi pogoji je možna tudi
gradnja v manjši oddaljenosti, vendar je lastnik sam odgovoren
za morebitno škodo, nastalo ob podiranju drevja na objekt.
(2.4.) zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti
in funkcij gozda, je po posegu z gradnjo prizadete gozdne
površine (npr. zaradi posega načet, oster gozdni rob) potrebno
sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti: potrebna
je sanacija novo nastalega gozdnega roba z zasaditvijo ustreznih avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst; sanacijo projektant
v nadaljnjem postopku opredeli s sanacijskim oziroma zasaditvenim načrtom.
(2.5.) gospodarjenje z gozdom na sosednjih zemljiščih
izven območja mora ostati neovirano; do njih je potrebno zagotoviti neoviran dostop in dovoz z običajno gozdarsko mehanizacijo; investitor je dolžan zagotoviti ureditve dostopa v gozd na
vseh prekinjenih gozdnih prometnicah (načrtovanje morebitnih
novih gozdnih prometnic ali deviacij obstoječih).
21. člen
(ukrepi za zaščito voda in podtalnice)
(1) Ker so posegi predvideni na vodovarstveno sorazmerno občutljivem območju, je smiselno pri načrtovanju in izvedbi
upoštevati sledeče usmeritve:
(1.1.) Vsi posegi v prostor naj bodo načrtovani tako, da
ne pride do čezmernega poslabšanja stanja voda in da se ne
onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda.
(1.2.) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z zakonodajo.
(1.3.) Vse odpadne fekalne in tehnološke vode morajo biti
priključene na javni kanalizacijski sistem.
(1.4.) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne
varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.
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(1.5.) Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji odstranijo vsi, za potrebe gradnje postavljeni provizorji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Predvideti je potrebno ustrezno
krajinsko in protierozijsko ureditev vseh prizadetih površin.
22. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju, ki ga obravnava OPPN se nahajajo
zavarovane prostoživeče vrste živali, zavarovane z Uredbo
o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS,
št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09,
102/11, 15/14, 64/16 in 62/19).
(2) Na celotnem območju OPPN naj bo zunanja razsvetljava uporabljena izključno za zagotavljanje varnosti in ne za
dekorativne namene; osvetljevanje fasad objektov in reklamnih
panojev ni dovoljeno.
(3) Parkirišča morajo biti osvetljena le v obratovalnem
času objektov, po tem času pa je potrebo za zagotavljanje
varnosti uporabljati le svetila na senzor gibanja.
(4) Ceste morajo biti osvetljene le v času obratovanja
cone, med 23. in 5. uro pa se osvetlitev zmanjša na jakost, ki
je še potrebna za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.
(5) Svetilke morajo biti postavljene tako, da so usmerjene
v tla, brez sevanja nad vodoravnico in so neprodušno zaprte,
da ne predstavljajo pasti za žuželke. Uporabljati se morajo
svetilke, ki sevajo v oranžnem ali rumenem delu spektra brez
sevanja v UV spektru. Najprimernejše so natrijeve plinske svetilke; v primeru uporabe LED svetilk naj se uporabijo le tiste s
temperaturo sevanja pod 2400 K.
(6) Za zasaditev zelenih površin naj se uporabi le lokalno
značilne avtohtone vrste, saj tujerodne vrste lahko povzročijo
negativen vpliv na ekosistem v okolici.
(7) Na zunanjem robu OPPN naj se povsod, kjer je to
možno in smiselno, ohrani avtohtone vegetacije, ki naj bo
oblikovan kot strukturiran gozd (pas visokih steblik, pas grmičevja in pas drevja), da se omili prehod iz pozidanih površin v
gozd. Kjer to iz tehničnih razlogov ni možno, se po realizaciji
načrtovanih gradenj robni del ponovno ustrezno zasadi z lokalno značilno avtohtono vegetacijo. Če se v tem pasu pojavijo
invazivne tujerodne vrste, jih je potrebno redno odstranjevati,
in sicer pred cvetenjem.
23. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Na območju, ki ga obravnava OPPN ni evidentiranih
enot kulturne dediščine, zato ukrepi za varovanje kulturne
dediščine niso potrebni.
(2) Pri realizaciji načrtovanih prostorskih rešitev je potrebno pozornost nameniti upoštevanju krajinskih rešitev z zasaditvijo visokorasle drevesne vegetacije ob vseh prometnicah
v območju, kot je to prikazano v kartografskem delu OPPN.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko
pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.
(4) Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Kranj vsaj 10 dni
pred pričetkom zemeljskih del.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ker prostorski akt obravnava območje, ki je med drugim namenjeno tudi proizvodnim dejavnostim je varstvu pred
hrupom potrebno posvetiti posebno pozornost.
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Obravnavano območje bo po končni izgradnji stavb sodilo
v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, a so dejavnosti
območja strukturirane tako, da ne prihaja do neposrednega
stika med proizvodnim delom dejavnosti, ki bi bile eventualno
namenjene bivanju.
(2) Območje je zaradi obstoječe robne večinoma gozdne
površine in nekaj proizvodne dejavnosti na jugu v prostor
umeščeno tako, da z načrtovanimi prostorskimi ureditvami ne
povzroča novih čezmernih obremenitev delovnega in bivalnega
okolja. V precejšnjih robnih delih je ob območju urejanja načrtovan pas drevesne bariere, ki vizualno in protihrupno varuje
načrtovane gradnje v območju, hkrati pa so v tem delu opredeljeni tudi programi in stavbe, ki s svojo pojavnostjo ustvarjajo
tamponsko cono varstva pred hrupom (npr. zaprti objekti skladišč, eventualno garažne hiše in poslovne stavbe ipd.).
(3) Zajemi in izpusti prezračevalnih sistemov naj bodo
orientirani stran od poslovnih objektov.
(4) Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in
gradbenimi stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami
za hrup gradbenih strojev.
(5) Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na
območje gradbišča morajo biti izbrane tako, da obremenitev s
hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala
ne bo presegala mejnih vrednosti za vir hrupa pri bližjih že
zgrajenih stavbah v območju (etapna realizacija cone).
25. člen
(varstvo zraka)
Določa se, da je med gradnjo in obratovanjem izvajalec
dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
a) zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami
glede na dejavnosti v območju in pri gradbeni mehanizaciji in
transportnih sredstvih;
b) preprečevanje prašenja v času obratovanja naprav
in izvajanja posegov v območju, npr. ob izvajanju osnovnih
dejavnosti, ob nasutju gramoza ali izkopu in prelaganju odpadkov – pri slednjem ukrep zahteva redno vlaženje ob suhem in
vetrovnem vremenu;
c) sprotno kultiviranje območij večjih posegov, kar še
posebej velja za robni del območja;
d) določbe predpisa, ki ureja preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč in dejavnosti v območju.
26. člen
(zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja)
Določa se, da se na celotnem območju OPPN:
– zunanja razsvetljava uporablja izključno za zagotavljanje varnosti in ne za dekorativne namene in osvetljevanje
fasad objektov,
– osvetljevanje (ceste znotraj cone, parkirišča, objekti)
zmanjša na najnižjo možno raven (možnost da se ugasne vsaka druga svetilka, svetilke s tipali ipd.) oziroma se območij, za
katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne osvetljuje,
– uporabi svetilke, ki naj bodo nepredušno zaprte in
usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico,
– pri osvetljevanju novih parkirnih in drugih zunanjih površin uporabijo LED svetilke, katerih barvna svetloba ne presega
2400 K.
VI. ZASNOVA USMERITEV ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
27. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih
nesreč v območju z oznako HR 6/1 so zagotovljene ustrezne
evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne dobrine,
intervencijske poti in površine. Zagotovljeni morajo biti tudi
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zadostni odmiki med objekti za preprečitev prenosa požara
oziroma zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi (požarna ločitev).
Na vodovodnem omrežju bo zaradi zagotovitve zadostne količine požarne vode dograjeno hidrantno omrežje z nadzemnimi
hidranti. Pri vseh posegih je potrebno upoštevati pogoje za:
a) varen umik ljudi, in v kolikor je to mogoče, tudi premoženja;
b) potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi
predpisi ali potrebno protipožarno ločitev;
c) prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
d) vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev
hidrantnega omrežja v skladu s predpisi;
e) zagotovitev površin za potrebe evakuacije, ter nenazadnje;
f) pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati predpise s področja požarne varnosti,
g) smiselno zagotavljanje ukrepov zaradi požarne ogroženosti okolja, za to mora v nadaljnjih postopkih izdelave projektne dokumentacije projektant:
– opredeliti morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti
okolja;
– opredeliti dopustna požarna tveganja, ki so povezana s
povprečno možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno
nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem območju, ki bodo namenjeni proizvodnji, skladiščenju,
poslovni in storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara
na sosednja območja ter požarna tveganja zaradi požarne
ogroženosti naravnega okolja;
– opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom.
(2) Pri pripravi nadaljnje projektne dokumentacije bo potrebno upoštevati projektni pospešek tal (potresna varnost), ki
po podatkih pristojne agencije znaša 0,200 g.
(3) Za učinkovito zagotavljanje ukrepov varstva pred požarom je potrebno te načrtovati in izvajati sistemsko, zato se
določajo ukrepi zaradi ogroženosti okolja, ukrepi zaradi požarno nevarnih snovi, opredele intervencijske poti za gasilce,
ukrepi za eliminacijo širjenja požara na sosednje objekte in
opredeli sistem požarne vode za gašenje.
(3.a) ukrepi zaradi ogroženosti okolja:
a1) V primeru, da je potrebno glede na dejavnosti izdelati
načrt požarne varnosti za posamezni objekt, je treba načrtovati
ustrezne ukrepe za omejevanje vpliva na okolje v primeru požara. Posebno pozornost je potrebno nameniti odpadni požarni
vodi pri gašenju požara, kar mora biti urejeno skladno s predpisi. Preprečiti je treba iztek požarne vode v podtalnico ali pa v
kanalski sistem odvajanja komunalne odpadne in padavinske
(meteorne) vode.
a2) Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen iztok
v podtalje. Kanalizacija in priključki na kanalizacijski kolektor,
lovilci olj in maščob morajo biti izvedeni vodotesno.
a3) V primeru požara mora biti predviden sistem lovljenja požarne vode, ki je lahko izveden lokalno za posamezni
objekt ali pa kot zapiranje dela celotnega kanalskega sistema
odvajanja komunalne odpadne in padavinske (meteorne) vode.
Preprečiti je treba tudi iztek požarne vode preko ponikovalnic.
a4) Po požaru se mora onesnažena požarna voda oddati
v predelavo kot nevaren odpadek, razen če se ne izvede analize, s katero bi organizacija, pooblaščena s strani ministrstva
pristojnega za okolje ugotovila, da ne gre za nevaren odpadek.
(3.b) ukrepi vezani na požarno varnost zaradi požarno
nevarnih snovi:
b1) Pri izdelavi načrta požarne varnosti za objekt je treba
načrtovati ustrezne ukrepe v primeru prisotnosti požarno nevarnih snovi. Posebno pozornost je potrebno nameniti vnetljivim
in eksplozivnim snovem. Ukrepe požarne varnosti je treba
načrtovati glede na vrsto in količino požarno nevarnih snovi v
skladu z veljavnimi predpisi. Upoštevati je potrebno Pravilnik o
protieksplozijski zaščiti. Pri skladiščenju nevarnih kemikalij je
treba upoštevati Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih
za skladiščenje nevarnih kemikalij.
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(3.c) gasilske intervencije:
c1) Zasnova intervencijskih poti mora biti v skladu s splošnimi smernicami in Slovensko tehnično smernico za požarno
varnost. Smernico SZVP 206 uporablja poklicna gasilska enota
GRS Kranj.
c2) Načrtovati je treba ustrezne površine za gasilce ob
stavbah. Površine za gasilce ob stavbah so površine za intervencijski dostop gasilcev in gasilskih vozil od cest do stavb
na gradbenih parcelah. Med površine za gasilce ob stavbah
spadajo:
a) dostopne poti za gasilce,
b) dovozne poti za gasilska vozila,
c) delovne površine za gasilska vozila in
d) postavitvene površine za gasilska vozila.
c3) Najmanjša dovoljena svetla širina prehoda skozi stavbo ali ograjo na dostopni poti za gasilce je 1,2 m, najmanjša
višina pa 2,1 m. Najmanjša svetla širina vrat ali podobne zožitve dostopne poti za gasilce je 0,9 m, najmanjša svetla višina
pa 2,0 m.
c4) Dovozne poti morajo biti utrjene za gasilska vozila z
maso do 18,0 t oziroma za 10,0 t osnega pritiska. Ustrezno
nosilne morajo biti tudi gradbene konstrukcije (npr. konstrukcije
kletnih etaž), po katerih so speljane te poti.
c5) Določajo se delovne površine za gasilska vozila,
ki morajo biti utrjene površine ob stavbah, ki so povezane s
cestami neposredno ali preko dovoznih poti za gasilska vozila.
Namenjene so gasilskim vozilom, razlaganju in pripravi opreme
za reševanje in gašenje. Delovne površine za gasilska vozila so
lahko hkrati tudi postavitvene površine, če izpolnjujejo zahteve
za postavitvene površine.
Delovne površine morajo biti široke najmanj 6 m in dolge
najmanj 11 m. Utrjene morajo biti tako kot dovozne poti.
c6) S tem aktom in smernicami so določena tudi merila
za postavitvene površine za gasilska vozila, ki predstavljajo
nepokrite delovne površine na nivoju terena. Namenjene so
postavitvi gasilskih vozil, ki so opremljena z lestvijo ali dvižno
ploščadjo za gašenje in reševanje.
Postavitvena površina mora prevzeti obtežbo gasilskega
vozila za gašenje in reševanje z višine z maso 18 t oziroma
maksimalno silo podporne noge tega vozila. Zato mora postavitvena površina prenesti:
a) enakomerno obtežbo 800 kN/m², če pod njo ni kleti,
b) tlačno silo 144 kN na podporno ploskev s površino
0,18 m², če je pod njo klet.
Če je postavitvena površina vzporedna s stavbo mora biti
od stavbe oddaljena najmanj 3 m. Pri stavbah z višino do 18 m
sme biti postavitvena površina od stavbe oddaljena največ 9 m,
pri stavbah, višjih kot 18 m, pa do 6 m.
Postavitvene površine morajo biti, enako kot delovne
površine, široke najmanj 6 m in dolge najmanj 11 m. Utrjene
morajo biti tako kot dovozne poti.
c7) S tem odlokom in smernicami predlagane intervencijske površine prikazujejo koncept izvedbe in se lahko prilagajajo
– premikajo glede na dejansko izvedene gabarite načrtovanih
objektov.
c8) Izhodišča za načrtovanje lokacij delovnih površin so:
a) pri stavbi z več kot 5000 m2 BTP stavbe, ali če je obseg
zazidane površine stavbe večji kot 150 m, je potrebno zagotoviti dve delovni površini,
b) delovna površina je lahko od intervencijskega vhoda v
stavbo oddaljena največ 40 m,
c) ista delovna površina se lahko uporabi za dve ali več
stavb, s tem da se upošteva oddaljenost delovne površine od
intervencijskega vhoda.
(3.d) požarna voda za gašenje:
d1) Pri pripravi projektne dokumentacije za posamezne
objekte v območju je potrebno načrtovati vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, ki se določa glede na velikost požarnih
sektorjev, požarno obremenitev in koncept požarne varnosti.
Zahteve za količino vode za gašenje so manjše v kolikor so
objekti zaščiteni s sprinklerskim sistemom.
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d2) Zunanji hidranti (ZH) morajo biti nameščeni tako, da
je mogoče požar na požarno manj zahtevnih objektih gasiti iz
najmanj enega, na požarno zahtevnih objektih pa iz najmanj
dveh hidrantov. Razdalja med zunanjim hidrantom in zidom
objekta mora biti najmanj 5 m in največ 80 m, med hidranti pa
80 m. V grafičnih prilogah so prikazane lokacije razmestitve
obstoječih zunanjih hidrantov.
d3) Notranje hidrantno omrežje (NH) se predvidi glede
na koncept požarne varnosti za objekt, ki je predmet kasnejše
projektne faze. V kolikor se bo projektant požarne varnosti
odločil za NH omrežje mora le-ta zagotavljati ustrezen pretok
glede na namembnost objekta, pri tlaku 2,5 bar na ročniku. Pri
izračunu se predpostavi hkratna uporaba dveh NH, pri visokih
stavbah pa hkratna uporaba treh NH.
(4) Na območje OPPN naj se ne umešča »Obrate večjega
in manjšega tveganja za okolje« v skladu s predpisom, ki ureja
preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic,
to je na podlagi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16).
VII. ETAPNOSTI IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
Z USMERITVAMI ZA IZVAJANJE OPPN
28. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Območje HR 6/1 je v celoti nerealizirano, zato bo realizacija potekala postopoma. Realizacija kompleksnih posegov,
kot so načrtovani s tem prostorskim aktom, bo tako izvajana v
več etapah, ki so, razen ukrepov za zagotovitev ustrezne prometne in ostale komunalne javne infrastrukture, medsebojno
neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka funkcionalna
enota predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape,
ki predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape oziroma, v kolikor je to za koncept urejanja nujno tudi predhodno,
je treba izvesti ukrepe, ki so vezani na varstvo okolja, varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom,
pripadajočo cestno in ostalo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah ter določiti gradbene parcele. Dopušča se
etapno izvajanje prometne in gospodarske javne infrastrukture,
prav tako tudi etapno izvajanje komasacije zemljišč. V kolikor
dinamika načrtovane gradnje oziroma rekonstrukcij javnih in
lokalnih cest ob robu območja ne sledi dinamiki načrtovanih
investicij v območju urejanja se slednje lahko realizirajo pred
realizacijo robnih prometnih ureditev. Pri izvajanju del v etapah
je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in
delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli
v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje poslovnega
kompleksa, ostaja enaka dosedanji, ob tem, da se na njih
dovoljujejo tudi posegi, ki so kompatibilni z generalnim konceptom območja, a imajo manjše vplive na okolje in bodo lahko v
kasnejših ali končnih fazah tudi odstranjeni. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v
prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.
29. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Poleg vseh obveznosti, ki so navedene v predhodnih
členih tega odloka, se določajo tudi obveznosti investitorjev in
izvajalcev v času pred začetkom, med gradnjo ter po izgradnji.
Te so:
a) zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
b) za čas gradnje in v času obratovanja naprav v območju
na vseh območjih omejiti emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem času ne bodo prekoračene kritične
ravni hrupa, predpisane za stopnje varovanja pred hrupom, kot
so določene za posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna
oddaljenost od gradbišča;
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c) pred realizacijo načrtovanih gradenj izvesti vse ukrepe,
ki so potrebni za zagotovitev eliminacije eventualnega vpliva
visokih voda v vseh delih območja, ki so namenjeni bivanju
in delu;
d) za zavarovanje podtalnice med gradnjo mora investitor
zagotoviti ukrepe iz smernic in mnenj;
e) zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolice objektov;
f) sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki se zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinejo ali
poškodujejo;
g) začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infrastrukture in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi
ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred začetkom gradnje posamezne etape in njenih priključkov.
VIII. OPIS DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
30. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Obravnavani prostorski akt obsega precejšnje površine stavbnih zemljišč z načrtovanimi programi, ki bodo lahko
realizirani tudi v daljšem časovnem obdobju. Zato je potrebno
opredeliti dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, ki pa
morajo biti kljub temu še vedno dovolj toga, da se zagotovi prostorsko konceptualna čitljivost posegov, ki sledijo usmeritvam
odloka in predvsem učinkovito izgradnjo sistema prometne in
ostale gospodarske javne infrastrukture ter varnost v območju.
(2) Pri realizaciji tega prostorskega akta so dopustna odstopanja od prostorskih in tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, tehničnih,
geomehanskih ali drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, infrastrukturnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo
poslabšati prostorski in okoljski pogoji, ohranjati se mora tudi
generalni koncept prostorske zasnove. Odstopanja ne smejo
biti v nasprotju z javnimi interesi.
(3) Glede na to, da so opredeljeni funkcionalni sklopi/funkcionalne celote, znotraj njih pa funkcionalne enote z osnovnimi
tlorisnimi gabariti, ki predstavljajo le temeljni zunanji obod za
načrtovanje in izvedbo investicijskih posegov (gradnjo stavb …)
so tlorisni gabariti stavb iz poglavja III. tega odloka lahko tudi
manjši, v kolikor dejavnost zahteva večje površine za mirujoči
promet in manipulacijo, oziroma je za to izkazan investicijski interes; v okviru gradbenih meja posamezne funkcionalne enote
se lahko realizira tudi več stavb.
(4) Določeni tlorisni gabariti stavb iz poglavja III. tega gradiva so lahko tudi večji, vendar ne smejo presegati gradbenih
meja kot so opredeljene v grafičnem delu. Prav tako morajo
biti zagotovljeni požarni odmiki med stavbami oziroma požarna varnost zagotovljena na drug način, v skladu s predpisi in
upoštevane vse določene gradbene meje ter pod pogojem, da
se na funkcionalni enoti, ali njeni bližini za načrtovano dejavnost zagotovi zadostne površine za mirujoči promet, gasilske
intervencije in manipulacijo.
(5) Funkcionalne enote znotraj in, pogojno preko nekaterih funkcionalnih celot, tudi prometnic (FC I2, FC I7, FC I8 in
FC I9), je dovoljeno tudi združevati, prav tako tudi medsebojno
povezovati / združevati in povečevati tlorisne gabarite stavb;
grafične rešitve so prikazane v kartografskem delu OPPN. V
takšnih primerih smejo maksimalni tlorisni gabariti stavb segati
do gradbenih meja, v primeru združevanj tlorisnih gabaritov
stavb se pri tem upošteva maksimalno gradbeno mejo tako
združenih stavb. Prav tako morajo biti zagotovljeni požarni
odmiki oziroma druge ustrezne tehnične rešitve ter pogoj, da se
v skladu z usmeritvami tega odloka, za načrtovano dejavnost
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zagotovi zadostne površine za gasilske intervencije, mirujoči
promet in manipulacijo.
(6) Dovoljena so odstopanja do + 2,50 m nad določenim
vertikalnim gabaritom iz (3) odstavka 7. člena tega odloka ter
preko gradbenih meja za tehnične dele stavb, v posebej za to
označenih funkcionalnih celotah pa, skladno ostalim določbam
v odloku, lahko tudi višje, pri čemer je potrebno upoštevati vzletno, priletno in druge omejitvene ravnine letališča J. Pučnika
(omejitvena ravnina 408 m.n.v.).
(7) Dovoljena so odstopanja pri izvedbi prometnih navezav skladno ostalim določilom tega odloka ter odstopanja
pri zagotavljanju lokacij potrebnih parkirnih površin (parterne
ureditve) pri čemer je zagotovitev zadostnega števila parkirnih
mest pogoj za izdajo gradbenih dovoljenj. V primerih, ko na
posamezni funkcionalni enoti na kateri je načrtovana gradnja
stavb pa za to ni izkazan interes je na funkcionalni enoti dopustna gradnja parkirnih, športno-rekreativnih, parkovnih ali
drugih zelenih površin.
(8) Odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov in načrtovanih prometnic zunaj območja prostorskega akta in ob priključkih
na omrežje oskrbovanih sistemov so dovoljena v skladu s
konceptom razvoja sosednjih območij in ob upoštevanju strokovno korektnih tehničnih rešitev, nanje pa je potrebno pridobiti
soglasje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja od
lokacij infrastrukturnih vodov na območju prostorskega akta so
dovoljena, vendar ne smejo bistveno vplivati na konceptualno
zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev
oziroma so skladna določilu sedmega odstavka tega člena.
(9) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dovoljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev v skladu s tolerancami, ki jih dopušča ta
odlok, kar je potrebno prikazati v dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PROSTORSKEGA AKTA
IN VELJAVNOST DOLOČIL OSNOVNEGA ODLOKA
31. člen
(usmeritve)
Po realizaciji s tem odlokom načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj bo pri določanju nadaljnjih meril in pogojev
potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja prostora
in so opredeljene v tem odloku. V primeru oblikovanja večjih
stavbnih mas, ki segajo preko več funkcionalnih enot so dovoljena tudi večja odstopanja od načrtovanih potekov gospodarske javne infrastrukture in prometa.
X. KONČNE DOLOČBE
32. člen
(vpogled v prostorski akt)
Prostorski akt je na vpogled vsem zainteresiranim na
Uradu za okolje in prostor Mestne občine Kranj in na Upravni
enoti Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
33. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-39/2018-63
Kranj, dne 25. marca 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec
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Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 25. in 27. člena Uredbe
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 21. seji dne 29. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju
Mestne občine Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju celotne Mestne občine Ljubljana.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na
enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka, upoštevanje preteklih vlaganj ter izračun
in odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo.
2. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
na območju Mestne občine Ljubljana se odmerja za naslednjo
komunalno opremo:
– ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno
razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo,
– plinovodno omrežje,
– vročevodno omrežje,
– druge javne površine in
– objekte za ravnanje z odpadki.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in
javno razsvetljavo po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– javna razsvetljava in semaforizacija,
– kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo
(ločen sistem).
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(3) Druge javne površine po tem odloku so:
– otroška in športna igrišča,
– parki,
– Pot spominov in tovarištva.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. faktor namembnosti objekta (Fn) je faktor, ki se določi
za posamezne vrste objektov glede na namen njihove uporabe
ob upoštevanju predpisa, ki določa klasifikacijo vrst objektov
CC-SI glede na namen uporabe objekta. Kadar gre za večnamenski objekt, se celotni objekt klasificira po njegovem pretežnem namenu. Pojasnjevalna pravila za klasificiranje objektov
so določena s tehnično smernico v skladu z zakonom, ki ureja
graditev,
2. komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme,
ki ga zavezanec plača Mestni občini Ljubljana. Komunalni
prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme
se odmeri, kadar se obstoječ ali načrtovan objekt posredno
ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne
opreme,
3. objekt je stavba, gradbeni inženirski objekt ali drug
gradbeni poseg v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
4. prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se
prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka,
5. računski faktor površine (Fp) je faktor, ki se ga upošteva pri izračunu površine gradbene parcele stavbe v skladu s
14. členom tega odloka,
6. razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto) je razmerje, ki določa delež
upoštevanja površine gradbene parcele stavbe in delež upoštevanja površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo,
7. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo neposredno priključuje oziroma uporablja
obstoječo komunalno opremo ali
– se posredno prek nove komunalne opreme priključuje
oziroma uporablja obstoječo komunalno opremo ali
– legalizira objekt ali
– povečuje zmogljivost objekta ali
– spreminja namembnost objekta,
8. zmogljivost objekta je bruto tlorisna površina stavbe, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto
tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda
SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega,
določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno
uporabo standarda SIST ISO 9836.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako
kot v zakonu, ki ureja urejanje prostora, in v uredbi, ki določa
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in
izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO
4. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
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Obstoječa komunalna oprema
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Druge javne površine
Objekti za ravnanje z odpadki
Skupaj

Stroški obstoječe komunalne opreme (EUR)
1.458.086.711,96
348.796.023,97
587.893.819,42
233.394.503,21
203.645.223,32
206.748.843,00
174.592.173,28
3.213.157.298,16

5. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme
na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih
vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto
mere, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Druge javne površine
Objekti za ravnanje z odpadki
Skupaj

Cpo (EUR/m2)
38,12
9,10
18,20
7,83
20,86
4,28
3,61
102,00

Cto (EUR/m2)
53,95
12,33
22,58
10,17
14,87
6,37
5,38
125,65

6. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je
0,3:0,7.
7. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe je:
Šifra (CC-SI)
1110
1121
1122
1130
1211
1212
1220
1230
1241
1242
1251
1252
1261
1262
1263
1264
1265
1271
1272
1274

Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Hotelske in podobne gostinske stavbe
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe
Rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji, arhivi in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstveno oskrbo
Stavbe za šport
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Obredne stavbe
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
(2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbeno inženirske objekte je 0,5.
(3) Faktor namembnosti objekta (Fn) za druge gradbene
posege je 1,0.

Fn
0,7
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,7
1,0
1,0
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8. člen
(računski faktor površine (Fp))
(1) Računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb je 3,8.
(2) Pri določitvi računskega faktorja površine (Fp) je upoštevana višina drugih virov financiranja, ki jih je Mestna občina
Ljubljana pridobila za gradnjo kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo v sklopu projektov Dograditev kanalizacije v aglomeracijah v Mestni občini Ljubljana in Izgradnja
III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana. Način določitve
računskega faktorja (Fp) je razviden iz Elaborata za pripravo
odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Ljubljana.
9. člen
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto
obstoječe komunalne opreme je:
Obstoječa komunalna oprema
Ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje
in javno razsvetljavo
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno
vodo
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Druge javne površine
Objekti za ravnanje z odpadki

psz ( %)
94
82
75
96
100
100
28

III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo:
– neprofitnih stanovanj, katerih investitor je Mestna občina
Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana,
– posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je Mestna občina Ljubljana in so namenjene za
izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport
po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije objektov.
(2) Če je Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana investitor samo dela objekta iz
prejšnjega odstavka, se lahko oprostitev upošteva le za ta del
objekta.
(3) Plačila komunalnega prispevka se delno oprosti za
gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb, in sicer v višini 75 %.
IV. PRETEKLA VLAGANJA
11. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo uveljavlja v preteklosti plačani komunalni prispevek
za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj stavbnega
zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja
komunalni prispevek.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za
odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o zmogljivosti
in namembnosti odstranjenega objekta in njegovi priključenosti
na obstoječo komunalno opremo. O upoštevanju predloženih
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dokazil odloči organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
pristojen za odmero komunalnega prispevka.
(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ne more uveljavljati
preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega objekta.
(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo uveljavlja v preteklosti plačane stroške za opremljanje
stavbnega zemljišča, na katerem se nahaja objekt, za katerega
se odmerja komunalni prispevek, na podlagi dokazil o plačilih. O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih odloči organ
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za odmero
komunalnega prispevka.
(5) Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka, ki uveljavlja v preteklosti plačane stroške za opremljanje stavbnega
zemljišča s posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme
na podlagi prejšnjega odstavka, se komunalni prispevek za to
vrsto obstoječe komunalne opreme lahko zmanjša za največ
50 % vrednosti komunalnega prispevka za to vrsto obstoječe
komunalne opreme, kar predstavlja ocenjeni delež stroškov komunalne opreme, ki služi neposrednemu priključevanju objektov na komunalno opremo (sekundarna komunalna oprema) in
katerih plačilo je bilo predmet vlaganj zavezancev v preteklosti.
V. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
12. člen
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo)
(1) Za izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se najprej določijo vrste obstoječe komunalne
opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu
je omogočena njena uporaba.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme iz prejšnjega odstavka se za stavbe izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki
odpade na gradbeno parcelo stavbe, in delež, ki odpade na
bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x
Dto x Fn)) x psz(i),
pri čemer posamezne oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za
posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme,
– AGP:
površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i):
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele
stavbe,
– Dpo:
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA:
bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i):
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne
površine objekta,
– Dto:
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn:
faktor namembnosti objekta glede na
njegov namen uporabe,
– psz(i):
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
– i:
posamezna vrsta obstoječe komunalne
opreme.
(3) Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, se komunalni prispevek za
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obstoječo komunalno opremo izračuna le od deleža, ki odpade
na bruto tlorisno površino stavbe.
(4) Za stavbe, ki se jim gradbene parcele v skladu z
zakonom, ki ureja prostor, ne določijo zato, ker se gradijo na
zemljiščih, ki niso stavbna, določila prejšnjega odstavka ne
veljajo, površina gradbene parcele pa se jim določi na podlagi
določil 14. člena tega odloka.
(5) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme iz prvega odstavka tega člena se za gradbene inženirske objekte izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i),
pri čemer posamezne oznake pomenijo:
– AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta,
– druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v drugem odstavku tega člena.
(6) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju drugega in petega
odstavka tega člena.
(7) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov
komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz drugega, petega ali šestega odstavka tega
člena po enačbi:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i),
pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
13. člen
(posebnosti pri izračunu komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti
ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata
višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred
spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu
se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko
med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(2) Če zavezanec pri odmeri komunalnega prispevka
uveljavlja pretekla vlaganja v primeru odstranitve in gradnje
novega objekta, se pri izračunu komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo smiselno uporabijo določbe prejšnjega odstavka.
(3) Pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo zaradi graditve na zemljišču, na katerem je
že bil odmerjen in plačan komunalni prispevek zaradi graditve,
se ob smiselni uporabi prvega odstavka tega člena zavezancu
upošteva že plačani komunalni prispevek v naslednjih primerih:
– če gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil
plačan komunalni prispevek, ni bilo pridobljeno in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo ali
– če je gradbeno dovoljenje za objekt, za katerega je bil
plačan komunalni prispevek, prenehalo veljati in se objekt ni
začel graditi in ni bila uveljavljena pravica do vračila komunalnega prispevka.
14. člen
(posebnosti pri upoštevanju površine gradbene parcele
stavbe in bruto tlorisne površine stavbe pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun
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komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele
stavbe AGP iz drugega odstavka 12. člena tega odloka upošteva površina, ki se določi po naslednji enačbi:
AGP = ZPS x Fp,
pri čemer posamezne oznake pomenijo:
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– ZPS: površina zemljišča pod stavbo,
– Fp: računski faktor površine.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina
stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz
uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2.
Če zavezanec na podlagi uradnih listin dokaže, da je dejanska
bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, se pri izračunu upošteva manjša
površina.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se
uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele stavbe in bruto tlorisni površini stavbe v
naslednjih primerih:
– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na
drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom
komunalnega prispevka, in
– pri odmeri komunalnega prispevka zaradi naknadne
priključitve obstoječega objekta na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni
bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti
stavbnega zemljišča.
(4) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu
z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele,
ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu
komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele
stavbe AGP iz drugega odstavka 12. člena tega odloka upošteva površina, določena na način iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo pri priključevanju prek nove komunalne opreme)
(1) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni
že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na
naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
(2) Če investitor in Mestna občina Ljubljana skleneta
pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, ki ni
predvidena v programu opremljanja, se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme določi ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka.
(3) Če v primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena
za novo komunalno opremo ni sprejet program opremljanja
oziroma ni sklenjena pogodba o opremljanju, je pripadajoči
del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
enak izračunanemu komunalnemu prispevku za obstoječo komunalno opremo.
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16. člen
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo)
(1) Mestna občina Ljubljana odmeri komunalni prispevek
za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve objekta ali
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča z odmerno odločbo.
(2) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje odmera
zaradi:
– novogradnje objekta,
– rekonstrukcije objekta v primeru povečanja zmogljivosti
ali spremembe namembnosti objekta,
– spremembe namembnosti objekta,
– prizidave objekta,
– legalizacije objekta.
(3) Za odmero zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega
zemljišča se šteje odmera komunalnega prispevka v primeru,
če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na
katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma mu
ni bila omogočena njena uporaba.
(4) Mestna občina Ljubljana lahko po uradni dolžnosti
odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
tudi potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe
komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni
bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti
stavbnega zemljišča.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(dokončanje postopkov)
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 27/11).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-35/2019-14
Ljubljana, dne 29. marca 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
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Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za območje urejanja
ŠP2/1 Litostroj – del

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del
1. člen
S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku priprave
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del (Uradni list RS, št. 21/12).
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na
spletni strani Mestne občine Ljubljana (https://www.ljubljana.si/
sl/moja-ljubljana/urbanizem/sklepi-o-zacetku-pripraveobcinskih-prostorskih-aktov/).
Št. 3505-53/2011-59
Ljubljana, dne 30. marca 2021

17. člen

18. člen

Stran

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ‑C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 51. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo in 173/20) sprejemam

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

(vpogled v elaborat za pripravo odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo)
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju Mestne občine Ljubljana je na vpogled na Oddelku
za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

58 / 14. 4. 2021 /

1200.

Sklep o lokacijski preveritvi za del območja
zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP 2/1
Litostroj – del (za dele funkcionalne enote F5
in cestnega odseka Cf2)

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16
– uradno prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 21. seji dne 29. 3. 2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za del območja
zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP 2/1
Litostroj – del (za dele funkcionalne enote F5
in cestnega odseka Cf2)
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega parceli s številkama 309/43 (del) in
309/42, obe v katastrski občini 1740 Spodnja Šiška. Območje
lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu
za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del (Uradni list RS,
št. 61/99, 76/06 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: ZN) in se nahaja v delih funkcionalne enote F5 in cestnega odseka Cf2. Po
določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11
– DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13,
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23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15
– DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična
razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 –
DPN) se zemljišče nahaja v delu enote urejanja prostora ŠI-408
s podrobnejšo namensko rabo IG (gospodarske cone).
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev:
1. iz prvega odstavka 4. člena ZN, ki določa, da je območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj namenjeno proizvodnim, skladiščnim, obrtnim, storitvenim, servisnim, trgovskim in poslovnim
dejavnostim; da gradnja samostojnih trgovinskih centrov ni
dovoljena ter da je trgovinska dejavnost dopustna le kot dopolnilna dejavnost k osnovni proizvodni, obrtni oziroma poslovni
dejavnosti. Odstopanje se dopusti tako, da je kot osnovna dejavnost dopustna tudi športna dejavnost z umestitvijo objektov
12650 Stavbe za šport ter da sta kot dopolnilni dejavnosti k
športni dejavnosti dopustni tudi trgovska in gostinska dejavnost
z umestitvijo objektov:
– 12301 Trgovske stavbe, in sicer do največ 200,00 m2
bruto tlorisne površine objekta ali dela objekta,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, od tega samo
bari, in sicer do največ 200,00 m2 bruto tlorisne površine objekta ali dela objekta,
2. glede dopustnih vrst posegov za funkcionalno enoto F5
Tiki 29. člena ZN, ki določajo, da so v funkcionalni enoti F5 Tiki
dovoljene novogradnje, dozidave in nadzidave. Odstopanje se
dopusti tako, da so dovoljene tudi rekonstrukcije in spremembe
namembnosti.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1965
Št. 35050-5/2019-36
Ljubljana, dne 29. marca 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

1201.

Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji 29. marca
2021 sprejel

SKLEP
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 1735 504/28 (v izmeri 55 m2), parcela 1732 200/265 (v izmeri 12 m2), parcela 1732 200/261 (v
izmeri 5 m2), parcela 1732 200/268 (v izmeri 243 m2), parcela
1732 200/263 (v izmeri 1 m2), parcela 1732 200/274 (v izmeri
12 m2), parcela 1732 200/272 (v izmeri 23 m2), parcela 1732
200/266 (v izmeri 15 m2), parcela 1732 200/269 (v izmeri 6 m2),
parcela 1732 200/273 (v izmeri 1 m2), parcela 1732 200/262 (v
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izmeri 4 m2), parcela 1732 200/270 (v izmeri 46 m2), parcela
1728 153/11 (v izmeri 355 m2) in parcela 1732 274/15 (v izmeri
4.224 m2), vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v
lasti Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2016-163
Ljubljana, dne 29. marca 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

1202.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi
Javnega zavoda Ljubljanski grad

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 27. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 21. seji dne 29. 3. 2021 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi
Javnega zavoda Ljubljanski grad
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad
(Uradni list RS, št. 105/10, 50/16, 6/17 in 9/18) se v 7. členu
za sedmo vrstico »C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa« doda nova osma vrstica, ki se glasi:
»G/47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah«.
Dosedanje osma do štiriinšestdesta vrstica postanejo deveta do petinšestdeseta vrstica.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-92/2020-11
Ljubljana, dne 29. marca 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

1203.

Odredba o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin,
kjer se plačuje parkirnina

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in
tretjega odstavka 10. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19 in 16/21)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji 29. marca
2021 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
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ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin,
kjer se plačuje parkirnina
1. člen
V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/18, 26/19, 58/19, 90/20 in
173/20) se v 2. členu v tabeli:
– za vrstico, ki določa javno parkirno površino »Metelkova ulica – parkirišče za osebna vozila«, doda nova vrstica,
ki se glasi:
»Krekov trg –
parkirišče za osebna vozila

pon.–ned.

P-1AB1A**

(ni)

(ni)

mesečno«

(ni)
(ni)
19.00–7.00 ure

0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure
(ni)«

– pri javni parkirni površini z nazivom »Tivoli II.* (hala Tivoli) – parkirišče za osebna vozila, bivalna vozila in avtobuse«
in pri javni parkirni površini »Žale III. (Zavod za rehabilitacijo
invalidov) – parkirišče za osebna in bivalna vozila« tarifni
razred »P-BV-28« nadomesti s tarifnim razredom »P-BV-13«,
– pri javni parkirni površini z nazivom »Žale I. (glavni
vhod) – parkirišče za osebna vozila«, pri javni parkirni površini »Žale II. (Šmartinski park) – parkirišče za osebna vozila«,
pri javni parkirni površini »Žale III. (Zavod za rehabilitacijo
invalidov) – parkirišče za osebna in bivalna vozila«, pri javni
parkirni površini »Žale IV. (Koželjeva ulica) – parkirišče za
osebna vozila«, pri javni parkirni površini »Žale V. (Tomačevska cesta) – parkirišče za osebna vozila«, pri javni parkirni
površini »Pokopališče Polje (Zadobrovška cesta) – parkirišče
za osebna vozila« čas, v katerem se plačuje parkirnina, in
sicer dnevna tarifa »7.00–17.00 ure« nadomesti z dnevno
tarifo »7.00–19.00 ure«,
– pri javni parkirni površini z nazivom »Komanova ulica
– parkirišče za osebna vozila« črta obratovalni čas »pon.–
ned.«, tarifni razred »P-35« in čas v katerem se plačuje parkirnina, in sicer dnevna tarifa »7.00–19.00 ure«, nočna tarifa
»19.00–7.00 ure« in enotna tarifa »(ni)«,
– pri javni parkirni površini »P+R Dolgi most (Tržaška cesta) – parkirišče za osebna vozila, bivalna vozila in avtobuse«
celotna vrstica spremeni tako, da se glasi:
»P+R Dolgi most
(Tržaška cesta) – parkirišče
za osebna vozila, bivalna vozila
in avtobuse)

pon.–ned.
pon.–ned.
pon.–ned.

P+R9
P-BV-38
B-211

(ni)
(ni)
7.00–19.00 ure

– pri javni parkirni površini »P+R Ježica (Obvozna cesta) – parkirišče za osebna vozila«, pri javni parkirni površini
»ŠRC Stožice (parkirna hiša)* (Cesta Janeza Porente – vhod
5 ali Štajerska cesta – vhod 1) – parkirišče za osebna vozila
in avtobuse« in pri javni parkirni površini »P+R Studenec«
(parkirna hiša) – parkirišče za osebna vozila« obratovalni čas
»pon.–pet.« nadomesti z obratovalnim časom »pon.–ned.«,
– pri javni parkirni površini » P+R Barje (Barjanska cesta) – parkirišče za osebna vozila, bivalna vozila in avtobuse«
celotna vrstica spremeni tako, da se glasi:
»P+R Barje (Barjanska cesta)
– parkirišče za osebna vozila,
bivalna vozila in avtobuse)

pon.–ned.
pon.–ned.
pon.–ned.

P+R9
P-BV-38
B-211

(ni)
(ni)
7.00–19.00 ure

(ni)
(ni)
19.00–7.00 ure

0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure
(ni)«

– pri javni parkirni površini »P+R Stanežiče – parkirišče
za osebna vozila in bivalna vozila« celotna vrstica spremeni
tako, da se glasi:
»P+R Stanežiče
– parkirišče za osebna
in bivalna vozila in avtobuse

pon.–ned.
pon.–ned.

P+R9
P-BV-38

(ni)
(ni)

(ni)
(ni)

0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure«
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– pri javni parkirni površini »Območje časovno omejenega
parkiranja – Cona 2 (parkomati) – parkirišče za osebna vozila«
in pri javni parkirni površini »Območje časovno omejenega
parkiranja – Cona 3 (parkomati) – parkirišče za osebna vozila« čas, v katerem se plačuje parkirnina, in sicer dnevna tarifa
»7.00–17.00 ure« nadomesti z dnevno tarifo »7.00–19.00 ure«.
V besedilu pod tabelo se pomen oznake »8« spremeni,
tako da se glasi:
»8 – bivalno vozilo na parkirišču v območju 3 – izven
območja ožjega mestnega središča«.
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-230/2021-2
Ljubljana, dne 29. marca 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

SEMIČ
1204.

Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške
naprave na območju Smučarskega centra
Gače (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet
Občine Semič na 16. redni seji dne 31. 3. 2021 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Odloka o koncesiji za obstoječe žičniške
naprave na območju Smučarskega centra Gače, ki obsega:
– Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na območju Smučarskega centra Bela (Uradni list RS, št. 110/09) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji
za obstoječe žičniške naprave na območju Smučarskega centra Bela (Uradni list RS, št. 23/21).

ODLOK
o koncesiji za obstoječe žičniške naprave
na območju Smučarskega centra Gače
(uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije na obstoječih žičniških napravah na območju Smučarskega centra
Gače.
Žičniške naprave, ki so predmet koncesije po tem odloku,
so določene v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
2. člen
(izključna pravica)
Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključno pravico graditi žičniško napravo, ki je predmet posamezne
koncesije.
I. PODELITEV KONCESIJE
3. člen
(način podelitve)
Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03,
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56/13, 33/14 in 200/20, v nadaljevanju zakon), se koncesija
podeli brez javnega razpisa.
Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi
vloge lastnika posamezne žičniške naprave z upravno odločbo,
ki jo izda pristojna občinska uprava.
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima v lasti žičniško napravo,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške
dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– da ima izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog.
Koncesija se podeli lastniku žičniške naprave, za katero
mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v šestih mesecih od
uveljavitve tega odloka.
4.a člen
(vloga za pridobitev koncesije)
Vloga za pridobitev koncesije mora vsebovati:
– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
– firmo oziroma ime in priimek vlagatelja, njegovo prebivališče oziroma sedež ter navedbo morebitnega zastopnika ali
pooblaščenca vlagatelja,
– zahtevek oziroma predlog za pridobitev koncesije,
– opredelitev predmeta koncesije (vrsto vlečnice, njeno
lokacijo, tehnične značilnosti in zmogljivosti, namen uporabe,
način obratovanja ter vse druge podatke, iz katerih je mogoče
ugotoviti utemeljenost za podelitev koncesije),
– podpis vlagatelja.
Vlogi mora vlagatelj priložiti dokazila, iz katerih izhaja, da
vlagatelj izpolnjuje pogoje za koncesionarja iz 4. člena tega
odloka.
5. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za posamezno žičniško napravo iz priloge tega odloka
uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
6. člen
(pristojnost)
Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov je pristojna
občinska uprava.
II. POGOJI KONCESIJE
7. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se za posamezno žičniško napravo podeli za
čas, določen v prilogi tega odloka. Rok iz prejšnjega odstavka
tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar
največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje
žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava
v času podaljšanja koncesije varno obratovala. Rok koncesije
se podaljša z odločbo, ki jo izda občinska uprava na predlog
koncesionarja. Koncesionar mora predlog za podaljšanje kon-
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cesije vložiti najkasneje šest mesecev pred iztekom roka, za
katerega je bila pridobljena koncesija.
Koncesija se v času podaljšanja roka koncesije izvaja
pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h
koncesijski pogodbi.
8. člen
(obveznosti v zvezi z obratovanjem)
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
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Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave
na območju Smučarskega centra Bela (Uradni list RS,
št. 110/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
III. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

9. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo le
z dovoljenjem občinskega sveta.
10. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– s prenosom lastništva na žičniških napravah,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
12. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško
napravo in njeno obratovanje;
– za več kot 2 leti preneha z obratovanjem žičniške naprave in se koncesionar in koncendent ne dogovorita drugače,
– če koncesionar v roku 6 mesecev po koncu veljavnosti
obratovalnega dovoljenja, ne pridobi novega obratovalnega
dovoljenja,
– je v skladu z ZŽNPO ugotovljena na isti lokaciji potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo,
koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo v 6 mesecih
po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški
napravi.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o
odvzemu koncesije.
13. člen
(odstranitev žičniške naprave)
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja
odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne
dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniških
naprav, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev
okoliščinam čim bolj primernega stanja na vseh zemljiščih in
drugih površinah koncesije. Koncesionar izdela program odstranitve žičnice, h kateremu mora pridobiti soglasje koncedent.
Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na območju Smučarskega centra Bela (Uradni list RS, št. 23/21) vsebuje naslednjo
končno določbo:
8. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
PRILOGA: Žičniške naprave, ki so predmet koncesije po
tem odloku
1. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »GAČE l«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 5070,
5069, 5065, 5064, 5063, 5050, 5052/1, 5007, 5000, 4995,
4990, 4989, 4988, 4986, 4984, 4981, 4598, 4597, 4594/4,
4594/3, 4574, 4493, 4502, 4504/2, 4504/1, 4520/2, 4520/1,
4522/1, 4540/16 vse k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini
715 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 948 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 1060 m;
– višinska razlika: 233 m;
– zmogljivost: 900 oseb na uro;
– hitrost vožnje: 3,2 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 90 kW;
– leto izgradnje: 1983.
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.
2. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »GAČE l. BIS«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 5065,
5064, 5050, 5008, 5002, 5000, 5001, 4995, 4996, 4990, 4989,
5232, 4988, 4986, 4984, 4981, 4597, 4594/4, 4594/3, 4595,
4574, 4492, 4493, 4502, 4504/2, 4504/1, 4520/2, 4522/2,
4522/1, 5234, 4512/1, 4525, 4526, 4527, 4529, 5235/4, 4439/6,
4439/3 vse k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini
682 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 948 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 1170 m;
– višinska razlika: 266 m;
– zmogljivost: 900 oseb na uro;
– hitrost vožnje: 3,2 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 90 kW;
– leto izgradnje: 1986.
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.
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3. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »MEDO«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 4576,
4574, 4516, 4518, 4551, 4549, 4545/1, 4540/16 vse
k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini
717 m zgornja postaja pa na nadmorski višini 745 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 190 m;
– višinska razlika: 28 m;
– zmogljivost: 450 oseb na uro;
– hitrost vožnje: 2,8 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 12,5 kW;
– leto izgradnje: 1993.
c) Rok trajanja koncesije: 16 let.
4. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »VRH LEVA«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 5084,
4922, 4923, 4924, 4928, 4908, 4911, 4912, 5238, 4913, 5237
k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini
855 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 966 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 370 m;
– višinska razlika: 111 m;
– zmogljivost: 820 oseb na uro;
– hitrost vožnje: 2,8 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 45 kW;
– leto izgradnje: 1986.
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.
5. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »VRH DESNA«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 5084,
4922, 4923, 4924, 4928, 4908, 4911, 4912, 5238, 4913, 5237
k.o. 1520-Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini
855 m zgornja postaja pa na nadmorski višini 966 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica z visoko vodeno vrvjo;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina vlečnice: 370 m;
– višinska razlika: 111 m;
– zmogljivost: 820 oseb na uro;
– hitrost vožnje: 2,8 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 45 kW;
– leto izgradnje: 1986.
c) Rok trajanja koncesije: 15 let.
Št. 007-17/2009-16
Semič, dne 31. marca 2021
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

Uradni list Republike Slovenije
1205.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center
Semič«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 61. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
28. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13,
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 23. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10
in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 16. redni seji dne
31. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Kulturni center Semič«
1. člen
V prvem odstavku 7. člena odloka se dodata dejavnosti:
– N / 81.210 – Splošno čiščenje stavb
– N / 81.220 – Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
in opreme.
9. člen odloka se črta.

2. člen

3. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2008-144
Semič, dne 31. marca 2021
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

1206.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Semič

Na podlagi 14. in 107. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB, 27/16) in 71. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 –
UPB, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 16. redni seji
dne 31. 3. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Semič
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Semič (Uradni list RS, št. 11/15, 23/18, 48/18) se v 1. členu v
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drugi alineji prvega odstavka besedilo »poslovnih objektov«
nadomesti z besedilom »objektov za opravljanje dejavnosti«.
V zadnjem stavku drugega odstavka se besedilo »Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 36/14)
ter Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo industrijskih stavb in skladišč (Uradni list RS, št. 37/14)«
nadomesti z besedilom »predpisa, ki ureja odmero oziroma
oprostitev komunalnega prispevka«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta beseda »posamezniki«.
V drugem odstavku se v beseda »novoodprta« nadomesti
z besedama »novo odprta«.
3. člen
V 4. členu se v prvi alineji prvega odstavka črta beseda
»posameznik«.
Doda se četrta alineja, ki se glasi: »– nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.«.
V drugem odstavku se besedilo v oklepaju »Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17
in 13/18 – ZSInv«.
4. člen
V 6. členu se črta besedilo »https://www.semic.si«.
5. člen
14. člen se črta.
6. člen
V 15. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta beseda »posameznikom«, besedilo »poslovnih objektov« pa se
nadomesti z besedilom »objektov za opravljanje dejavnosti«.
V drugem odstavku se besedilo v oklepaju »Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17
in 13/18 – ZSInv«.
V tretjem odstavku se besedilo »poslovnih objektov« nadomesti z besedilom »objektov za opravljanje dejavnosti«
7. člen
V 16. členu se drugem odstavku besedilo »fizične (s.p.)«
nadomesti z besedilom »samostojni podjetniki«.
V tretjem odstavku se besedilo »Fizične osebe (s.p.)«
nadomesti z besedilom »Samostojni podjetniki«. Doda se četrta
alineja, ki se glasi:
»– drugo, kar se zahteva z metodo prodaje.«.
8. člen
V 18. členu se besedilo »poslovnih objektov« nadomesti
z besedilom »objektov za opravljanje dejavnosti«.
9. člen
V 19. členu se besedilo »poslovnih objektov« nadomesti
z besedilom »objektov za opravljanje dejavnosti«.
10. člen
V 20. členu se na koncu prvega odstavka za piko doda
nov stavek, ki se glasi:
»Navedena roka se lahko podaljšata, v kolikor zamuda pri
njuni izpolnitvi ni nastala po krivdi kupca.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za primer, da kupec ne bo pričel z gradnjo in ne bo
predložil uporabnega dovoljenja v roku, ki je določen v prvem
odstavku tega člena, oziroma v podaljšanem roku, bodo sankcije določene z metodo prodaje zemljišča in s kupoprodajno
pogodbo.«.
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11. člen
V 21. členu se v prvem odstavku za besedo »za« doda
besedilo z vejico »samostojne podjetnike,«, za besedo »mikro«
se doda vejica in črta veznik »in«, za besedo »mala« se dodata
veznik in beseda »in srednja«, besedilo »za podjetnike« pa
se črta.
12. člen
V 22. členu se na koncu četrtega odstavka črta besedilo
»https://www.semic.si«.
13. člen
V 24. členu se črta drugi odstavek.
14. člen
V 25. členu se črta prvi odstavek.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek se oprosti v skladu z veljavno
pravno podlago, pri čemer se upošteva pravilo »de minimis«.«.
15. člen
V 26. členu se črta četrti odstavek.
16. člen
Vsi ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 441-01/2015-24
Semič, dne 31. marca 2021
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

SLOVENSKE KONJICE
1207.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15,
12/16 – popr., 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske
Konjice na 17. seji dne 25. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenske Konjice, Uradni list RS,
št. 1/07, 52/16 (v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen
Spremeni se 2. člen, ki se po novem glasi:
»Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
(s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in
javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
(1) Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v
Občini Slovenske Konjice z naselji v sosednjih občinah, naselij
ali delov naselij v Občini Slovenske Konjice med seboj in ceste,
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pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje
kategorije;
(2) javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov
naselij v Občini Slovenske Konjice in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim
vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške
ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.);
(3) javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med njimi.«
3. člen
Spremeni se 3. člen, ki se po novem glasi:
»Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim
sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so
namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste
enake ali višje kategorije, in
– krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih
prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski
centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim
sistemom.«
4. člen
Spremeni se 4. člen, ki se po novem glasi:
»Lokalne ceste (LC) so:

Sl. Konjice–Polene
Sl. Konjice–Dobrava
Sl. Konjice–Zreče
Sl. Konjice–Gabrovlje–Gračič
Vešenik–Gabrovnik–Sv. Barbara
Golič–Pobrež
Obvoznica–Breg pri Konjicah
Breg pri Konjicah–Draža vas
Dobrnež–Konjiška vas
Konjiška vas–Trije križi
Trije križi–Sojek
Žički samostan–Sojek
Škedenj–Suhadol–Loče
Draža vas–Brezje
Draža vas–Koble
Zbel. Gora–viadukt Zbelovo
Zbelovo–Jernej
Jernej–Lušečka vas
Tepanje–Brdo
Brdo–Gabrovnik
Tepanjski Vrh–Dobrnež
Škedenj–Tolsti Vrh
Kraberk–Suhadol
Tepanje–Oplotnica

885120
701
485060
485060
700
440270
383090
686
688
883330
464040
383090
688
440340
440360
688
440360
688
383060
383050
430
383090
383110
430

Dolžina
odseka
v občini
[m]
2.366
1.354
2.581
2.596
2.319
2.174
2.005
2.501
2.241
7.918
3.028
2.858
4.339
3.038
1.976
2.552
3.656
3.924
2.688
1.233
299
2.041
1.287
1.005

430

Vrhole–Ličenca

440360

600

V

440341

430

Preloge–Grušovje–Petelinjek

440360

2.950

V

27

440361

219

Križni Vrh–Loče

688

7.221

V

28

464041

430

Verpete–Sojek

464040

1.170

V

SKUPAJ:

73.920

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

383011
383021
383031
383041
383051
383061
383082
383083
383091
383092
383093
383101
383111
383121
383131
383141
383151
383161
383171
383172
383173
383181
396501
440271

430
430
700
430
700
430
688
383090
430
688
883330
686
686
686
686
687
688
383150
430
383060
383070
686
396030
700

25

440311

26

V…vsa vozila

Potek odseka

Konec
odseka

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1.834 – Zreče
1.417 – Zreče
2.109 – Zreče
475 – Oplotnica
736 – Oplotnica

1.469 – Poljčane

2.299 – Šentjur
4.064 – Oplotnica
2.612 –
Sl. Bistrica
460 – Sl. Bistrica
3.121 –
Sl. Bistrica
3.807 – Vojnik
«
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5. člen
Spremeni se 5. člen, ki se po novem glasi:
»Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

1
384001
2
384011
3
384012
4
384021
5
384031
V…vsa vozila

Začetek
odseka
430
38000
430
430
688

Potek odseka
Sl. Konjice–Šolska–Industrijska
Ul. A. Tavčarjeva
Škalska–Slomškova
Sl. Konjice–obvoznica
Žička cesta–Blato

Konec
odseka
688
430
383030
688
384000
SKUPAJ:

Dolžina
odseka
v občini
[m]
1.764
446
229
856
1.020
4.315 m

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]
V
V
V
V
V
«

6. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po novem glasi:
»Krajevne ceste (LK) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1
2
3
4
5

384301
384311
384321
384331
384341

384000
384000
384000
688
384020

6

384351

384020

7
384361
V…vsa vozila

384000

Potek odseka
Mizarska cesta
Žička cesta–Cesta pod Goro
Cesta v Konus
Obvoznica–Konus
Ul. Toneta Melive
Ul. B. Vinterja -Ul. I. Minattija–Ul. Toneta
Melive
OŠ–pokopališče

688
384000
884540
384320
688

Dolžina
odseka
v občini
[m]
741
160
907
456
407

384340

535

V

884370
SKUPAJ:

433
3.639 m

V

Konec
odseka

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]
V
V
V
V
V

«

7. člen
Spremeni se 7. člen, ki se po novem glasi:
»Javne poti (JP) so:
Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

Preloge–Bobik–Polene

383010

3.472

V

883010

Preloge: S32–zgornja

HS 82

199

V

883013

883010

Preloge: Potočnik–Žvikart

HS 6

116

V

883014

883010

Preloge: Rebernak–Krančan

HS 9

78

V

5

883015

883010

Sp. Preloge: Šibanc–Keblič

HS 11A

112

V

6

883016

883010

Preloge: Odcep Zbičajnik

HS 7

61

V

7

883017

883010

Preloge: Slapnik–Jerman

HS 17

212

V

8

883018

883010

Polene: Skrbinšek–Šlosar

HŠ 25a

96

V

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1

883011

383010

2

883012

3
4

Potek odseka

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

9

883021

383010

Zg. Pristava–desno

HS 3C

97

V

10

883031

383010

Zg. Pristava–levo

HS 30

344

V

11

883051

383020

Dobrava: Odcep Lebeničnik

HS 3F

146

V

12

883061

383020

Dobrava: Odcep Bogatin

HS 4E

153

V

13

883071

383030

Dobrava: Odcep Pristovnik

HS 1E

85

V

14

883081

383020

Dobje–Lazar

HS 9

183

V

15

883091

383030

Sl. Konjice: Odcep Sp. Vrtec

383090

157

V

16

883092

883090

Market Gologrančevo

384010

166

V

17

883093

883090

Market–Liptovska 16

HS 16

28

V

18

883094

883090

Market–Liptovska 20

HS 6A

29

V
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

pločn.

52

B

Sl.Konjice–Škalce

383040

1.534

V

Škalce: Odcep Valand

HS 60

187

V

383030

Škalce HŠ 6 in 6A

ODC.6

544

V

883112

883130

Škalce HŠ 8

HS 8

276

V

883113

883110

Škalce: odcep Einfalt

HŠ 63

134

V

25

883121

383030

Škalce: odcep Ložak–Leskovar

883140

70

V

26

883131

383030

Gabrovlje–Škalce

383040

881

V

27

883141

383020

Dobrava–Gabrovlje

383030

794

V

28

883151

383030

Gabrovlje: odcep Kropej–Gorinš

HS 10

222

V

29

883161

383040

Slovenske Konjice–Golič

383060

1.306

V

30

883162

883160

Povezava–pralnica

HS 3C

46

V

31

883163

883160

Veterinarska postaja

HS 2A

64

V

32

883164

883160

Vešenik: Odcep Strašek–Macuh

HS 48

147

V

33

883171

883160

Dinos–Pliberšek–Konec

NH

330

V

34

883181

883160

Vešenik: Kuk–Trošt

883200

879

V

35

883182

883180

Vešenik: Odcep Grah–Kuk

HS 44

84

V

36

883184

883180

Vešenik: TP–Slapnik

HS 11B

66

V

37

883185

883180

Vešenik:TP–Jezernik

HS 21K

83

V

38

883191

700

Bezina–Kokošja farma

383040

1.220

V

39

883192

883190

Bezina: Kukovič

HŠ 17a

77

V

40

883201

383050

Zgornji Vešenik

383060

1.291

V

41

883202

883200

Vešenik: Odcep Štraser

HS 27

30

V

42

883203

883200

Vešenik: Odcep Kolarič

HS 26

28

V

43

883204

883200

Vešenik: Odcep Sevšek–Habjan

HS 34

169

V

44

883211

383050

Strtenik: Odcep Hlastec

HS 7B

850

V

45

883221

383170

Tepanje: krožna Hohler–Povh

383170

651

V

46

883231

883220

Tepanje: Odcep Modernič

HS 134

185

V

47

883241

383170

Ljubič–Pačnik

884160

850

V

48

883251

383080

Zg. Breg

883920

546

V

49

883252

883250

Breg: Odcep Černec

HS 28A

219

V

50

883261

383080

Nova vas–Prežigal

383090

1.489

V

51

883262

383090

Nova vas–Prevrat

688

1.941

V

52

883271

383090

Konjiška vas: Odcep Vidali

HS 44

510

V

53

883272

883270

Konjiška vas–Laznik

HS 43

345

V

54

883281

883270

Tolsti Vrh: Odcep Planinc

HS 27

744

V

55

883291

383090

Tolsti Vrh: Golob–Grajžl

686

2.001

V

56

883301

383160

Jernej–Zg. Laže

383160

2.068

V

57

883311

383090

Kamna Gora: Odcep Kumno

Kumno

446

V

58

883321

383090

Kamna Gora: Odcep Jevšenak

HS 18

424

V

59

883331

383090

Kamna Gora: Odcep Mrkolak

Mrkola

329

V

60

883341

384360

pokopališče–Grad Tattenbach

parkir.

1.623

V

61

883351

383090

Sojek–Borovje

HS 17

745

V

62

883361

464040

Sojek: Podgoršek–Brdce

HS 21

380

V

63

883371

383100

Sojek–cesta na Loke

odc.21

1.009

V

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

19

883095

383090

Odcep Sp. Vrtec–pešpot

20

883101

383030

21

883102

883100

22

883111

23
24

Potek odseka

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]
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Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

64

883372

883370

Kamna Gora: Iskrač–Košec

HS 23

383

V

65

883373

883370

Na Loke: Grašič–Šelh

HS 28

266

V

66

883381

383100

Stare Slemene–Hrastnik

NH

1.593

V

67

883382

883380

Slemene: Odcep Šelih

HS 48

331

V

68

883383

883380

Slemene: Odcep Rošer

896060

875

V

69

883391

383110

Suhadol–Grajski

883420

1.999

V

70

883392

883390

Suhadol–Stupan

NH

440

V

71

883403

396500

Kraberk: Kotnik–Macuh na breg

HS 22

238

V

72

883404

396500

Kraberk: pod gozdom Robar

HS 6A

426

V

73

883411

383110

Klokočovnik–Tičevo

883830

2.098

V

74

883421

383110

Klokočovnik–Suhadol

383110

2.691

V

75

883422

883420

Kapela–Gošnik

HS 21A

301

V

76

883431

383110

Loče: Anderlič–Fink

883860

1.077

V

77

883432

883430

Loče: Gumzej–Fink

HS 14

315

V

78

883441

383120

Tepanje–Perovec (Mastnak)

883950

687

V

79

883451

383120

Brezje: Odcep Jereb

HS 15

447

V

80

883452

883450

Brezje: Cvahte–Ratej

883500

374

V

81

883461

440360

Loče: Krožna ulica

440360

250

V

82

883471

440360

Loče–Spodnji Jernej

383150

2.392

V

83

883472

883470

Štaj. vas: Odcep Petek–Hace

HS 11

217

V

84

883473

883470

Sp. Jernej: Odcep Gornik–Hren

HS 6

205

V

85

883481

440360

Štaj. vas–Festunge

HS 2a

684

V

86

883482

883470

Kapela–Festunge

NH

573

V

87

883483

440360

Koble–Festunge

HS 3a

320

V

88

883491

440360

Mali Breg

HS 6

533

V

89

883501

440360

Koble–Kolačno

440340

2.901

V

90

883502

883500

Koble: Čakš–Pistovnik

HS 10B

341

V

91

883511

440360

Petelinjek: cesta proti Čretam

Črete

1.191

V

92

883521

440360

Ličenca–Rebernak

440340

1.712

V

93

883531

440360

Ličenca–Falentek

383160

2.647

V

94

883532

883530

Ličenca: Odcep Žavcer

HS 14

160

V

95

883541

440360

Ličenca: Dalmatinci

HS 19

468

V

96

883551

383160

Vrh–Sp. Laže

688

2.583

V

97

883552

883550

Zg. Laže: Čater–Ganzitti

HS 14

392

V

98

883553

883550

Zg. Laže: Odcep Marguč

HS 10

199

V

99

883555

883550

Selski Vrh: Odcep Zlodej

HS 15

315

V

100

883556

883550

Selski Vrh: Odcep Lugarič

383160

641

V

101

883557

883550

Selski Vrh: Odcep Šuštar

HŠ 21a

153

V

102

883561

383140

Zbel. Gora: Odcep Gmajna

HS 44

170

V

103

883571

383140

Zbel. Gora: Prenoš–Grosek

GC

1.060

V

104

883572

883570

Zbel. Gora: Kapela–Senker

HS 53

875

V

105

883573

883570

Zbel. Gora: Korenjak–Vrhovšek

HS 56B

1.230

V

106

883574

883570

Zbel. Gora: Peček–Pisanec

HS146

369

V

107

883581

383140

Zbel. Gora–Zgornje Dole

HS 111

1.202

V

108

883582

883580

Zbel. Gora: Medved–Rečnik

HS 116

285

V

Stran

3529

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

Stran

3530 /

Št.
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Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

109

883583

883580

Zbel. Gora: Odcep Šurbek

110

883584

883570

Zbel. Gora: Cesta nad Korenom

111

883585

883580

Zbel. Gora–Srednje Dole

112

883591

883580

Zbel. Gora–Prevole

113

883592

882590

114

883593

883590

115

883594

116
117

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

GC

738

V

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

HS 70

238

V

HS 74A

195

V

219

1.981

V

Na Ljubično

HŠ114a

823

V

Zbel. Gora: Cenc–Lovrenčič

883580

719

V

883590

Zbel. Gora: Odcep Klančnik

HS 101

591

V

883601

383140

Podpeč ob Dravinji

GC

293

V

883611

687

Penoje–Lipoglav

883630

694

V

118

883612

883610

Most Penoje–Voh

HS 1

269

V

119

883621

687

Penoje–Kožuh

HS 8

448

V

120

883631

687

Golobjek–Lipoglav

883660

1.932

V

121

883632

883630

Lipoglav: Trupi–Simon

HS 28a

199

V

122

883641

687

Šednje–Zbel. Gora–podvoz

383140

1.865

V

123

883642

883840

Zbel. Gora: Kolar–Mavrič

HS 4

107

V

124

883643

883640

Zbel. Gora: Rebernak–Bezenšek

HS 8

125

V

125

883644

883640

Zbel. Gora: Kumberger–kamnolom

HS 14A

377

V

126

883645

883640

Zbel.Gora: Pečar–Taks

HS 16A

141

V

127

883646

883640

Zbel. Gora: Korošec–Hriberni

HS 21A

115

V

128

883651

883630

Lipoglav: Papež–Ratajc

687

628

V

129

883652

883650

Lipoglav: Čuješ–Kamenšek

HS 11

577

V

130

883661

883830

Papež–Veliki Lipoglav

HS 42

1.115

V

131

883671

688

Sp. Laže–Selski Vrh

883550

1.140

V

132

883681

688

Sp. Laže: Odcep Valant

HS 9

572

V

133

883682

883680

Podpeč: Požlep–Ajdnik–Valand

HS 10

865

V

134

883691

688

Zbelovo–Selski Vrh

883550

2.500

V

135

883701

688

Zbelovo: Odcep Kapela–ribnik

883690

1.125

V

136

883702

883700

Zbelovo: Šretl–Razboršek

HS 21B

127

V

137

883711

688

Zbelovo–gasilski dom

383140

610

V

138

883712

883710

Zbel. Gora: Ob Dravinji–velbi

HS 37

150

V

139

883721

883710

Zbel. Gora: Grad–Kovše

HS 29

958

V

140

883722

883720

Zbel. Gora: Rozman–Korošec

HS 26

344

V

141

883731

688

Zbelovo–stara šola

HS 2

126

V

142

883741

688

Zbelovo: Lovec–Pintar

HS 57

374

V

143

883751

688

Zbelovo–silosi

HS 5B

157

V

144

883761

688

Mlače: Prah–Hajdnik

883780

389

V

145

883762

883760

Mlače: Šmid–Štefanič

HS 7

128

V

146

883771

883780

Mlače: TD–Šrot

HS 15

478

V

147

883781

688

Mlače–Štajerska vas

883470

1.273

V

148

883791

688

Mlače–Pogled–Štaj.vas

883470

954

V

149

883801

688

Loče: Trgovina–Marovt

440360

455

V

150

883802

883800

Loče: Odcep Kračun–Grum

HS 2

113

V

151

883811

883800

Loče: Grajska ulica

HS 12

270

V

152

883821

883810

Loče: Sončna ulica

HS 11

118

V

153

883831

688

396500

3.717

V

Loče–Lipoglav–Tičevo

762 – Poljčane

172 – Šentjur

1.973 – Šentjur
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

HS 10

179

V

NH

1.419

V

HS 72

122

V

HS 90

251

V

HS 7

143

V

HS 23A

419

V

112

V

883850

231

V

883420

1.845

V

Žiče: Cerkev–Ratej

883880

415

V

Žiče–Žička Gorca

885450

511

V

Žiče: Ratej–Črešnar

HS 103

333

V

688

Žiče–ob avtocesti

383080

596

V

883901

688

Hrovati

HS 39

525

V

883911

688

Konjiška vas

383090

604

V

169

883912

883910

Konjiška vas: Cesta pod goro

HS 34

426

V

170

883913

883910

Konjiška vas: Odcep Mlakar

HS 29

79

V

171

883921

688

Blato–Breg

383080

861

V

172

883922

883920

Blato: povezovalna Retuznik

HS 24

57

V

173

883923

883940

Blato: povezovalna Kuk

HS 10

83

V

174

883941

688

Obvoznica–Blato

883920

222

V

175

883951

686

Draža vas–Perovec

383120

1.109

V

176

883952

686

Draža vas: Kapela–Marguč

883950

311

V

177

883953

883950

Draža vas: Gosnik–Robar

HS 55

76

V

178

883961

883950

Draža vas: Odcep Šmid

HS 74

360

V

179

883971

686

Zafošt–Kolačno

883500

2.167

V

180

883981

883970

Draža vas: Odcep Rubin

HS 73

551

V

181

883982

883980

Draža vas: Odcep Koprivnik

HS 75

304

V

182

883991

686

Draža vas: Bobik–Marguč

686

490

V

183

883993

883990

Draža vas: Mlakar–Satler

HS 5

338

V

184

884011

686

HS 26B

212

V

185

884021

383110

Škedenj: Odcep Mulej

HS 4

546

V

186

884022

686

Škedenj: Odcep Šuperger

HS 10

732

V

187

884041

884020

Kraberk: Pod orehi–Ledinek

HS 12

825

V

188

884062

383180

Tolsti Vrh: Zorko–konec

HS 4

473

V

189

884063

383180

Tolsti Vrh: Zorko–Klokočovnik

HS 41

177

V

190

884071

440340

Sp. Grušovje: Odcep Lah

HS 9

326

V

191

884081

440340

Sp. Grušovje–Perovec

383120

2.053

V

192

884082

884080

Sp. Grušovje: športno igrišče

HS 17

292

V

193

884083

383120

Povezovalna Perovec

884080

57

V

194

884091

430

Sp. Grušovje

884080

1.271

V

195

884092

884090

Sp. Grušovje: Odcep Podergajs

HS 6

136

V

196

884093

884090

Sp. Grušovje: Odcep Brumec

HS 10D

41

V

197

884101

884090

Tajna–motel Maribor

HS 10A

657

V

198

884111

430

Motel (AC proti Celju)

HS 10

569

V

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

154

883832

883840

Loče: Kračun–Bezenšek

155

883834

883830

Loče: Svibošno–Konec

156

883835

883830

Lipoglav: Kračun–Marguč

157

883836

883830

Lipoglav: Jančič–Lubej

158

883837

883830

Loče: Odcep ob potoku Dover

159

883838

883630

Lipoglav: Odcep Lopan

160

883841

688

Loče–Sv. Duh

883830

161

883851

883830

Loče–pokopališče

162

883861

688

Žiče–na Gmajni–Klokočovnik

163

883871

688

164

883881

688

165

883882

883880

166

883891

167
168

Potek odseka

Žiče (pri el. črpalki)

Stran

3531

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

Stran

3532 /
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

883010

2.378

V

Zeče: Odcep Zatler

HS 21

103

V

Zeče: zajetje Krepel

HS 3A

74

V

440340

Brezje

383120

1.332

V

884132

884130

Draža vas: Majšler–Kropf

884080

719

V

884141

430

Tepanje–Satler

383120

1.532

V

205

884142

884140

Tepanje: Odcep Vezjak

HS 45

125

V

206

884151

430

Tepanje–Brdo

883170

2.256

V

207

884161

884150

Tepanje: mimo Pirca

884170

128

V

208

884162

884170

Tepanje: Odcep Ljubič

HS 67

135

V

209

884171

430

Tepanje: Trgovina–Šporar

HS 66D

360

V

210

884172

884170

Tepanje: Odcep Vrtec

HS 28C

88

V

211

884173

884170

Tepanje: Odcep Napotnik

HŠ 75

64

V

212

884181

430

Zeče: Preložnik–Slokar

884120

476

V

213

884191

430

Sp. Tepanje–Esih–Ratej

383170

630

V

214

884192

884190

Tepanje: Odcep Purgaj

HS 13B

166

V

215

884193

383170

Tepanje: Odcep Hohler

HS 10A

378

V

216

884201

430

Faktor–Tepanjski Vrh

383170

963

V

217

884202

383170

Tepanjski Vrh: Odcep Črešnar

HS 12B

64

V

Dobrnež–Prežigal

383090

1.157

V

HS 9

141

V

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

199

884121

430

Zeče: Krepel–Bobik

200

884122

884120

201

884124

884120

202

884131

203
204

Potek odseka

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

218

884211

430

219

884212

884210

220

884221

430

Dobrava: Odcep Rimer

383020

277

V

221

884231

430

Zeče–Preloge

883010

828

V

222

884232

884230

Preloge: Odcep Hren

HS 20

135

V

223

884241

384310

Žička cesta–Cesta pod Goro

384000

43

V

224

884242

384310

Cesta pod Goro: Odsek Frim

HS 8

50

V

225

884243

384310

Žička cesta: Rebernak–Jančič

HS 20

66

V

226

884244

384310

Žička cesta: Vipotnik–Peček

HS 18

66

V

227

884251

384000

Cesta pod goro

HS 4a

598

V

228

884261

384310

Kajuhova ulica (zgornja)

HS 6

144

V

229

884271

384310

Kajuhova ulica (spodnja)

384030

193

V

230

884281

384030

Kletna ulica

HS 9

366

V

231

884291

384030

Ul. vzporedna Kletni

HS 5

140

V

232

884301

884300

Ul. Antona Janše (spodaj)

884300

135

V

233

884302

384300

Ul. A. Janše: Odcep Jakopič

HS 18

130

V

234

884303

884300

Ul. A Janše (zgoraj)

884300

138

V

235

884304

384300

Ul. A Janše: Odcep Kadilnik

HS 23

126

V

236

884305

884300

Ulica Antona Janše–Žička cesta

237

884312

384300

Mizarska ulica–Fijavž

238

884313

384300

Odcep Ulčnik–Gorenjak

239

884314

884310

Odcep pod Mizarsko

240

884321

384300

Taborniška na Mizarsko

241

884322

384300

Prečna na Mizarsko

HS 25E

242

884331

884320

Taborniška ulica

243

884341

884320

Ulica Anice Černejeve

Dobrnež: Odcep Gorinšek

HŠ 27

42

V

HS 17B

105

V

HS 62

77

V

HS 58

77

V

884360

127

V

257

V

HS 10

111

V

HŠ 17

253

V
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

HS 10

112

V

Ulica Pri izviru

HS 12

309

V

Ulica pri Izviru–Ulica Anice Černejeve

884340

55

V

384360

Tattenbachova ulica

HS 17A

251

V

884372

883340

Odcep proti pokopališču

HŠ 6

140

V

884373

884370

Nad pokopališčem

HŠ 19

88

V

250

884381

384360

Tattenbachova–vezna

HS 5B

121

V

251

884391

384360

Cvetlična ulica

884250

235

V

252

884401

384360

Cesta pod gradom

884410

92

V

253

884411

384000

Aškerčeva ulica

884390

179

V

254

884421

384000

Prešernova ulica

HS 7

119

V

255

884422

884420

Prešernova–vezna

HS 9

46

V

256

884431

384000

Prečna ulica

884470

276

V

257

884441

884430

Vrtna ulica

HS 3

166

V

258

884451

884430

Cesta do tržnice

tržnica

292

V

259

884461

384000

Podaljšek Industrijske

884450

242

V

260

884471

384000

Stari trg

384010

267

V

261

884472

430

Avtobusno postajališče

884470

128

V

262

884473

430

Avtobusno postajališče–sodišče

384010

379

V

263

884474

888470

Stari trg–Mestni trg

884470

269

B

264

884475

884470

Vzporedna z regionalno cesto

HS 27A

147

V

265

884482

384010

Odcep k Vili Štok

HS 9

40

V

266

884491

384000

Lambrechtinova ulica

884530

170

V

267

884501

384000

Obrtniška ulica

430

135

V

268

884511

384000

Šolska–vezna

HS 20

385

V

269

884512

383010

Liptovska ulica

HŠ 52

150

V

270

884521

884500

Ul. dr. Rudolfa

884490

93

V

271

884531

430

Celjska cesta

384010

218

V

272

884541

384020

Usnjarska–Mestni trg

HS 1

272

V

273

884542

884540

Povezovalna Mestni trg

384020

175

V

274

884543

384320

Mestni trg–Konus

884540

129

V

275

884551

384350

Ul. B. Vinterja–I. Minattija

688

66

V

276

884561

384020

Poljska cesta

HS 16

288

V

277

884562

384020

Krožna–Delavska

384020

196

V

278

884573

384340

Ulica Toneta Melive–ob obvoznici

HS 34

128

V

279

884574

384340

Ulica Toneta Melive (HŠ 4–HŠ 2)

HŠ 2

90

V

280

884575

384340

Ulica Toneta Melive (HŠ 8a–HŠ 6)

HŠ 6

94

V

281

884576

884570

Ulica Toneta Melive (HŠ 10)

HŠ 10

62

V

282

884577

384340

Ulica Toneta Melive (HŠ 12)

HŠ 12

82

V

283

884581

884600

Mariborska cesta

688

214

V

284

884591

884600

Štajerska cesta

688

333

V

285

884601

430

Metka–Kralj

430

188

V

286

884611

700

Krožna na Oplotniško (Kuk)

884610

260

V

287

884621

700

Šarhova ulica

383040

204

V

288

884631

883100

700

487

V

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

244

884351

884320

Gubčeva ulica

245

884361

884320

246

884362

884360

247

884371

248
249

Potek odseka

Vinogradna ulica

Stran

3533

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

Stran
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

Vinogradna–vezna

383030

40

V

884630

Vinogradna–Škalce

883100

1.140

V

383030

Vzporedna Slomškovi

884650

253

V

884651

383030

Vzporedna Rimski ulici

383030

668

V

293

884652

383030

Škalce: Rimska zahod

HŠ 110

65

V

294

884653

884650

Škalce: odcep Rečnik

HŠ 66

141

V

295

884661

383030

Rimska–vezna

383030

331

V

296

884662

383030

Igrišče Rimska

HS 36

63

V

297

884663

383030

Rimska ulica: Odcep Štante

HS 22

43

V

298

884671

384010

Ul. Dušana Jereba

383030

314

V

299

884672

383030

Vezna Slomškova–D. Jereba

884670

90

V

300

884673

884670

Slomškova–D. Jereba

HS 11A

86

V

301

884681

383030

Mlinska cesta

HS 4

270

V

302

884682

884680

Odcep na Mlinsko (Hlačar)

HS 11C

44

V

303

884692

384010

Škalska–Kotlovnica

HS 12

68

V

304

884693

384010

Škalska cesta

HŠ 13

80

V

305

884701

383170

Tepanjski Vrh: Odcep Noner

HS 14D

104

V

306

884711

383170

Tepanjski Vrh: Kapela–Hribernik

HS 7

189

V

307

884721

383150

Selski Vrh: Šplajt–Peček

HS 8

352

V

308

884731

430

Sp. Preloge: Odcep Muršič

HS 24

185

V

309

884741

430

Sp. Preloge: Odcep Dečman

HS 17B

196

V

310

884751

430

Zeče: Odcep Kline

HS 28A

115

V

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

289

884632

884630

290

884633

291

884641

292

Potek odseka

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

311

884761

383150

Sp. Jernej: Strmšek–Enci

HS 9

312

V

312

884771

884770

Jernej: Odcep Žnidar

HS 26

196

V

313

884781

383150

Jernej: cesta pod pokopališčem

HS 13

376

V

314

884791

383160

Jernej: Odcep Mlakar–Cugmas

HS 33

591

V

315

884801

883300

Zg. Laže: Odcep Ribič

HS 29

399

V

316

884811

440360

Jernej: Odcep Kušter–Korošec

HS 2

181

V

317

884821

383060

Dobrnež: Odcep Golič

HS 4

118

V

318

884831

440360

Ličenca: Odcep Rak

HS 6

439

V

319

884841

440360

Ličenca: Bračko–Pušnik

GC

879

V

320

884851

884840

Ličenca: Rampaher–Bračko

884840

217

V

321

884861

686

Cerkev Špitalič–Petek

HS 10

1.335

V

322

884871

383150

Jernej: do pokopališča

pokop.

70

V

323

884881

383050

Strtenik–odcep Oblak

HS 8

221

V

324

884891

383170

Brdo: Kotnik–Klančnik

HS 18C

53

V

325

884901

383160

Zg. Laže: Odcep Rebernak

HS 15

180

V

326

884911

383160

Zg. Laže: Odcep Hribernik

HS 17

131

V

327

884921

688

Konjiška vas: ob avtocesti

HS 45

456

V

328

884931

383090

Konjiška vas: Odcep Pišotek

HS 36A

149

V

329

884932

884930

Konjiška vas: Odcep Pušnik

HS 16C

36

V

330

884941

383050

Vešenik: Odcep Kladnik

HS 15C

185

V

331

884942

884940

Vešenik: pod Polegekom

HS 16J

201

V

332

884943

884940

Vešenik: nad Polegekom

HS 15K

147

V

333

884944

383050

Bezina: vzporedna Oplotniški

HŠ 1C

208

V
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

Škalce vzhod

HŠ 134

135

V

686

Draža vas: Odcep Cugmas

HS 47A

93

V

884950

Draža vas: Odcep Vrhovšek

HS 49A

47

V

686

Draža vas–Nova vas

383080

1.304

V

884971

688

Konjiška vas: Odcep križ–Penič

HS 49

319

V

884981

688

Konjiška vas–Nova vas nad AC

HS 13A

629

V

340

884983

383080

Nova vas: Odcep Cegnar

HS 11

102

V

341

884984

383080

Nova vas: nad AC

HS 8B

120

V

342

884991

430

Tepanje: Odcep Goričan

HS 3B

84

V

343

884992

686

Tepanje: Ribič–Ferjuc

HS 2H

132

V

344

884993

686

Draža vas: Marguč–Vezjak

HS 52

180

V

345

884994

686

Draža vas: Odcep Vezjak

346

884995

686

Draža vas: Odcep Reš

347

885001

383010

Preloge: Odcep Vipotnik–Hren

348

885011

383170

Gabrovnik: Bukovšek–Rebernak

349

885021

383080

Breg: Odcep Ercek

350

885022

383080

Breg: Odcep Brdnik

351

885031

430

352

885032

430

353

885033

354
355

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

334

884945

700

335

884951

336

884952

337

884961

338
339

Potek odseka

Stran

3535

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

HS 78

28

V

HS 48A

109

V

HS 4

240

V

HS 33B

76

V

HS 5

220

V

HS 6A

144

V

Novo Tepanje: Odcep Juhart

HS 8

449

V

Novo Tepanje: Kropf–Pučnik

HS 2

294

V

430

Novo Tepanje: Odcep Golob

HS 2A

427

V

885034

885030

Tepanje: Klokočovnik–Pučnik

HS 3

296

V

885036

430

Tepanje: Kropf–Munda

HS 19

158

V

HŠ 58

559

V

HS 5

320

V

356

885038

430

Cerkev Tepanje–športni center–
Dom krajanov

357

885039

430

Sp. Grušovje: Odcep do AC

358

885041

430

Prevrat: Levart–Sojič

883260

525

V

359

885051

383080

Breg: Odcep Rečnik

HS 19

79

V

360

885061

383090

Breg: Odcep Toman

HS 25

195

V

361

885062

383080

Breg: Odcep Leskovar

HS 23

63

V

362

885063

383080

Breg: Odcep Mernik

HS 24A

78

V

363

885071

383090

Prežigal: Odcep Valant

HS 7

151

V

364

885081

383080

Sp. Pristava: Odcep Sirc

HS 5

73

V

365

885091

383080

Sp. Pristava: Odcep Šmid

HS 4

97

V

366

885101

688

Konjiška vas: Odcep Brglez

HS 38A

261

V

Žiče: Ribič–Nareks

HS 61A

666

V

HS 16

92

V

GC

60

V

367

885111

688

368

885121

383010

Bornšek–Dom krajanov

369

885122

383010

Polene: mimo zajetja

370

885131

383010

Polene: Odcep Brglez–Kmetec

HS 42

81

V

371

885141

383010

Polene: Odcep Fijavž–Furman

NH

99

V

372

885151

383050

Bezina: Mlakar–Terbos

HS 61

357

V

373

885161

383090

Kamna Gora: Odcep–Slemenšek

HS 7

175

V

374

885171

383110

Klokočovnik: Leber–Špes

HS 55

763

V

375

885181

383110

Klokočovnik: Petelinšek–Žurej

HS 61

196

V

376

885191

383040

Škalce: Odcep golf

HS 91

484

V

377

885201

383110

Klokočovnik: Kapela–Žurej

HS 41

290

V

Stran
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

HS 23A

308

V

Tepanje: Odcep Stopar

HS 1

329

V

Suhadol: Odcep Petek

HS 19

172

V

383100

Slemene: Jevšenak–Rečnik

HS 32

763

V

885241

383060

Gabrovnik: Odcep Hren

HS 29

93

V

885242

383060

Brdo: Odcep Sovinc

HS 15

198

V

384

885243

383060

Brdo: Trafo postaja–Sovinc

HS 14A

92

V

385

885251

687

Lipoglav: Kamenšek–Macuh

HS 16

839

V

386

885261

700

Bezina–odcep Brglez

HS 23

535

V

387

885262

485060

Bezina: Odcep Praprotnik

HŠ 25

68

V

388

885263

485060

Bezina: Odcep Kumer

HŠ 26

132

V

389

885264

485060

Bezina: Odcep Rošer

HŠ 34

155

V

390

885265

885260

Bezina: Malič

HŠ 34c

40

V

391

885266

485060

Bezina: Težak–Vidmar

HŠ 36b

166

V

392

885267

485060

Bezina: Težak–Vidmar

HŠ 36

124

V

393

885271

383050

Bezina: Odcep Škorjanc

HS 53

158

V

394

885272

885270

Bezina: Odcep Iršič

HS 55

238

V

395

885281

688

Loče: Prešernova ulica

HS 8A

105

V

396

885291

688

Loče: Cvetlična ulica

HS 12

85

V

397

885301

686

Loče: Ob Železnici

HS 3

71

V

398

885311

384020

Sl. Konjice: Delavska–Poljska c.

HS 21

218

V

399

885321

688

Konjiška vas: cesta Grinpan

HS 6

126

V

400

885331

686

Draža vas: Odcep Vuce

HS 36

100

V

401

885341

383040

Bezina: Odcep Obrul

HS 3

221

V

402

885342

383040

Škalce: Odcep Šelih

HS 2d

299

V

403

885361

687

404

885371

383110

405

885381

406
407

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

378

885202

885200

Klokočovnik: Bukovnik–Mernik

379

885211

383120

380

885221

383110

381

885231

382
383

Potek odseka

Lipoglav: nad železnico–Grajžl

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

HS 47

769

V

Klokočovnik: Ogrizek–Pavlič

HS 36A

191

V

687

Lipoglav: Kokot–Veber

HS 14A

112

V

885391

383130

Koble: Lovrenčič–Povh

HS 31

227

V

885401

440360

Loče–Mali breg (Pokelšek)

HS 5

413

V

408

885411

383090

Kamna Gora pod goro

383090

667

V

409

885431

383090

Kamna Gora: Odcep Gaber

HS 26A

235

V

410

885441

440360

Loče: Zdravstveni dom–Šola

HS 6

83

V

411

885451

686

HS 17B

1.269

V

412

885452

885450

Žička Gorca: Odcep Strmšek

HS 100

67

V

413

885453

885450

Žička Gorca: Odcep–Pančič

885450

789

V

414

885454

886850

Žička Gorca: Odcep–Ratej

NH

213

V

415

885461

686

Gastuž–Marinšek–Kobale

HS 38

944

V

416

885462

686

Stare Slemene: Odcep Mernik

HS 15A

347

V

417

885471

686

Stare Slemene: Odcep Kotnik

HS 12

697

V

418

885481

686

Škedenj–Šranger

383180

1.006

V

419

885491

686

Škedenj: Odcep Leber

HS 13

299

V

420

885511

686

Škedenj: ods. Zidanšek–Cvahte

HS 15

1.147

V

421

885513

396500

Škedenj: ods. Zidanšek–Jesene

HS 13

1.248

V

422

885521

688

Žiče: Košir–Rečnik

HS 59

261

V

Žička Gorca: Križ–Kračun
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

Škedenj: Podkrajšek–Planinc

HS 28

1.299

V

885530

Tolsti Vrh: Klokočovnik–Gilč

HS 34

299

V

686

Viadukt Škedenj–Kelemina

HS 2

570

V

885551

686

Škedenj: Plešnik–Jošt

HS 19

1.119

V

427

885571

688

Žiče: Kukovič–Knafelc

HS 46

454

V

428

885581

686

Škedenj: Odcep Zorko

HS 14

157

V

429

885591

686

Žiče: Rečnik–kamnolom

HS 40

174

V

430

885601

686

Tolsti Vrh: Odcep Rožanc

HS 3

152

V

431

885602

885600

Tolsti Vrh: Odcep Štante

HS 2

113

V

432

885611

686

Tolsti Vrh: Odcep Launka

HS 3A

196

V

433

885612

885610

Stare Slemene: Odcep Rožanc

HS 47

181

V

434

885621

686

Slemene: Odcep Ratej–Jurše

HS 43

413

V

435

885631

383020

Liptovska–Trgovski centri

HS 38A

727

V

436

885632

430

Liptovska za črpalko

885630

40

V

437

885651

383090

Stare Slemene: Pri AP–Pančič

HS 33

1.005

V

438

885652

885650

Slemene: Odcep Slemenšek

HS 34B

161

V

439

885671

700

Bezina–športno igrišče

HS 1a

97

V

440

885672

700

Vešenik–do HŠ 6

HS 6

173

V

441

885673

700

Bezina–do HŠ 73a

HS 73A

116

V

442

885674

700

Bezina–do HŠ 98

HS 98

114

V

443

885675

700

Bezina: Odcep Leskovar

HS 62A

369

V

444

885676

700

Bezina–odcep Založnik

HŠ 69

75

V

445

885677

700

Bezina–odcep Iršič

HS 56

193

V

446

885678

700

Bezina: Hren

HŠ 83

28

V

447

885691

383100

Sojek: Odcep Ambrož–Plešnik

HS 4

59

V

448

885701

383090

Sojek: Odcep Kline

449

885711

383040

Bezina: odcep Šloser

450

885721

883200

Gabrovnik: Šintarjev graben

451

885722

383170

452

885723

383050

453

885731

383140

454

885741

686

Žiče: Ganziti–Založnik

455

885751

686

Žiče: Lojen–Strmšek

456

885761

686

Žiče: Odcep pokopališče

457

885771

686

458

885781

883670

459

885801

383040

Bezina: Odcep Jevšenak

460

885821

688

461

885831

688

462

885841

463
464

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

423

885531

686

424

885532

425

885541

426

Potek odseka

Stran

3537

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

HS 37

307

V

HS 21A

787

V

NH

343

V

Brdo: Tajnikar–Šintarjev graben

HS 35

437

V

Križišče Gabrovnik–Šintarjev graben

HS 11A

231

V

Zbel. Gora: podvoz Hribernik

HS 38D

420

V

HS 83A

75

V

HS 81B

125

V

pokop.

135

V

Draža vas: Marguč–polje

Marguč

126

V

Sp. Laže–povezovalna

883550

433

V

HS 6

298

V

Žiče: Odcep letališče

HS 107

396

V

Žiče: Odcep Očko

HS 95

53

V

688

Žiče: šola–Virt

HS 14

56

V

885851

686

Žiče: Odcep Gosak

HS 24C

85

V

885861

688

Žiče: Dovnik–Kokotec

883880

269

V

465

885862

885860

Žiče: Odcep Klokočovnik

HS 70I

74

V

466

885863

885860

Žiče: Odcep Klokočovnik

HS 70C

55

V

467

885871

383140

Zbel. Gora: Odcep Rupnik

HS 52

212

V
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Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

468

885881

688

469

885891

383010

Odcep Vinter–Tič

470

885901

383010

Polene: odcep Nežmah–Ravnak

471

885911

383040

Povezava–pralnica

472

885921

383080

Draža vas: Malič–Goričan

473

885931

384000

Podjetniška ulica

474

885941

430

475

885942

885940

476

885943

883010

477

885944

883010

478

885951

479
480

Potek odseka
Zbelovo: Odcep Lešnik

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

HS 16

75

V

NH

344

V

HS 6

314

V

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]

HS 6

57

V

HS 24B

119

V

HS 18

188

V

Preloge: S32–Goričan

HS 69

216

V

Spodnje Preloge 109

HŠ 109

215

V

Preloge S32

HS 59

261

V

Povezovalna Postiljonovo

885940

359

V

383080

Draža vas: Malič–Macuh

HS 25

118

V

885961

686

Draža vas: Levart–Ratej

HS 35A

129

V

885971

383040

Bezina: Odcep Tominšek

HS 9C

296

V

481

885972

383040

Škalce: Odcep Fideršek

482

885973

383040

Vodohran Škalce

483

885981

383090

Tolsti Vrh: Zazijal–Grašič

484

885991

383050

485

896121

396030

486

947671

947660

Podpeč: pod Ljubično

HS 51

98

V

vodohran

78

V

HS 15

588

V

Bezina: Kapela–Sv. Barbara

HS 41

170

V

Vodušek–Grušce

885510

862

V

2.439 – Šentjur

HS 6

537

V

752 – Poljčane

SKUPAJ:

210.967 m

V…vsa vozila, B…kolesarski in pešci

«

8. člen
Spremeni se 8. člen, ki se po novem glasi:
»Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1
988301
383020
2
988311
383130
3
988312
885820
4
988313
885760
5
988314
988310
6
988321
383130
K…kolesarski promet

Potek odseka
Sl.Konjice: Odcep Režabek
Draža vas–letališče
letališče–Loče
Žiče 1
Žiče 2
Draža vas

Konec
odseka
383030
885820
688
988310
988310
686
SKUPAJ:

Dolžina
odseka
v občini
[m]
131
1.567
1.101
545
389
498
4.231 m

9. člen
Spremeni se 9. člen, ki se po novem glasi:
»H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in
109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-25 (507)
z dne 1. 2. 2021.«
10. člen
Doda se 10. člen, ki se glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«
Št. 007-0004/2021
Slovenske Konjice, dne 25. marca 2021
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

Preostala dolžina
Namen
odseka v sosednji
uporabe
občini [m]
K
K
K
K
K
K
«
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1208.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra

Št.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 17. redni seji dne
25. 3. 2021 sprejel

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 17. redni seji dne
25. 3. 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen
Na nepremičnini s parc. št. 115/6 k.o. 1108 Perovec, površine 155 m2 se ukine status grajenega javnega dobra in se
iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.

1. člen
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi
na nepremičnini parc. št. 1209/6 k.o. 1107 Tepanje, površine
29 m2. Pri navedeni parceli z ID znakom 1107 1209/6 se vpiše
lastninska pravica na Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29,
Slovenske Konjice, matična številka 5883814000.

2. člen
Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemljiške knjige ostane pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa
vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka
5883814000, do celote (1/1).
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0004/2020-2(160)
Slovenske Konjice, dne 25. marca 2021

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča družbena lastnina v splošni rabi.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0018/2021-1(163)
Slovenske Konjice, dne 25. marca 2021
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

1209.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 17. redni seji dne
25. 3. 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status družbene lastnine v splošni rabi nepremičnine parc. št. 857/2, površine 27 m2 in nepremičnine s parc. št. 1195/7, površine 52 m2 obe k.o. 1107
Tepanje. Pri navedenih parcelah z ID znakom 1107 857/2 in
1107 1195/7 se vpiše lastninska pravica na Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka
5883814000.
2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti status zemljišča družbena lastnina v splošni rabi.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0001/2021-2(163)
Slovenske Konjice, dne 25. marca 2021
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1211.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve
za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi
na zemljiških parcelah 213, 214, 313, 314
in 805 k. o. 229 – Kokolajnščak

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. člena Statuta Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski
svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 7. izredni seji dne 31. 3.
2021 sprejel

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na zemljiških parcelah 213, 214, 313,
314 in 805 k. o. 229 – Kokolajnščak
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi z
identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2185 in se nanaša na zemljišče, ki obsega območje
na zemljiških parcelah 213, 214, 313, 314 in 805 k. o. 229
– Kokolajnščak in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 36/15, 58/16) (v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v
delu enote urejanja prostora oznake EU 4 z namensko rabo
delno območje kmetijskih zemljišč (druga kmetijska zemljišča
– K2) in delno območje stavbnih zemljišč (površina razpršene
poselitve – A).
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2. člen
(1) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi tako
kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiških
parcelah 213, 214, 313, 314 in 805 k. o. 229 – Kokolajnščak,
ki ga je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.,
Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. projekta
LP 7/20 z datumom september 2020.
(2) Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z
lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve, ki je priloga sklepa.
3. člen
(1) Na zemljišču iz prvega in drugega člena tega sklepa
se v skladu s 127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) omogoči
preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča razpršene
poselitve A na območju parcel št. 213, 214, 313, 314 in 805
k. o. 229 – Kokolajnščak in povečanje v velikosti 595 m2, za
namen gradnje kmetijsko gospodarskih objektov, kot izhaja iz
elaborata lokacijske preveritve.
(2) Gradnja kmetijsko gospodarskega objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije, širitev obstoječih silosov in
rekonstrukcija obstoječega gospodarskega objekta (hleva) na
stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN, ki se nanašajo na površine
razpršene poselitve.
4. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se
sprejeti sklep objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Gornja Radgona in Ministrstvu
za okolje in prostor.
(3) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici vnese podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča v evidenco
stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah
OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske
rabe prostora.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 Občina Sveti Jurij ob Ščavnici vodi evidenco lokacijskih preveritev.
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Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski
svet Občine Velike Lašče na 17. seji dne 8. aprila 2021 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
proračuna Občine Velike Lašče so bili v letu 2020 realizirani v
naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

72

73

74

VELIKE LAŠČE
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče
za leto 2020

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18, 195/20 – odl US), 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 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE) in Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.117.496

DAVČNI PRIHODKI

3.789.335

700 Davki na dohodek in dobiček

3.492.089

703 Davki na premoženje

177.229

704 Domači davki na blago in storitve

120.016

78

0

NEDAVČNI PRIHODKI

328.161

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

155.847
4.892

712 Globe in druge denarne kazni

28.120

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

54.270

714 Drugi nedavčni prihodki

85.033

KAPITALSKI PRIHODKI

73.386

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Št. 350-0029/2020-012
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 2021

1212.

4.517.298

711 Takse in pristojbine

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

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana

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

706 Drugi davki
71

Zaključni
račun 2020

73.386

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

326.415

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

326.415

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

0

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

4.782.924
949.613

Uradni list Republike Slovenije
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42
43

III.

Št.

296.642
47.913
578.486

1.988.037
102.760
1.111.909

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

135.644

413 Drugi tekoči domači transferi

637.725

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.617.482

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.617.482

INVESTICIJSKI TRANSFERI

227.792

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

214.526

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

13.267

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

–265.627

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

75

V.

44

VI.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

Stran
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

136.229

55

ODPLAČILA DOLGA

136.229

550 Odplačila domačega dolga

136.229

IX.

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

–401.855

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–136.229

XI.

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

602
25.970
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265.627

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad in drugo

1.147.034

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto
2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Velike Lašče za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Stanje sredstev na računu Občine Velike Lašče ob koncu
leta 2020 je 745.178,21 EUR in so sestavni del proračuna za
leto 2021.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto
2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2019-14
Velike Lašče, dne 8. aprila 2021
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

1213.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in
22/18) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet
Občine Velike Lašče na 17. seji dne 8. aprila 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Velike Lašče
za programsko obdobje 2015–2020
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje
2015–2010 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15 in
5/15, Uradni list RS, št. 48/19) se 8. člen spremeni in se po
novem glasi:
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»UKREP 1: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo
Pomoči bodo dodeljene naložbam v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo. Naložbe morajo biti izvedene
na območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve (2) leti.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove) do
tržne vrednosti sredstev,
– nakup telet mesne pasme, nakup licenciranih plemenskih bikov mesne pasme, nakup brejih telic in krav mesne
pasme,
– splošni stroški, na področju izdatkov iz prve in druge
alineje kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in
ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti,
– pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme
ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih
znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški
in stroški zavarovanja.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki ležijo na
območju občine;
– na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 GVŽ;
– v primeru nakupa živali mesne pasme pa so upravičenci
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo
na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki ležijo na
območju občine in na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj
4 goveje živali.
Finančne določbe:
– 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih za preureditev hlevov in hlevskih izpustov za živalim
prijazno rejo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– 30 % upravičenih stroškov za nakup traktorskih pnevmatik za en registriran traktor na kmetijsko gospodarstvo, pri
čemer DDV ni upravičen strošek;
– 70 evrov na žival za nakup telet mesne pasme (za isto
žival se lahko dobi finančno pomoč le enkrat);
– 1.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo za nakup licenciranega bika mesne pasme pri čemer je isto kmetijsko gospodarstvo do pomoči upravičeno enkrat na dve leti;
– 200 evrov na žival za nakup brejih plemenskih telic in
krav mesne pasme do starosti petih let, pri čemer je obvezna
nadaljnja reja 5 let, razen v primeru višje sile;
– 15% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih za vse ostale naložbe, pri čemer DDV ni upravičen
strošek;
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– najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 3.000 evrov na leto
na kmetijsko gospodarstvo, za nakup plemenskih živali pa dodatnih največ 1.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo;
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno
pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega
odstavka 6. člena tega Pravilnika.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0006/2021-1
Velike Lašče, dne 8. aprila 2021
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

1214.

Sklep o mnenju občine k osnutkom
pokrajinske zakonodaje

Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE),
16. člena Statuta občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19), 20. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 2/2006, 2/2007, 6/2013, 1/2015, Uradni list RS, št. 32/19)
je Občinski svet Občine Velike Lašče na 17. seji dne 8. aprila
2021 sprejel

SKLEP
o mnenju občine k osnutkom
pokrajinske zakonodaje
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom podaja Občina Velike Lašče (v nadaljnjem
besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi
pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o
financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.
2. člen
(ustanovitev pokrajin)
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in predlaga, da
se Osrednjeslovenska pokrajina razdeli na dva dela – južni
in severni. Občina se umesti v južni del Osrednjeslovenske
pokrajine.
3. člen
(ime pokrajine)
Občina predlaga, da se južni del Osrednjeslovenske pokrajina imenuje Osrednjeslovenska pokrajina.
4. člen
(sedež pokrajine)
Občina predlaga, da se sedež Osrednjeslovenske pokrajine iz prejšnjega člena določi v Ribnici.
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5. člen
(predlogi sprememb in dopolnitev)
Občina predlaga naslednje spremembe in dopolnitve pokrajinske zakonodaje, in sicer:
1. v osnutku Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/:
– V pokrajinskemu svetu je toliko predstavnikov, kolikor je
občin v posamezni pokrajini. Vsaka občina ima v pokrajinskem
svetu svojega predstavnika.
2. v osnutku Zakona o pokrajinah /ZPok/:
– V pokrajinskemu svetu je toliko predstavnikov, kolikor je
občin v posamezni pokrajini. Vsaka občina ima v pokrajinskem
svetu svojega predstavnika.
6. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0005/2021-1
Velike Lašče, dne 8. aprila 2021
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

Stran

3543

Stran

3544 /

Št.

58 / 14. 4. 2021
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POPRAVKI

1215.

Popravek Sklepa o prilagoditvah splošne
in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Sklepa o prilagoditvah splošne in poklicne
mature v šolskem letu 2020/2021
V Sklepu o prilagoditvah splošne in poklicne mature v
šolskem letu 2020/2021 (Uradni list RS, št. 30/21) se v 5. členu
številka »2021/22« pravilno glasi »2020/21«.
Št. 0070-33/2021/8
Ljubljana, dne 6. aprila 2021
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

Stran

3545

Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica
Pravilnik za sofinanciranje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica
Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene
storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v
Občini Ivančna Gorica (E-oskrba)
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici
Odbora Občinskega sveta za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici
Sveta Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem,
promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
Sklep o prenehanju mandata članici Občinskega
sveta Občine Ivančna Gorica
Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna
Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica
Sklep o podelitvi pooblastila za podajo ali zavrnitev
soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno
uspešnost direktorjev, ravnateljev in tajnikov javnih
zavodov

3495
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VSEBINA

1168.

1169.
1170.
1171.
1172.

1173.

1174.
1175.
1176.

1177.

1178.
1179.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega
referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A,
EPA 1736-VIII)

1187.
1188.
3483

MINISTRSTVA

Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona
o davku na dodano vrednost
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, rokih,
načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne
uporabnike

1190.
3484
3485

1191.

3486
1192.
3486

VRHOVNO SODIŠČE

Odredba o spremembi odredbe o posebnih ukrepih
iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju
Republike Slovenije

1189.

1193.
1194.

3488

1195.

SODNI SVET

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto
Odločba o prenehanju sodniške funkcije
Odločba o imenovanju na sodniško mesto

3489
3489
3489

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem
znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije
od 1. januarja 2021
Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske
pokojnine od 1. januarja 2021
Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije

3490
3490
3490

Odlok o spremembi Odloka o prodaji blaga zunaj
prodajaln na območju Občine Komen

1197.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone
HR 6/1 Hrastje

1198.
1199.
1200.

1181.

1182.
1183.
1184.

1185.
1186.

ČRNOMELJ

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno
informacijskega centra Bela krajina
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Črnomelj
Sklep o višini parkirnine za leto 2021
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3492

1203.
3492
3493
3494

DOL PRI LJUBLJANI

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oziroma
sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih
teles občinskega sveta, drugih organov občine ter
povračilih stroškov

HORJUL

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

1201.
1202.

1204.
1205.

3494
1206.
3494
3495

3496
3500

3502

3502
3502
3502
3503

3503

KOMEN

1196.

OBČINE
1180.

IVANČNA GORICA

3503

KRANJ

3504

LJUBLJANA

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Ljubljana
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del
Sklep o lokacijski preveritvi za del območja zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj
– del (za dele funkcionalne enote F5 in cestnega
odseka Cf2)
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega
zavoda Ljubljanski grad
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe
o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje
parkirnina

3515
3519

3519
3520
3520
3520

SEMIČ

Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave
na območju Smučarskega centra Gače (uradno
prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič«
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Semič

3522
3524

3524

Stran

3546 /
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1207.
1208.
1209.
1210.
1211.

1212.
1213.

1214.

1215.
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SLOVENSKE KONJICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenske
Konjice
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

3525
3539
3539
3539

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiških parcelah 213, 214, 313, 314 in 805
k. o. 229 – Kokolajnščak

3539

VELIKE LAŠČE

Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za
leto 2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Velike Lašče za programsko
obdobje 2015–2020
Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske
zakonodaje

3540

3541
3542

POPRAVKI

Popravek Sklepa o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021

3544
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