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Leto XXXI

VLADA
1402.

Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter
v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere
se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in
17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cene
učbenika, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in je
edini učbenik za posamezen predmet oziroma strokovni modul
v nekem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu:
učbenik).
2. člen
Maloprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene) učbenikov, ki so veljale na trgu na dan 30. aprila 2021, se določijo
kot najvišje.
3. člen
(1) Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil
pristojni strokovni svet in je edini učbenik, na trgu pa se ponuja
prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), mora zavezanec
vložiti vlogo pri ministrstvu, pristojnem za cene (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je
učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
4. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
5. ime in priimek avtorja ali avtorjev ter število avtorskih
pol;
6. leto izdaje;
7. število izvodov (naklada);
8. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani,
format in podobno);
9. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
10. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o
potrditvi učbenika;
11. kalkulativne elemente maloprodajnih cen z:
– normativi za papir in drug material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,

– nabavno ceno za založbo (fco. založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo
stroškov),
– zneski subvencij ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– maloprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na
dodano vrednost;
12. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
13. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni preostali
proizvodni stroški;
14. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
15. en izvod učbenika na vpogled.
4. člen
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika sprejme
Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Če učbenik, za katerega je Vlada Republike Slovenije
sprejela sklep o določitvi najvišje cene, na trgu ni več edini
učbenik, mora zavezanec v 30 dneh o tem obvestiti ministrstvo.
6. člen
(1) Če se zaradi zvišanja tečaja tuje valute poveča uvozna
cena učbenika, se njegova cena ne glede na določbo 2. člena
te uredbe lahko poviša, in sicer v skladu z zvišanjem tečaja tuje
valute. Zavezanec mora o tem obvestiti ministrstvo najpozneje
osem dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg
podatkov in prilog, določenih v 1., 2., 3. in 10. točki drugega
odstavka 3. člena te uredbe, vsebovati trenutno veljavno ceno,
odstotek podražitve, novo ceno, datum njene uveljavitve na
trgu in dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega
odstavka nova cena posameznega učbenika ni povišana v
skladu z zvišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca.
Do odprave napake ni mogoče uveljaviti nove cene na trgu.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika, ki je
bila vložena pred dnem uveljavitve te uredbe, se obravnava
po določbah Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list
RS, št. 61/20).
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8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 61/20).
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2021 in velja eno leto.
Št. 00726-20/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2130-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V 24. členu se v šestem odstavku v 1. točki drugi stavek
spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek izjave
ni treba posredovati, če ne gre za prvo vzpostavitev kmetijskega gospodarstva ali če ni sprememb pri članih kmetije, vpisanih
v RKG na dan vložitve zbirne vloge za tekoče leto, v primerjavi
s stanjem v RKG na dan vložitve zbirne vloge za leto, ko je bila
posredovana zadnja izjava;«.
4. člen
V 38.b členu se v drugi, tretji in peti alineji prvega odstavka, v drugem odstavku ter v tretjem odstavku beseda »zahtevek« v vseh sklonih nadomesti z besedo »vloga« v ustreznem
sklonu.
KONČNA DOLOČBA

1403.

5. člen

Uredba o spremembah Uredbe o shemah
neposrednih plačil

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o shemah
neposrednih plačil
1. člen
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS,
št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19,
7/20, 78/20 in 3/21) se v 4. členu v prvem odstavku prva alineja
spremeni, tako da se glasi:
»– za shemo osnovnega plačila se nameni za leto 2015
do 54,21 %, za leto 2016 do 53,71 %, za leto 2017 do 54,13 %,
za leto 2018 do 54,97 %, za leti 2019 in 2020 do 56,02 % ter za
leti 2021 in 2022 do 54,97 %, pri čemer je uporabljena možnost
iz drugega odstavka 22. člena Uredbe 1307/2013/EU;«.
2. člen
8.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»8.a člen
(letna nacionalna zgornja meja za shemo osnovnega plačila
za leto 2016 in naslednja leta)
(1) Delež in višina letne nacionalne zgornje meje za shemo osnovnega plačila se določita v skladu s prvim in drugim
odstavkom 22. člena Uredbe 1307/2013/EU ter zagotovita:
1. z linearnim znižanjem ali zvišanjem vrednosti plačilnih pravic v skladu s petim odstavkom 22. člena Uredbe
1307/2013, kadar:
a) se v primerjavi z letom 2015 deleži letnih nacionalnih
zgornjih mej za druge sheme neposrednih plačil spremenijo
oziroma
b) se uvede nova shema neposrednih plačil oziroma
2. z linearnim znižanjem ali zvišanjem vrednosti plačilnih
pravic oziroma nacionalne rezerve v skladu s petim odstavkom
22. člena Uredbe 1307/2013, ko:
a) se nacionalna zgornja meja za neposredna plačila za
koledarski leti 2021 in 2022 razlikuje od nacionalne zgornje
meje za koledarski leti 2019 in 2020 oziroma
b) se v primerjavi s tema letoma deleži nacionalnih zgornjih mej za druge sheme neposrednih plačil spremenijo oziroma
c) se uvede nova shema neposrednih plačil.
(2) Odstotek povečanja iz drugega odstavka 22. člena
Uredbe 1307/2013/EU je 0,3 % za leti 2016 in 2017, 1,5 % za
leto 2018, 3 % za leto 2019 in 2020 ter 1,5 % za leti 2021 in
2022.«.

(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2330-0027
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1404.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2021

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

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi
ukrepov kmetijske politike za leto 2021
1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021
(Uradni list RS, št. 26/21) se v 1. členu v prvem odstavku v 12.
točki besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1009
z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU)
št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi
za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z
dne 13. 7. 2020, str. 1)« spremeni tako, da se glasi »Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2021/540 z dne 26. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede nekaterih
obveznosti obveščanja, pregledov na kraju samem v zvezi
z vlogami za pomoč na žival in zahtevki za plačilo v okviru
ukrepov podpore na žival ter predložitve zbirne vloge, vlog za
pomoč ali zahtevkov za plačilo (UL L št. 108 z dne 29. 3. 2021,
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU)«.
2. člen
V 10. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(4) Ne glede na rok za vložitev zbirne vloge iz prvega
odstavka tega člena upravičenec vloži »Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice« iz 10. točke prvega odstavka 11. člena
te uredbe oziroma »Zahtevek za operacijo dobrobit živali –
drobnica« iz 16. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe
najpozneje do 5. maja 2021.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Vloge oziroma zahtevka iz prejšnjega odstavka ni
dovoljeno vložiti v obdobju za pozno predložitev iz 13. člena
Uredbe 640/2014/EU. V primeru izjemnih okoliščin iz tretje
oziroma pete alineje prvega odstavka 30. člena te uredbe
lahko upravičenec vloži vlogo oziroma zahtevek iz prejšnjega
odstavka od 6. do 31. maja 2021.«.
3. člen
V 27. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če se za vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice
pri pregledu na kraju samem ugotovi, da glede živali niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 38.b člena Uredbe o shemah
neposrednih plačil, se uporabijo upravni ukrepi iz 31. člena
Uredbe 640/2014/EU.«.
4. člen
V 30. členu se v prvem odstavku peta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– ko upravičenec, ki za vložitev zbirne vloge pooblasti
izvajalca javne službe za kmetijsko svetovanje (v nadaljnjem
besedilu: JSKS) in zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva na
delo JSKS:
1. ne more vložiti zbirne vloge v roku za vložitev zbirne
vloge iz prvega odstavka 10. člena te uredbe oziroma
2. ne more vložiti »Vloge za izplačilo podpore za rejo
drobnice« oziroma »Zahtevka za operacijo dobrobit živali –
drobnica« v roku iz četrtega odstavka 10. člena te uredbe.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Primere izjemnih okoliščin iz tretje, četrte in pete
alineje prvega odstavka tega člena agencija prizna v roku za
pozno predložitev zbirne vloge v skladu s 13. in 14. členom
Uredbe 640/2014/EU. Primere izjemnih okoliščin iz tretje in
pete alineje prvega odstavka tega člena, če upravičenec vloži
»Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice« oziroma »Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica«, agencija prizna v
roku od 6. do 31. maja 2021. Za primere iz tretje in četrte alineje
prvega odstavka tega člena agencija informacije o tem, da
upravičenec ni mogel pravočasno izvesti potrebnih sprememb
v RKG ali spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva v
RKG, prevzame iz RKG. Za primere izjemnih okoliščin iz pete
alineje prvega odstavka tega člena izvajalec JSKS podpiše
izjavo, da zaradi aktivnosti in ukrepov za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 ni bilo mogoče izvesti storitve elektronskega
izpolnjevanja in elektronske vložitve zbirne vloge do 6. maja
2021 oziroma »Vloge za izplačilo podpore za rejo drobnice«
oziroma »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica« do
5. maja 2021. Skenogram izjave izvajalec JSKS priloži zbirni
vlogi in posreduje agenciji.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) V primeru iz druge točke pete alineje prvega odstavka tega člena se ne glede na četrti odstavek 27. člena uredbe,
ki ureja dobrobit živali, za začetek obdobja paše upošteva
datum začetka paše iz »Zahtevka za operacijo dobrobit živali
– drobnica«.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-2330-0062
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe
kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88
in T-5/03

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo
termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča
– Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje
in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in
T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15 in 14/18) se v 2. členu, prvem
odstavku 4. člena in 5., 6. ter 11. členu in prilogi 1 beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termomineralna«
v ustreznem sklonu.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(predmet koncesije)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli
koncesijo za rabo termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in
V-50t za pitje, balneološke kopeli, ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci (v nadaljnjem besedilu: koncesija) za
naslednje vrtine:
– T-4/88 (ID-znak 200-486/2-0), koordinate (X: 166825,36,
Y: 580820,74, Z: 197,60);
– V-M (ID znak 121-1780/2-0), koordinate (X: 167902,68
Y: 580348,01, Z: 201,02);
– V-50t (ID znak 201-151/26-0), koordinate (X: 166512,91,
Y: 581320,11, Z: 197,00).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe vode, iz vrtine T-4/88 je
20 000 m3/leto, iz vrtine V-M je 46 000 m3/leto in iz vrtine V-50t
je 71 000 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe termomineralne vode iz vrtine T-4/88 je 1 l/s, iz vrtine V-M je 2,3 l/s in
iz vrtine V-50t 2,6 l/s. Največja dovoljena skupna letna količina
porabe termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t je
137 000 m3/leto.
(3) Koncesija se podeli za rabo termomineralne vode za
ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. za potrebe dejavnosti
bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2. ter za
rabo mineralne, termalne ali termomineralne vode za več namenov brez razmejitve količin s klasifikacijsko številko 13.1.1.
v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe
vode in naplavin.
(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine
med rabami termomineralne vode iz prejšnjega odstavka se
podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(5) Območje koncesije obsega območje vrtin T-4/88, V-M
in V-50t iz prvega odstavka tega člena in zajema termomineralno podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Murska
kotlina (VTPodV_4016).
(6) Napajalno območje T-4/88, V-M in V-50t iz prvega
odstavka tega člena ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu
in objavita v informacijskem sistemu okolja.«.
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku:
– v napovednem stavku beseda »podzemne« nadomesti
z besedo »termomineralne«;
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– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. zagotavljati, da največja dovoljena letna količina rabe
termomineralne vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe
termomineralne vode iz drugega odstavka 1. člena te uredbe
nista presežena;«;
– v 4., 5., 7. in 9. točki beseda »podzemna« v vseh sklonih
nadomesti z besedo »termomineralna« v ustreznem sklonu.
V tretjem, četrtem in šestem odstavku se beseda »podzemna« v vseh sklonih nadomesti z besedo »termomineralna«
v ustreznem sklonu.
4. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
(prehodna določba)
Koncesionar, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15),
nadaljuje z izvajanjem koncesije v skladu s predpisom, ki ureja
koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci
iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2020-2550-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga
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PRILOGA:
»Priloga 2
MONITORING
I.

Splošno

Monitoring iz 4. člena te uredbe vključuje:

monitoring odvzetih količin termomineralne vode,

monitoring vpliva rabe in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtin.
Koncesionar mora zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne
opreme. Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem
obdobju programa monitoringa. Koncesionar mora hraniti vse pridobljene podatke ves čas
trajanja koncesije.
II.

Monitoring odvzetih količin termomineralne vode

Z monitoringom odvzetih količin termomineralne vode se količina odvzete termomineralne vode
spremlja z opravljanjem meritev dejanske količine odvzete termomineralne vode z ustreznim
merilnikom pretoka vode in elektronskim zapisovanjem tako, da se lahko trenutna količina in
skupna odvzeta količina termomineralne vode kadar koli preverita.
III.

Monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtin

1. Za ugotavljanje morebitnih sprememb razmer se izvajata monitoring vpliva rabe vode in
nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta za odvzem termomineralne vode. Pri tem se
spremljajo:

stopnja količinskega obnavljanja,

stalnost fizikalno-kemijskih značilnosti termomineralne vode in

stalnost hidravličnih značilnosti objekta za odvzem termomineralne vode (v nadaljnjem
besedilu: objekt).
2. Spremljanje stopnje količinskega obnavljanja
Stopnjo količinskega obnavljanja termomineralne vode je treba ugotavljati s stalnim
spremljanjem gladine oziroma tlaka termomineralne vode, pretoka odvzete vode in njihovega
trenda za posamezne objekte ter to letno vrednotiti v povezavi z rezultati vsakoletne
kratkotrajne istočasne in popolne prekinitve odvzema termomineralne vode v celotnem
termalnem vodonosniku (prekinitveni test).
Ugotavljati je treba:

razpon gladine termomineralne vode ter sezonski in dolgoročni trend,

odvisnost znižanja gladine in temperature termomineralne vode od količine črpanja in
hidroloških razmer,

učinke kratkotrajnih popolnih prekinitev rabe (odvzema) termomineralne vode
(prekinitveni test) in

doseganje kritične vrednosti gladine termomineralne vode.
Monitoring spremljanja stopnje količinskega obnavljanja je treba izvajati z meritvami:

odvzete količine vode iz vsake vrtine za odvzem vode,

gladine (tlaka) termomineralne vode v vsaki vrtini za odvzem vode in

skupne količine odpadne vode iz sistema za mestom, kjer se termalna voda zadnjič
uporabi.
Meritev pretoka odvzetih količin vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem trenutne
količine pretoka in kumulativne količine načrpane vode vsaj enkrat na uro.
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Meritve gladine termomineralne vode v vrtinah za odvzem vode se izvajajo s tlačno sondo in
elektronskim zapisovanjem gladine termomineralne vode ali na drug način, ki omogoča
primerljivo kakovost rezultatov. Meritev gladine (tlaka) termomineralne vode mora biti stalna in
zvezna z zapisovanjem podatkov vsaj enkrat na uro.
Skupna količina odpadne vode se zapisuje vsaj enkrat na dan. Mesto in način merjenja se
posebej opredelita v programu monitoringa.
3. Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti termomineralne in odpadne vode
Z analizo fizikalno-kemijskih značilnosti termomineralne vode iz vseh vrtin za odvzem vode je
treba ugotavljati kemijsko sestavo in posredno tudi spremembo količinskega stanja (toplotne
vrednosti) izkoriščanega vodonosnika.
Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti vode je treba izvajati z:
a)
meritvijo temperature termomineralne vode na ustju vseh vrtin za odvzem vode,
b)
meritvijo temperature odpadne vode na izpustu iz sistema za mestom, kjer se
termomineralna voda zadnjič uporabi,
c)
analizo izotopske sestave termomineralne vode iz vseh vrtin za odvzem vode in
č)
analizo kemijske sestave termomineralne vode iz vseh vrtin za odvzem vode.
k a)
Meritev temperature termomineralne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov
vsaj enkrat na uro.
k b)
Meritev temperature odpadne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov vsaj
enkrat na uro. Mesto oziroma mesta in način merjenja se posebej opredelijo v programu
monitoringa.
k c)
Z analizo izotopske sestave vode je treba ugotoviti vrednosti razmerja med 16O in 18O, razmerje
med vodikom in devterijem ter količino tricija. Vzorci za analizo izotopske sestave vode se prvič
odvzamejo v prvem letu izvajanja koncesije. Vzorčenje termomineralne vode za analizo
izotopske sestave vode je treba opraviti vsako leto v prvem triletnem programu monitoringa
med ustaljenim režimom odvzemanja. V nadaljnjih letih se analiza opravlja vsako tretje leto za
razmerje med 16O in 18O ter za razmerje med vodikom in devterijem, za tricij pa le, če je bil
zaznan v prvih treh analizah. Vzorčenje za analizo izotopske sestave vode se opravi pogosteje
(letno), če se ugotovijo trendi slabšanja stanja (zniževanje gladine termomineralne vode).
Vzorčenje in analizo mora izvajati oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize.
k č)
Ob vsakem vzorčenju za analizo kemijske sestave odvzete termomineralne vode je treba na
mestu objekta izmeriti osnovne fizikalno-kemijske lastnosti termomineralne vode:

specifično električno prevodnost,

pH,

oksidacijsko-redukcijski potencial,

vsebnost kisika in nasičenost s kisikom ter

temperaturo vzorčene vode iz vrtine in odpadne vode v izpustu.
Nabor parametrov 1:
Iz pip na ustjih vseh vrtin za odvzem vode morajo biti enkrat na leto ugotovljene vsebnosti za
naslednje značilne parametre:

kalcij (Ca2+)

magnezij (Mg2+)

kalij (K+)

natrij (Na+)

hidrogenkarbonat (HCO3-)

klorid (Cl-)
2
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sulfat (SO42-)
fosfat (PO43-)
nitrat (NO3-)
nitrit (NO2-)
amonij (NH4+)
železo (Fe (skupno))
mangan (Mn (skupni))
sušni preostanek pri 105 °C
kremenica (SiO2)
raztopljeni CO2
mineralizacija (TDS – skupne
raztopljene snovi)

Vzorci vode se odvzamejo iz vrtin, ki se uporabljajo za odvzemanje vode, in sicer istočasno
oziroma v primerljivih hidroloških razmerah.
Nabor parametrov 2:
V vzorcu odvzete vode je treba v prvem in tretjem letu izvajanja koncesije, nato pa na vsakih
šest let ugotoviti tudi naslednje parametre:
arzen


fluorid

bromid

stroncij

barij

krom (skupni)

bor

litij

jodid

železo (Fe2+, Fe3+)

celotni organski ogljik (TOC)

fenolne snovi

mineralna olja (skupno)

policiklični aromatski ogljikovodiki

aromatski ogljikovodiki

motnost (NTU)

prosti CO2

raztopljeni H2S
Parametre iz Nabora parametrov 2 je treba ugotoviti tudi, če se ugotovijo spremembe značilnih
parametrov (Nabor parametrov 1), ki so enake ali večje od: ± 20 %. Koncesionar lahko v
programu monitoringa predlaga in utemelji konkretnim razmeram prilagojen seznam teh
parametrov.
Pri prvem merjenju je treba v odvzeti termomineralni vodi ugotoviti tudi koncentracijo in
izotopsko sestavo žlahtnih plinov argon, helij in neon: koncentracijo v cc STP/g in ppm,
izotopsko sestavo pa kot razmerje 40Ar/36Ar, 3He/4He, R/Ra in 20Ne/22Ne.
Pri določanju vsebnosti analiziranih parametrov je treba upoštevati najnižje razpoložljive meje
zaznavanja in določanja (meja določljivosti analitske metode). V letnem poročilu o monitoringu
je treba navesti meje zaznavnosti in meje določljivosti analitske metode.
Vzorčenje in analizo mora izvajati oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize.
4. Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtin
Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta je treba izvajati z:
a)
vzdrževanjem opreme in objektov za rabo termomineralne vode,
b)
meritvami učinkovitosti in specifične izdatnosti vseh vrtin za odvzem vode,
c)
meritvami statičnih in dinamičnih pogojev v vseh vrtinah za odvzem vode.
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k a)
Vsa dela in spremembe, ki so bile narejene v ali pri objektu, merilni opremi ali opremi za rabo
termomineralne vode, je treba zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu
odvzetih količin termomineralne vode. Enkrat na teden je treba preverjati pravilno delovanje
merilnih naprav.
k b)
Meritve učinkovitosti in specifične izdatnosti vseh vrtin za odvzem vode je treba opraviti po
vnaprej izdelanem postopku: to je kratkotrajen poskus, pri čemer je treba vrtine najprej ugasniti
in počakati na kvazistabilizacijo gladine in nato črpati vsaj tri različne količine po nekaj ur, s
čimer se preizkusijo učinkovitosti vrtin in njihove morebitne izgube (črpalni poskus). Črpalni
poskus mora biti prvič izveden v treh mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe, če so od
zadnjega poskusa pretekla več kot tri leta, in drugič v tretjem letu prvega triletnega obdobja.
Nato se črpalni poskus opravlja vsako šesto leto. Postopek izvajanja črpalnega poskusa se
natančneje opredeli v programu monitoringa tako, da se zagotovi primerljivost rezultatov v
celotnem časovnem obdobju.
k c)
Meritve statičnih in dinamičnih pogojev v vseh vrtinah za odvzem termomineralne vode se
izvajajo s spremljanjem gladine (tlaka) v času, ko se izvajajo črpalni poskusi iz prejšnje točke ali
prekinitveni test iz 4. točke tretjega odstavka 3. člena te uredbe.«.
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1406.

Št.

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o ugotovitvi javne koristi
za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog
nadzora državne meje
I
V Sklepu o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti
zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje (Uradni list RS,
št. 49/18, 45/19 in 13/21) se v prilogi v preglednici:
– za vrstico z zaporedno številko 521 doda nova vrstica,
ki se glasi:
521.A Črnomelj

1552

ADLEŠIČI

4482

1407.

1558

SODEVCI

126

– za vrstico z zaporedno številko 757 doda nova vrstica,
ki se glasi:
757.A Črnomelj

1558

SODEVCI

124/1

– za vrstico z zaporedno številko 763 doda nova vrstica,
ki se glasi:
763.A Črnomelj

1558

SODEVCI

43/3

– za vrstico z zaporedno številko 776 doda nova vrstica,
ki se glasi:
776.A Črnomelj

1558

SODEVCI

51/4

– za vrstico z zaporedno številko 777 doda nova vrstica,
ki se glasi:
777.A Črnomelj

1558

SODEVCI

52/3

– za vrstico z zaporedno številko 2208 doda nova vrstica,
ki se glasi:
2208.A Rogatec

1177

DOBOVEC

170/2

– za vrstico z zaporedno številko 2214 dodata novi vrstici,
ki se glasita:
2214.A Rogatec
2214.B Rogatec

1177
1177

DOBOVEC
DOBOVEC

206/7
208/1

– za vrstico z zaporedno številko 2252 dodata novi vrstici,
ki se glasita:
2252.A Rogatec
2252.B Rogatec

1177
1177

DOBOVEC
DOBOVEC

589/1
589/2

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-32/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-1711-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

4103

Pravilnik o določitvi površinskih standardov
za prijavo prebivališča

Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o prijavi
prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21) minister za
notranje zadeve v soglasju z ministrom za okolje in prostor
izdaja

PRAVILNIK
o določitvi površinskih standardov za prijavo
prebivališča
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa površinske standarde za prijavo
prebivališča.
(2) Površinski standardi so določeni glede na velikost uporabne površine dela stavbe, namenjene bivanju ali nastanitvi, in
število oseb, ki imajo lahko prijavljeno prebivališče na naslovu.

– za vrstico z zaporedno številko 747 doda nova vrstica,
ki se glasi:
747.A Črnomelj

Stran

MINISTRSTVA

Sklep o dopolnitvah Sklepa o ugotovitvi
javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi
opravljanja nalog nadzora državne meje

Na podlagi tretjega odstavka 8.c člena Zakona o nadzoru
državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17, 68/17, 47/19 in 139/20) je
Vlada Republike Slovenije sprejela
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2. člen
(pomen)
Za del stavbe, namenjene bivanju (v nadaljnjem besedilu:
stanovanje), oziroma del stavbe, namenjene nastanitvi, se v
skladu s tem pravilnikom štejejo deli stavbe, ki imajo v skladu
s pravilnikom, ki ureja vrste dejanskih rab dela stavbe in vrste
prostorov, ki pripadajo delu stavbe, določene naslednje šifre in
vrste dejanskih rab dela stavbe:
Šifre dejanskih rab Vrsta dejanskih rab dela stavbe
dela stavbe
1

stanovanje v enostanovanjski stavbi

47

stanovanje v dvostanovanjski stavbi

2

stanovanje

3

oskrbovano stanovanje

4

bivalna enota
3. člen
(normativ uporabne površine dela stavbe)

Normativ uporabne površine dela stavbe za število prijavljenih oseb v posameznem stanovanju je najmanj 8 m²
uporabne površine na prijavljeno osebo.
4. člen
(izjema)
(1) Ne glede na prejšnji člen površinski standardi ne
veljajo za prijave, ki jih izvede stanodajalec ali posameznik na
naslove delov stavb za posebne družbene skupine oziroma za
posebne namene:
– stavbe za bivanje starejših, študentov in otrok, kot so
dijaški in študentski domovi, domovi za starejše, domovi za
terapevtske skupine, zavetišča za brezdomce in bivalne enote,
namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
– zavode za prestajanje kazni, prevzgojne domove, vzgojne zavode, zavode za usposabljanje oziroma njihove dislocirane oddelke, domove za skupnosti in
– druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje.
(2) Za prijavo prebivališča na naslovih stanodajalcev, ki
niso navedeni v prejšnjem odstavku, je normativ uporabne
površine dela stavbe za število prijavljenih oseb v posameznem stanovanju oziroma delu stavbe, namenjene nastanitvi,
najmanj 6 m² uporabne površine na prijavljeno osebo.
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KONČNA DOLOČBA

c) zrakoplov z nenagibnim rotorjem;
č) zrakoplov iz Priloge 1 Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih
pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije
Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES)
št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU)
št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in
(ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2018,
str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 205 z dne
5. 8. 2019, str. 34);
6. »Prag VPS« je začetek tistega dela VPS, ki se uporablja za pristajanje;
7. »Referenčna točka vzletišča« je geometrijsko središče
VPS vzletišča;
8. »Signalno območje« je območje na vzletišču, bočno
ob VPS, vidno iz vseh smeri šolskega kroga, ki se uporablja za
prikaz vizualnih talnih signalov;
9. »Skrbnik vzletišča« je fizična oseba na vzletišču, ki je
odgovorna za pregled urejenosti manevrskih površin, zagotavljanje informacij uporabnikom vzletišča in aktiviranje reševanja, če je to potrebno;
10. »Specializirana operacija« pomeni vsako operacijo,
razen operacije komercialnega zračnega prevoza, pri kateri
se zrakoplov uporablja za specializirane dejavnosti kot so
kmetijstvo, gradbeništvo, fotografiranje, raziskave, opazovanje
in patruljiranje, oglaševanje v zraku ter vzdrževalni testni leti;
11. »Točka javljanja« je točno določena zemljepisna lokacija z nadmorsko višino, na kateri pilot zrakoplova najavi
namero oziroma prihod na vzletišče;
12. »Uvodni let« pomeni katero koli operacijo za plačilo ali
drugo protivrednost, ki vključuje kratko zračno potovanje z namenom, da se pritegnejo novi udeleženci usposabljanja ali novi
člani, in ki jo izvede organizacija za usposabljanje iz 10a. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o
tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v
civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2011,
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2020/723 z dne 4. marca 2020 o določitvi podrobnih pravil v
zvezi s priznavanjem certifikatov pilotov, izdanih v tretjih državah, in o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 (UL L št. 170 z
dne 2. 6. 2020, str. 1) ali organizacija, ustanovljena z namenom
spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva;
13. »Vizualni talni signal – Posebna previdnost« pomeni,
da je zaradi slabega stanja manevrskega območja vzletišča ali
iz katerega koli drugega razloga med priletom za pristanek in
pristankom potrebna posebna previdnost. Talni signal mora biti
nameščen na signalnem območju, vodoravno in pritrjen na tla;
14. »Vizualni talni signal – Prepoved pristanka« pomeni,
da je pristajanje prepovedano. Talni signal mora biti nameščen
na signalnem območju, vodoravno in pritrjen na tla;
15. »Vzletišče za lastno uporabo« je vzletišče, ki ga uporablja obratovalec vzletišča in osebe ter zrakoplovi, ki jih določi
obratovalec vzletišča;
16. »Vzletno-pristajalna steza – VPS« je točno določena
površina vzletišča, ki je urejena za vzletanje in pristajanje
zrakoplovov.

5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 27. junija 2021.
Št. 007-172/2021
Ljubljana, dne 26. aprila 2021
EVA 2021-1711-0023
Aleš Hojs
minister
za notranje zadeve
Soglašam!
Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor

1408.

Pravilnik o vzletiščih

Na podlagi drugega odstavka 105. člena in 10. točke
109. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 105. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 46/16 in 47/19) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o vzletiščih
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa tehnične in organizacijske pogoje, omejitve in način uporabe vzletišč, izdajo obratovalnega
dovoljenja vzletišča ter vrste zračnega prometa, ki se smejo
opravljati na vzletišču.
(2) Vzletišča lahko uporabljajo nekompleksni zrakoplovi,
če jim njihove zmogljivosti in letalne karakteristike to dopuščajo.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »Enostransko vzletišče« je vzletišče, ki ima določeno
eno smer za pristajanje in nasprotno smer za vzletanje;
2. »Območje vzletišča« je točno določeno območje, za
katero se uporabljajo pravila vizualnega letenja (VFR);
3. »Obratovalec vzletišča« je fizična ali pravna oseba, ki
ima veljavno obratovalno dovoljenje vzletišča;
4. »Osnova vzletno pristajalne steze vzletišča« (v nadaljnjem besedilu: strip) je točno določeno pravokotno območje, ki
zajema vzletno-pristajalno stezo (v nadaljnjem besedilu: VPS)
in je namenjeno za zmanjševanje nevarnosti za nastanek škode na zrakoplovu, ki zdrsne s steze, ter varovanju zrakoplova,
ki jo preleti pri vzletu ali pristanku;
5. »Nekompleksen zrakoplov« pomeni:
a) letalo:
– z največjo certificirano vzletno maso, ki ne presega
5.700 kg, ali
– certificirano za najvišje število potniških sedežev, ki ne
presega število 19, ali
– certificirano za operacije z enim pilotom, ali
– opremljeno z največ enim turbopropelerskim motorjem;
b) helikopter:
– certificiran za največjo vzletno maso, ki ne presega
3.175 kg, ali
– certificiran za največje število potniških sedežev, ki ne
presega število 9, ali
– certificiran za operacije z enim pilotom;

3. člen
(uporaba vzletišča)
Na vzletišču se lahko izvajajo:
– usposabljanja za pridobitev licenc, ratingov, pooblastil,
potrdil ali spričeval letalskega in drugega strokovnega osebja
na nekompleksnih zrakoplovih,
– specializirane operacije nekompleksnih zrakoplovov,
– uvodni leti nekompleksnih zrakoplovov in
– letenja za lastne potrebe z nekompleksnimi zrakoplovi.
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4. člen
(območje vzletišča in referenčna točka)
(1) Vzletišču se določi območje vzletišča in točke javljanja
za zagotavljanje varnosti letalskih operacij.
(2) Območje vzletišča ne sme segati v območje drugega
vzletišča, razen, če je med vzletišči sklenjen dogovor o varni
uporabi območij, ki se prekrivajo.
(3) Območje vzletišča je krog s polmerom 500 m, podaljšan za polovico dolžine VPS in s središčem v referenčni točki.
(4) Vzletišče se izjemoma lahko nahaja v območju letališča, kadar je za to pridobljeno predhodno soglasje obratovalca
letališča. Obratovalec letališča določi varnostne zahteve in
pogoje za obratovanje takšnega vzletišča.
(5) Vzletišče se izjemoma lahko nahaja v kontroliranem
zračnem prostoru (CTR) Republike Slovenije, kadar je za to
pridobljeno predhodno soglasje Kontrole zračnega prometa
Slovenije, d.o.o., ki določi varnostne zahteve in pogoje za
obratovanje takšnega vzletišča.
5. člen
(VPS)
(1) Na VPS ne sme biti ovir.
(2) Dolžina VPS ne sme biti krajša od 200 m, oziroma
300 m, če se na vzletišču izvaja usposabljanje.
(3) Širina VPS mora biti najmanj 15 m.
(4) Na kopnem mora biti VPS utrjena površina.
(5) Ravnost površine tlakovane VPS ne sme po celotni
VPS odstopati za več kot ±3 cm, merjeno s 3 m dolgo letvijo.
Ravnost površine travnate VPS se preveri z vožnjo po VPS z
osebnim vozilom pri hitrosti 50 km/h, pri čemer se ne smejo občutiti udarne luknje, vozilo pa mora samo obdržati želeno smer.
(6) Vzdolžni in prečni nagib VPS ne sme biti večji od 3 %.
(7) Trava na VPS ne sme biti višja kot 15 cm, oziroma
10 cm, kadar VPS uporabljajo ultralahke letalne naprave.
(8) VPS se lahko prekrije z betonom ali asfaltom.
(9) Pri gradnji vzletišča in ureditvi terena za vzletišče z
asfaltno ali betonsko VPS ter objektov in naprav na vzletišču,
se upoštevajo predpisi in standardi s področja graditve objektov
in urejanja prostora.
6. člen
(strip)
(1) Strip mora biti utrjen in širok najmanj 30 m.
(2) Na stripu ne sme biti ovir, razen sredstev in opreme,
potrebne za varno izvajanje zračnega prometa.
(3) Strip se začne najmanj 20 m pred pragom VPS.
(4) Trava na stripu ne sme biti višja kot 30 cm, oziroma
20 cm, kadar VPS uporabljajo ultralahke letalne naprave.
7. člen
(omejitvene ravnine)
nine.

(1) Omejitvene ravnine so priletne, vzletne in bočne rav-

(2) Nagib priletne in vzletne omejitvene ravnine, ki se začne od roba stripa, je 5 % na dolžini 500 m, divergenca bočnih
robov priletne in vzletne omejitvene ravnine pa je 10 %.
(3) Nagib bočne omejitvene ravnine, ki se začne od roba
vzdolžnega stripa, je 50 % na širini 50 m.
(4) Omejitvene ravnine iz prvega odstavka tega člena ne
sme prebadati nobena ovira.
(5) Dimenzije vzletišča s priletnimi, vzletnimi in bočnimi
ravninami ter njihovi nagibi so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(vizualna sredstva za navigacijo)
(1) VPS se zaznamuje z označbami, ki so lahko nepremične ali premične. Nepremične označbe so kotniki in trakovi.
Premične označbe so zastavice ali A-table.
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(2) Kadar se VPS zaznamuje z nepremičnimi označbami,
se pragovi VPS zaznamujejo s kotniki, katerih kraka sta dolga
najmanj 3 m, široka pa najmanj 0,9 m. Bočna robova VPS se
zaznamujeta na vsakih 50 m z najmanj 3 m dolgimi in najmanj
0,9 m širokimi trakovi.
(3) Kotniki in trakovi iz prvega in drugega odstavka tega
člena so lahko iz gramoza, tolčenca ali drugega primernega
materiala. Pobarvani morajo biti z belo barvo. Kotniki in trakovi
morajo biti povozni ter v isti ravnini kot VPS.
(4) Kadar se VPS zaznamuje s premičnimi označbami, se
na kotih VPS postavi po ena rdeča zastavica ali rdeča A-tabla.
Bočna robova VPS se zaznamujeta na vsakih 50 m z rdeče
– belimi zastavicami ali rdeče – belimi A-tablami. Dimenzije
zastavic morajo biti 50 cm x 40 cm. Dimenzije A-table morajo
biti 50 cm x 50 cm. Sočasna uporaba zastavic in A-tabel za zaznamovanje VPS ni dovoljena. Izgled zastavic in A-tabel mora
biti, kot je to razvidno iz Priloge 1 tega pravilnika.
(5) Označbe bočnih robov VPS je potrebno razporediti
tako, da se predpisan razmik 50 m upošteva od obeh pragov
do sredine VPS. Označbi, ki sta najbližje sredini VPS, sta lahko
na krajši medsebojni razdalji.
(6) Kazalnik smeri pristajanja mora biti postavljen na vidnem mestu in mora biti v obliki črke T, ki je izdelana iz platna
ali drugega primernega materiala, katere stranici sta bele barve, dolgi najmanj 4 m in široki najmanj 0,4 m, kot je to razvidno
iz Priloge 1 tega pravilnika.
(7) Vizualni talni signal – Prepoved pristanka, je kvadratna
ploskev, rdeče barve, s stranico dolgo 3 m in dvema rumenima
diagonalama, širine 50 cm, kot je to razvidno iz Priloge 1 tega
pravilnika.
(8) Vizualni talni signal – Posebna previdnost, je kvadratna ploskev, rdeče barve, s stranico dolgo 3 m in rumeno diagonalo, širine 50 cm, kot je to razvidno iz Priloge 1 tega pravilnika.
9. člen
(vizualna sredstva za označevanje ovir,
parkirnih mest in omejitev)
(1) Izpostavljeni objekti, drevesa in druga nevarna mesta
izven VPS na območju vzletišča, ki lahko ogrozijo letenje, se
zaznamujejo z rdečimi zastavicami.
(2) Prostor, namenjen parkiranju zrakoplovov, se označi
z rumenimi zastavicami.
(3) Kadar vzletišče ne izpolnjuje pogojev za varno uporabo, mora biti označeno s talno oznako »X« bele barve, ki je
izdelana iz platna ali drugega primernega materiala, z dolžino
trakov najmanj 6 m in širino najmanj 0,9 m.
10. člen
(obvezna oprema vzletišča)
(1) Na vzletišču mora obratovalec vzletišča med njegovo
uporabo zagotoviti meteorološko in protipožarno opremo ter
opremo za prvo pomoč.
(2) Meteorološko opremo sestavljata kazalnik smeri in
moči vetra ter ročni anemometer. Kazalnik smeri in moči vetra
mora biti iz platna valjaste oblike, dolg 1,5 do 2 m. Postavi se
2 do 3 m visoko, na vidnem mestu, bočno ob VPS, na razdalji
25 m od dela VPS, ki je predviden za dotik zrakoplova pri
pristanku.
(3) Protipožarno opremo predstavlja gasilni aparat s suhim prahom, ogljikovim dioksidom ali drugim ustreznim sredstvom minimalne teže 9 kg. Gasilni aparat mora biti ustrezno
atestiran in vzdrževan.
(4) Opremo za prvo pomoč sestavljajo omarica ali kovček
prve pomoči in sredstvo za komunikacijo s telefonsko številko
»112«. V omarici ali kovčku prve pomoči mora biti naslednji
sanitetni material:
1. povoj za prvo pomoč vrste 1 – 5 kosov,
2. povoj za prvo pomoč vrste 2 – 2 kosa,
3. krep povoj 8 cm x 5 m – 5 kosov,
4. krep povoj 10 cm x 5 m – 2 kosa,
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5. povoj iz mula 6 cm x 4 m – 5 kosov,
6. povoj iz mula 10 cm x 4 m – 5 kosov,
7. obliž z blazinico 10 cm x 4 cm – 5 kosov,
8. obliž z blazinico 10 cm x 8 cm – 5 kosov,
9. sanitetna vata 100 g – 1 kos,
10. trikotna ruta – 5 kosov,
11. lepilni trak 2 cm x 1 m – 1 kos,
12. lepilni trak 2 cm x 5 m – 1 kos,
13. sterilni zloženec 5 cm x 5 cm -16 slojni – 5 kosov,
14. sterilni zloženec 10 cm x 10 cm – 5 kosov,
15. vpojna sterilna gaza 0,4 m – 1 kos,
16. vpojna sterilna gaza 0,8 m – 1 kos,
17. varnostne sponke – 5 kosov,
18. škarje z zaobljeno konico – 1 kos,
19. prvi povoj za opekline (aluplast) kompresa 50 cm x
60 cm – 1 kos,
20. komprese za opekline (aluplast) 5 cm x 9 cm – 1 škatlica (10 kosov),
21. rokavice iz lateksa – 5 parov,
22. priročnik o prvi pomoči – 1 kos,
23. pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu – 1 kos.
11. člen
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7. izjavo o upoštevanju mnenj, soglasij ali dovoljenj pristojnih organov, če ni priloženo uporabno dovoljenje, v kolikor
se območje vzletišča nahaja na območju varovanj in omejitev
iz prostorskega informacijskega sistema.
(3) Vlogo za podaljšanje obratovalnega dovoljenja vloži
vlagatelj pri agenciji najpozneje 30 dni pred potekom obratovalnega dovoljenja. V vlogi vlagatelj opiše morebitne spremembe
na vzletišču, ki vplivajo na pogoje za obratovanje vzletišča
oziroma na varnost letalskih operacij na vzletišču.
13. člen
(navodila za uporabo vzletišča)
Navodila za uporabo vzletišča določi vlagatelj ali obratovalec vzletišča na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega
pravilnika. Obrazcu je potrebno priložiti:
– situacijski načrt vzletišča v merilu 1:50.000 ali 1:25.000
z vrisanim območjem vzletišča, šolskim krogom ter najbližjim
manjšim in najbližjim večjim krajem in
– načrt vzletišča z VPS, stripom in drugo bližnjo infrastrukturo v merilu 1:5.000, v vertikalni in horizontalni projekciji,
z vrisanimi višinami ovir in drugih nevarnih mest, ki bi utegnila
ogrožati letenje in so pod priletnimi, vzletnimi ali bočnimi ravninami ter z vrisanimi medsebojnimi razdaljami in odmiki.

(pogoji za varno uporabo)

14. člen

(1) Obratovalec vzletišča mora zagotoviti, da je vzletišče
urejeno in vzdrževano v skladu s tem pravilnikom ter navodili
za uporabo vzletišča. Obratovalec vzletišča je odgovoren za
posodabljanje navodil za uporabo vzletišča.
(2) Če na vzletišču ali bližnji okolici nastopi sprememba,
ki bo vplivala ali bi lahko vplivala na varnost letenja, mora obratovalec vzletišča onemogočiti uporabo takega vzletišča in ga
ustrezno označiti ter o tem obvestiti Javno agencijo za civilno
letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija).
(3) Vzletišče lahko za vzletanje, pristajanje in vožnjo zrakoplovov uporabljajo le osebe, ki so seznanjene z navodili za
uporabo vzletišča.
(4) Obratovalec vzletišča v navodilih za uporabo vzletišča
določi postopek določitve skrbnika vzletišča. Če se na vzletišču
izvaja usposabljanje, mora biti v času usposabljanja skrbnik
vzletišča ves čas na vzletišču in opremljen ter usposobljen
ravnanja z opremo iz tretjega in četrtega odstavka 10. člena
tega pravilnika in opremljen s sredstvom za komunikacijo z
zrakoplovom.
(5) Obratovalec vzletišča mora zagotoviti, da se med letenjem in vožnjo zrakoplovov na vzletišču omeji gibanje ljudem,
živalim in vozilom po VPS in stripu.

(dodatne zahteve in izjeme za vzletišča za lastno uporabo)

12. člen
(postopek pridobitve in podaljšanja obratovalnega
dovoljenja vzletišča)
(1) Vlogo za izdajo obratovalnega dovoljenja vzletišča
in vpis vzletišča v Vpisnik vzletišč Republike Slovenije vloži
vlagatelj pri agenciji.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti
naslednjo dokumentacijo:
1. gradbeno oziroma uporabno dovoljenje, če je zahtevano z zakonom, ki ureja graditev,
2. za vzletišča, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja,
naravovarstveno soglasje oziroma za vzletišča, ki niso objekti,
dovoljenje za poseg v naravo, če je to zahtevano s predpisi, ki
urejajo ohranjanje narave,
3. dokazilo o pravici uporabe zemljišča, na katerem je
vzletišče, če obratovalec ni lastnik zemljišča oziroma če se
predloženo uporabno dovoljenje ne glasi na vlagatelja,
4. navodila za uporabo vzletišča,
5. lokacijsko informacijo,
6. pisno soglasje lastnika ali uporabnika, če se pod omejitvenimi ravninami vzletišča nahaja stanovanjski objekt in

(1) Tipe zrakoplovov, za katere se uporablja vzletišče za
lastno uporabo in osebe, ki lahko uporabljajo vzletišče za lastno
uporabo, določi vlagatelj ali obratovalec vzletišča v navodilih za
uporabo vzletišča.
(2) Na vzletišču za lastno uporabo ni dovoljeno usposabljanje letalskega in drugega strokovnega osebja.
(3) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega pravilnika,
dolžina VPS ne sme biti krajša od 120 m.
(4) Ne glede na šesti odstavek 5. člena tega pravilnika,
vzdolžni in prečni nagib VPS ne sme biti večji od 5 %.
(5) Ne glede na tretji odstavek 7. člena tega pravilnika je
nagib bočne omejitvene ravnine, ki se začne od roba vzdolžnega stripa, 100 % na širini 50 m.
15. člen
(dodatne zahteve in izjeme za vzletišča za helikopterje)
(1) Vzletišča za helikopterje morajo izpolnjevati naslednje
dodatne zahteve:
– površina VPS mora biti odporna na vpliv vrtinčnih zračnih tokov zaradi delovanja rotorja ter takšne nosilnosti, da
prenese obremenitev helikopterja,
– površina stripa vzletišča za helikopterje mora biti odporna na vpliv vrtinčnih zračnih tokov zaradi delovanja rotorja,
– trakovi za zaznamovanje VPS morajo biti odporni na
vpliv vrtinčnih zračnih tokov in
– dimenzije vzletišča za helikopterje, so skupaj z omejitvenimi ravninami, zaznamovanjem in lokacijo bočne ovire,
razvidne iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Ne glede na drugi in tretji odstavek 5. člena tega pravilnika mora biti VPS okrogle ali pravokotne oblike, pri čemer
mora biti premer vrisanega kroga najmanj enak skupni dolžini
helikopterja (v nadaljnjem besedilu: D).
(3) Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega pravilnika,
višina ovir na stripu ne sme presegati 25 cm.
(4) Ne glede na šesti odstavek 8. člena tega pravilnika
mora biti smer prileta označena z vrisanim enakostraničnem
trikotnikom ali logotipom lastnika oziroma obratovalca vzletišča za helikopterje. Trikotnik je bele ali rumene barve, širina
stranice trikotnika je 30 cm. Trikotnik ali logotip, ki označuje
smer prileta, je vrisan v krog s centrom v referenčni točki in
maksimalnim premerom, ki ne presega 65 % premera VPS.
(5) Ne glede na prvi odstavek 6. člena tega pravilnika
mora biti strip vzletišča za helikopterje premera vsaj 2D, kjer je
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VPS okrogle oblike. Kjer je VPS pravokotne oblike, morajo biti
zunanje stranice stripa dolge vsaj 2D.
(6) Ne glede na drugi odstavek 7. člena tega pravilnika
je nagib priletne in vzletne omejitvene ravnine vzletišča za
helikopterje, ki se začne od roba stripa, 8 % na dolžini 500 m,
divergenca bočnih robov priletne in vzletne omejitvene ravnine
pa 10 %.
(7) Ne glede na tretji odstavek 7. člena tega pravilnika je
nagib bočne omejitvene ravnine vzletišča za helikopterje, ki se
začne od roba stripa, 100 % na širini 25 m.
(8) Ne glede na četrti odstavek 7. člena tega pravilnika
na vzletišču za helikopterje lahko bočno omejitveno ravnino
prebada ovira (objekt ali več objektov), na eni strani vzletišča
za helikopterje, na minimalni razdalji 1D od referenčne točke.
Ovira lahko stoji pravokotno glede na ravnino, na kateri leži
VPS ter zakriva smer največ 150° glede na vertikalo.
(9) Ne glede na prvi odstavek 8. člena tega pravilnika se
VPS zaznamuje s trakovi v beli barvi dolžine 1,5 m in širine
30 cm, z medsebojnim razmikom med dvema trakoma od
1,5 m do 2 m.
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(2) Strip se zaznamuje z bojami bele barve na vsakih
50 m. Vogale stripa označujejo boje rdeče barve. Boje morajo
biti okrogle ali stožčaste oblike premera najmanj 50 cm. Boje
morajo biti pritrjene čvrsto v dno ter nameščene tako, da imajo
protiutež, ki kompenzira premike zaradi gibanja vode. Parkirno
mesto se označi z rumeno bojo.
(3) Med obvezno opremo vzletišča na vodi sodijo tudi čoln
z motorjem, megafon, nož, vesla, vrv dolžine najmanj 10 m in
najmanj 4 reševalni obroči.
(4) Ne glede na prvi odstavek 6. člena tega pravilnika,
širina stripa ne sme biti ožja od 50 m.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(objava navodil za uporabo vzletišča)
Obratovalec vzletišča v sedmih dneh od pridobitve obratovalnega dovoljenja vzletišča objavi navodila za uporabo vzletišča iz 13. člena tega pravilnika na svoji spletni strani.

16. člen

19. člen

(dodatne zahteve za enostranska vzletišča)

(prenehanje veljavnosti)

(1) Vlagatelj ali obratovalec vzletišča mora vzletišče opredeliti kot enostransko vzletišče.
(2) Na enostranskem vzletišču ni dovoljeno izvajati usposabljanja letalskega in drugega strokovnega osebja.
(3) Bočna omejitvena ravnina se v pragu, ki ni namenjen
za pristajanje, konča v navpični ravnini, ki poteka po zunanjem
robu stripa, kot je to razvidno iz tlorisa enostranskega vzletišča
iz Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Smer, ki jo označuje kazalnik smeri pristajanja, se ne
upošteva za vzletanje.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vzletiščih (Uradni list RS, št. 58/92 in 18/01 – ZLet).

17. člen
(dodatne zahteve in izjeme za vzletišča na vodi)
(1) Globina vode stripa mora biti ob najnižji vodi, ki jo je
mogoče pričakovati na kateremkoli mestu, najmanj 1,5 m.

20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-258/2020/55
Ljubljana, dne 14. aprila 2021
EVA 2020-2430-0077
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

Priloga 1: Grafične priloge
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GRAFIČNE PRILOGE

Omejitvene ravnine VPS in strip

Prečni profil bočnih omejitvenih ravnin
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Stran

Tloris enostranskega vzletišča

Prečni profil bočnih omejitvenih ravnin vzletišča za lastno uporabo

2 od 6
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Stran
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Premične oznake VPS - zastavice

Premične oznake VPS - A-tabla

3 od 6
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Nepremične oznake VPS

Oznaka zaprte VPS

4 od 6

4111

Stran
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Kazalnik smeri pristajanja

Vizualni talni signal - Prepoved pristanka

Vizualni talni signal - Posebna previdnost

5 od 6
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VPS, strip ter priletna in vzletna omejitvena ravnina vzletišča za helikopterje

Oznake VPS, oznaka smeri prileta in lokacije dopustne ovire vzletišča za helikopterje

6 od 6

4113

Priloga 2: Navodila za uporabo vzletišča
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NAVODILA ZA UPORABO VZLETIŠČA

…………………………………………………………………………
(Ime vzletišča)

…………………………………………………………………………
(Št. revizije navodil)

…………………………………………………………………………
(Datum izdaje)
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Stran

(NAMENSKO PRAZNA STRAN)
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PODATKI O OBRATOVALCU

Ime in priimek (ali ime pravne osebe):

………………………………………………………………….

Naslov: ……………………………………………………………………………………………………….………………
Tel. št.:

……………………………………………

Ime in priimek odgovorne osebe:

Tel. št.:

2.

E-pošta:

………………………………………………………

………….………………………………………………………………….

……………………………………………

E-pošta:

………………………………………………………

GEOGRAFSKI PODATKI O VZLETIŠČU

Kraj:

………………………………………………

Katastrska občina: ………………………………………

Koordinate referenčne točke (WGS-84):

………………………………………………. N
………………………………………………. S

Nadmorska višina referenčne točke:

………………………………………………. m

ELABORAT MERITVE REFERENČNE TOČKE VZLETIŠČA, KI JO JE IZVEDEL POOBLAŠČEN
IZVAJALEC GEODETSKIH STORITEV, JE V PRILOGI.

3.

DOSTOP DO VZLETIŠČA

3 od 7

Uradni list Republike Slovenije
4.

NAMEN VZLETIŠČA

5.

PODATKI O VPS

Geografska smer VPS:

Označbe VPS:

Stran

………………………………….……………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………

Dimenzije STRIPA:

Sestava tal:

67 / 30. 04. 2021 /

……………………………………………………………………………………….……

Številčna oznaka pragov:

Dimenzije VPS:

Št.

………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Pozicija kazalnika smeri in moči vetra:

………………………………………………………………….

Drugo:

4 od 7
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6.

VOZNE STEZE IN DRUGI OBJEKTI

7.

MOREBITNE OVIRE

8.

OBVEZNA OPREMA

9.

PRESKRBA Z GORIVOM IN MAZIVOM

Uradni list Republike Slovenije
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10. DOLOČILA O GIBANJU LJUDI, VOZIL IN ŽIVALI

11. DOLOČILA O ORGANIZACIJI LETENJA

12. OBMOČJE VZLETIŠČA

13. DOLOČILA O POSTOPKIH LETENJA
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14. POSTOPKI V SILI

15. PRILOGE

Priloga 1: Načrt vzletišča v merilu 1:50.000 ali 1:25.000 z vrisanim območjem vzletišča,
šolskim krogom ter najbližjim manjšim in najbližjim večjim krajem;

Priloga 2: Načrt vzletišča z VPS, stripom in drugo bližnjo infrastrukturo v merilu 1:5.000,
v vertikalni in horizontalni projekciji, z vrisanimi višinami ovir in drugih
nevarnih mest, ki bi utegnila ogrožati letenje in so pod priletnimi, vzletnimi ali
bočnimi omejitvenimi ravninami ter z vrisanimi medsebojnimi razdaljami in
odmiki.
Priloga 3: Elaborat meritve referenčne točke vzletišča.

7 od 7
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1409.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih
šolah

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo,
68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in četrtega odstavka 67. člena
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) ministrica za izobraževanje,
znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolskem koledarju v srednjih šolah
1. člen
V Pravilniku o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni
list RS, št. 30/18 in 9/20) se v 4. členu v drugem odstavku besedilo »zaključka pouka« nadomesti z besedilom »23. junija«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»Ne glede na drugi odstavek tega člena se drugo ocenjevalno obdobje za dijake zaključnih letnikov konča v skladu
s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju iz 15. člena tega
pravilnika.«.
2. člen
5. člen se črta.
3. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku besedilo »25. decembra« nadomesti z besedilom »27. decembra«.
V petem odstavku se besedilo »Notranjsko-Kraške« nadomesti z besedilom »Primorsko – Notranjske«.
V šestem odstavku se beseda »šestega« nadomesti z
besedo »petega«, črta se beseda »Spodnje«.
V sedmem odstavku se besedilo »27. aprila« nadomesti
z besedilom »28. aprila«.
4. člen
V 12. členu se v drugem odstavku v drugi alineji besedilo
»20. oktobra« nadomesti z besedilom »27. septembra«.
V tretjem odstavku se besedilo »najprej po petih dneh po
končanem pouku« nadomesti z besedilom »v roku, določenem
s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju iz 15. člena tega
pravilnika«.
5. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju, letno
spričevalo, spričevalo o splošni maturi, poklicni maturi oziroma
zaključnem izpitu se dijakom razdelijo v roku, določenem s
podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju iz 15. člena tega
pravilnika oziroma v roku in na način, določen s pravilnikom, ki
ureja dokumentacijo v srednjih šolah.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se obvestilo o uspehu
razdeli ob koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja tudi dijakom,
ki v skladu z izobraževalnim programom še niso opravili praktičnega usposabljanja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se dijakom,
ki v skladu z izobraževalnim programom opravljajo praktično
usposabljanje pri delodajalcu še po 24. juniju, razdelijo letna
spričevala oziroma obvestila o uspehu do 27. avgusta.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se spričevala o
splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu lahko
slovesno razdelijo v roku, ki ga določi šola z letnim delovnim
načrtom. Šola izda maturitetno spričevalo na zahtevo maturanta tudi pred slovesno razdelitvijo.«.

Št.

67 / 30. 04. 2021 /

Stran
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(podaljšanje uporabe dosedanjega predpisa)
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o
šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 9/20).
7. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.
Št. 0070-42/2021
Ljubljana, dne 26. marca 2021
EVA 2021-3330-0034
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

1410.

Sklep o določitvi izpolnjevanja obveznosti
na področju praktičnega usposabljanja
z delom pri delodajalcu za dijake za šolsko leto
2020/2021

Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

SKLEP
o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju
praktičnega usposabljanja z delom
pri delodajalcu za dijake za šolsko leto
2020/2021
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se zaradi varovanja pravic in pravnih koristi dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki jim v šolskem letu 2020/2021 zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in
preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 ni bilo omogočeno
opraviti praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu v
obsegu in na način, kot je določen s srednješolskim izobraževalnim programom, določa prilagoditev obsega in načina
izvedbe praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu.
2. člen
(odločitev o prilagoditvi)
O prilagoditvi obsega in načina izvedbe praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu odloči ravnatelj šole.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-60/2021
Ljubljana, dne 16. aprila 2021
EVA 2021-3330-0051
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

Stran
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1411.

Poročilo o gibanju plač za februar 2021

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

Uradni list Republike Slovenije
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do marca 2021 v primerjavi s povprečjem leta
2020 je bil –0,007.
Št. 9621-86/2021/5
Ljubljana, dne 21. aprila 2021
EVA 2021-1522-0011
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

POROČILO
o gibanju plač za februar 2021
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2021 je znašala 1.946,07 EUR in je bila za
1,6 % nižja kot za januar 2021.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2021 je znašala 1.253,71 EUR in je bila za
1,2 % nižja kot za januar 2021.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–februar 2021 je znašala 1.961,53 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–februar 2021 je znašala 1.261,39 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december
2020–februar 2021 je znašala 1.981,41 EUR.
Št. 9611-138/2021/4
Ljubljana, dne 26. aprila 2021
EVA 2021-1522-0012
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

1412.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
marec 2021

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, marec 2021
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2021 v primerjavi s
februarjem 2021 je bil 0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca
2021 je bil 0,012.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca marca 2021 je bil 0,004.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2021 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,026.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2021 v primerjavi s februarjem 2021 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do marca 2021 je bil 0,002.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do marca 2021 je bil 0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2021
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,001.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1413.

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi spremembami) in Zakona
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi
spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva
in industrije gradbenega materiala
Dimičeva 13, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednik Upravnega odbora Kristjan Mugerli
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo
Dimičeva 9, Ljubljana,
ki jo zastopa predsednica Sekcije Alenka Samec
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Franc Niderl
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije
Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Anton Turk
sklepata naslednje

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   
K O L E K T I V N E   P O G O D B E
gradbenih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 101/15, 15/17, 80/17, 30/18,
5/19, 81/19)
1. člen
Zneski najnižjih osnovnih plač, opredeljeni v tč. 1 Tarifne
priloge, se spremenijo tako, da se tč. 1 glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1. 4. 2021 dalje in znašajo:
Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
IV./2
V.
V./2
VI.
VI./2

Najnižje osnovne plače v €
za 174 ur
504,13
559,54
620,18
687,11
728,79
812,15
862,68
909,41
1.053,40

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tarifni razred
VII.
VII./2
VII./3
VIII.
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Najnižje osnovne plače v €
za 174 ur
1.078,66
1.212,55
1.306,01
1.446,22
«

2. člen
Znesek regresa za letni dopust, opredeljen v tč. 3 Tarifne
priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, se spremeni
tako, da se prvi odstavek tč. 3 glasi:
»Regres za letni dopust
Regres za letni dopust za leto 2021 se izplača v višini
1.100,00 € bruto.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 4.
2021 dalje.
Ljubljana, dne 20. aprila 2021
Gospodarska zbornica Slovenije
– Zbornica gradbeništva in industrije
gradbenega materiala,
predsednik Upravnega odbora
Kristjan Mugerli
Združenje delodajalcev Slovenije,
Sekcija za gradbeništvo,
predsednica Sekcije
Alenka Samec
Sindikat delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije,
predsednik
Franc Niderl
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije
predsednik
Anton Turk
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 28. 4. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004-63
o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZAribt) pod zaporedno številko 5/11.

Stran
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OBČINE
AJDOVŠČINA
1414.

41

410 subvencije

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2020

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju:
ZJF) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 20. seji dne 15. 4. 2021 sprejel

42

43

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2020.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki
proračuna za leto 2020 so realizirani v naslednjih zneskih:
A.
I.
70

71

72

73
74

78

II.
40

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve
706 drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 takse in pristojbine
712 denarne kazni
713 prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 prejete donacije
TRASFERNI PRIHODKI
740 Trasferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva iz drugih
evropskih inštitucij
SKUPAJ ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 sredstva, izločena v rezerve

20.129.570,17
15.122.427,21
12.370.861,00
2.364.705,49
372.584,49
14.276,23
2.984.745,12
2.110.360,48
20.703,71
18.357,69
7.945,68
827.377,56
348.049,59
3.000,00
345.049,59
7.915,00
7.915,00
1.536.110,14
1.246.633,32
289.476,82
130.323,11
130.323,11
21.151.496,10
4.706.003,15
1.172.026,54
191.206,97
3.114.356,45
97.357,87
131.055,32

TEKOČI TRANSFERI

8.418.928,28
207.574,22

411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom

4.277.696,29

412 transferi neprofitnim organizacijam

1.036.304,17

413 drugi tekoči domači transferi

2.897.353,60

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.645.570,42

420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev

7.645.570,42

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 investicijski transferi fizičnim
in pravnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

380.994,25
65.369,70
315.624,55

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

750 prejeta vračila danih posojil

0,00

751 prodaja kapitalskih deležev

0,00

–1.021.925,93

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
DELEŽEV

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
DELEŽEV

0,00

440 dana posojila

0,00

441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

3.589.049,92

50

ZADOLŽEVANJE

3.589.049,92

500 zadolževanje

3.589.049,92

VIII. ODPLAČILA DOLGA

1.390.196,20

55

ODPLAČILA DOLGA

1.390.196,20

550 odplačila domačega dolga

1.390.196,20

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU

1.176.927,79

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

2.198.853,72

XI.

NETO FINANCIRANJE

1.021.925,93

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2020

1.405.774,05

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina 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 Ajdovščina za
leto 2020.
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4. člen
Prenos sredstev iz leta 2020 v leto 2021 znaša
1.405.774,05 EUR, Od tega znaša prenos vseh krajevnih skupnosti 148.799,00 EUR. Prenašajo se namenska sredstva:
– požarna taksa v višini 11.103,40 EUR
– sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini
183.696,79 EUR
– sredstva najemnin stanovanj v višini 67.044,03 EUR.

mesec. V naslednjih letih se bo obseg storitev lahko spreminjal
skladno s potrebami občanov na območju izvajanja koncesije
in nacionalnim programom socialnega varstva v RS. Okviren
obseg ur neposredne socialne oskrbe na mesec se v naslednjih
letih določa s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
(2) Storitev se izvaja vse dni v tednu, v skladu s pogoji,
ki jih predpisuje pravilnik, ki določa standarde in normative
socialnovarstvenih storitev.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020
brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v
celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.

4. člen

Št. 4102-1/2021
Ajdovščina, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

1415.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
javne službe pomoč družini na domu
v občini Ajdovščina

Na podlagi 45. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A,
28/19 in 189/20 – ZFRO), 36. člena Zakona o javno zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18)
in 4. člena Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu na območju občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 41/14) je Občinski svet Občine Ajdovščina
na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe
pomoč družini na domu v občini Ajdovščina
1. člen
Splošna določba
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Ajdovščina kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega
razvoja mreže javne službe za pomoč družini na domu, določa
vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske
dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe za pomoč družini
na domu v občini Ajdovščina.
(2) S tem odlokom se določi tudi postopek podelitve koncesije, njeno izvajanje ter prenehanje, zagotavljanje sredstev
za izvajanje te storitve in obveznost poročanja koncesionarja.

Območje izvajanja koncesije
(1) Območje izvajanja koncesije obsega naslednje krajevne skupnosti ali dele krajevnih skupnosti: Budanje, Dolga
Poljana, Col, Podkraj, naselje Kovk, Planina, Ustje, Gaberje,
Šmarje, Velike Žablje, Žapuže in del Krajevne skupnosti Ajdovščina vzhodno od reke Hubelj.
(2) Izjemoma lahko koncesionar opravlja storitev za upravičence izven območja, podeljenega s koncesijo, v primeru
nujnih potreb, hkrati pa ima izvajalec, ki opravlja storitev na
drugem območju, polne kapacitete, ali v drugih utemeljenih
primerih.
5. člen
Podelitev koncesije
(1) Koncedent podeli eno koncesijo v obsegu iz 2. in
3. člena tega odloka za izvajanje javne službe pomoči družini
na domu na območju iz 4. člena tega odloka. Koncesija se
podeli za določen čas, za obdobje deset (10) let. Trajanje koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom, ki ureja socialno varstvo.
(2) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, v
katerem se določijo tudi merila za izbor najugodnejšega ponudnika. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje
zakon, ki ureja socialno varstvo. Na podlagi javnega razpisa se
pripravi razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani
koncedenta.
6. člen
Strokovna komisija in postopek
(1) Za pripravo meril in besedila javnega razpisa ter pregled in presojo prispelih ponudb na javni razpis imenuje župan
najmanj tričlansko strokovno komisijo.
(2) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določata zakon,
ki ureja socialno varstvo in pravilnik, ki ureja podeljevanje
koncesij na področju socialnega varstva, ter druge pogoje iz
objavljene razpisne dokumentacije. Pri izboru koncesionarja se
upoštevajo merila, določena z javnim razpisom.
(3) V postopku je potrebno pridobiti mnenje pristojne zbornice oziroma, če to ni podano v roku dvajset (20) dni od pisne
zahteve, lahko strokovna komisija pripravi predlog podelitve
brez tega mnenja.

2. člen
Predmet koncesije in vrsta storitev
(1) Predmet koncesije je javna služba pomoč družini
na domu, ki obsega socialno oskrbo na domu upravičenca v
primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
(2) Socialna oskrba na domu obsega storitve, navedene v
pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih
storitev.

Koncesijo podeli Občinska uprava Občine Ajdovščina z
odločbo, na podlagi predloga, ki ga pripravi strokovna komisija. V odločbi se določi rok, v katerem mora izbrani ponudnik
skleniti koncesijsko pogodbo.

3. člen
Obseg storitve
(1) Storitve v koncesiji se bodo v letu 2021 in 2022 izvajale v obsegu okvirno 990 ur neposredne socialne oskrbe na

(1) Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan
Občine Ajdovščina.

7. člen
Odločba o koncesiji

8. člen
Pogodba o koncesiji
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9. člen

Sredstva za zagotavljanje storitev
(1) Koncedent koncesionarju iz proračuna zagotavlja
sredstva za stroške izvajanja storitve v skladu s predpisi, ki
določajo metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih
storitev. Sredstva za plačilo storitve se zagotovijo glede na
vrsto in obseg storitve.
(2) Koncedent pridobi sredstva za izvajanje storitve tudi
od upravičencev oziroma zavezancev za plačilo storitve, lahko
pa tudi iz drugih javnih sredstev, skladno s predpisi, ki določajo
metodologijo za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
(3) O zagotavljanju sredstev koncedent in koncesionar
skleneta letno pogodbo o financiranju. Letno pogodbo s koncesionarjem sklepa župan Občine Ajdovščina.
10. člen
Prenehanje koncesije
Koncesija preneha na način in pod pogoji, določenimi z
zakonom, ki ureja socialno varnost in morebitnimi pogoji, ki se
določijo v koncesijski pogodbi.
11. člen
Nadzor in poročanje
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in
obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje
koncesijske dejavnosti.
12. člen
Končna določba
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
´
Št. 1220-0001/2021
Ajdovščina, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

1416.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa
v Ajdovščini

Na podlagi 115., 117., 119. in 282. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12,
85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na
20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini, ki ga je
izdelalo podjetje OS ARHITEKTURA Katarina Šauperl s. p.,

Uradni list Republike Slovenije
Framska ulica 3, 2000 Maribor (datum marec 2021, št. proj.
16/2019), s katerim se načrtuje gradnja stanovanjskih objektov
s pripadajočimi prometnimi, komunalnimi in ostalimi ureditvami.
2. člen
(sestavni del OPPN)
(1) OPPN vsebuje:
A. ODLOK
B. GRAFIČNI DEL
risba 1 Prikaz območja obdelave
m 1:500
risba 2 Parcelacija
m 1:500
risba 3 Funkcionalno oblikovalski pogoji
m 1:500
risba 4 Situacija prometnega omrežja
m 1:500
risba 5 Komunalna in energetska infrastruktura m 1:500
risba 6 Ureditvena situacija s prerezom
m 1:500
C. PRILOGE
1. Sklep
2. Izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov občine
4. Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve
5. Nosilci urejanja prostora
6. Povzetek za javnost
7. Strokovne podlage: Geodetski načrt, ki ga je izdelalo
podjetje Gromap d.o.o., Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica
(2) Postopek celovite presoje vplivov na okolje je izveden,
na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409374/20219/8 z dne 1. 4. 2020.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN je območje veliko 27.276 m², ki obsega zemljiške parcele v katastrski občini 2392 Ajdovščina:
številka zemljiške parcele
295
296
279/7
297/64
297/65
297/79
297/80
297/81
297/82
297/83
297/84
297/88
297/91
297/92
297/93
297/94
299
301/6
302/2
308
309/1
312/1
312/4
320
1721/2
315/2
318
305

del
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
del
del
del
celota

površina v m²
649
1205
141
1519
519
105
21
53
56
733
76
238
1972
2206
3597
138
491
23
803
297
447
877
113
458
2768
25
11
453

Uradni list Republike Slovenije
številka zemljiške parcele
306
303
304
297/35
297/32
297/33
297/34
302/1
297/37
297/67
1721/4
301/1
301/5
301/4
297/66
297/38
297/85
297/86
297/45
291/3
291/2
293
292
294
291/4

del
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota
celota

Št.

površina v m²
279
462
336
546
249
241
259
1056
436
232
13
107
63
2
459
227
254
181
117
244
542
130
388
277
22

(2) Ureditve obsegajo tudi okoliška zemljišča in dele zemljišč, na katerih se izvede potrebna komunalna in energetska
infrastruktura.
4. člen
(namenska raba)
(1) Osnovna namenska raba: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja.
(2) Podrobnejša namenska raba: površine za stanovanja,
dopolnilne mirne dejavnosti, ki so po emisijah ustrezajoče bivalnemu okolju in za katere ni treba izvesti presoje vplivov na
okolje, površine za promet ter zelene igralne površine.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
V PROSTOR
5. člen
(opis prostorske ureditve)
Na območju OPPN je v severovzhodnem delu območja
predvidena gradnja večstanovanjskih stavb – pozidava A, na
severozahodnem delu se ohrani enostanovanjska gradnja –
pozidava B, na zahodnem delu je dolgoročno predvidena vrstna stanovanjska pozidava – pozidava C in na južnem delu
območja se ohranja obstoječa pozidava z mešano namembnostjo – pozidava D, ki se jo v primeru odstranitve nadomesti
s stanovanjsko pozidavo z dopolnilnimi mirnimi dejavnostmi.
Predvidena je rekonstrukcija in razširitev obstoječih prometnih
površin ter ureditev novih prometnih površin za premikajoči
in mirujoči promet. V sklopu ureditve se predvidi tudi zelene
površine z otroškim igriščem.
6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov)
(1) Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, površine so pretežno namenjene
stanovanju in dopolnilnim dejavnostim.
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(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se
dopuščajo:
– gradnja novih objektov, dozidave in nadzidave,
– tekoča investicijska in vzdrževalna dela na objektih in
napravah,
– odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,
– rekonstrukcija objektov in naprav,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti.
(3) Vrste dopustnih objektov pozidava A:
11220 Tri in večstanovanjske stavbe z dopolnilnimi dejavnostmi.
(4) Vrste dopustni objektov pozidava B:
11100 Enostanovanjske stavbe.
(5) Vrste dopustni objektov pozidava C:
11100 Enostanovanjske stavbe.
(6) Vrste dopustni objektov pozidava D:
11220 Tri in večstanovanjske stavbe z dopolnilnimi dejavnostmi,
1220 Poslovne in upravne stavbe,
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti.
IV. URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
7. člen
(urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj –
pozidava A)
(1) Pri postavitvi stanovanjskih stavb v prostor je potrebno
upoštevati gradbeno linijo in gradbeno mejo.
(2) Največji faktor zazidanosti je 0,4.
(3) Višinski gabarit stanovanjskih objektov je maksimalno
K+P+3 ob standardni bruto višini stanovanjske etaže, ki ne
presega 3,50 m na višino posamezne etaže oziroma skupna
višine 14,00 m nad koto ± 0,00 m pritličja. Tretja etaža večstanovanjske stavbe mora biti umaknjena od gradbene linije
ali od gradbene meje v notranjost objekta najmanj za 1,50 m,
razen komunikacijskega dela objekta (dvigalo, stopnice ipd.),
ki lahko sega največ do gradbene linije ali do gradbene meje.
Na terasah v tretjem nadstropju ni dovoljeno postavljanje nadstreškov, pergol ipd.
(4) Kleti so v celoti vkopane in so lahko izvedene po celotni površini območja. Streha kleti je večinoma zazelenjena.
Uvozne rampe v kletno etažo morajo biti prekrite ter zakrite
pred pogledi s hortikulturno ureditvijo.
(5) Strehe so ravne, v rahlem naklonu, dvokapne ali
večkapne v naklonu od 20 do 25 stopinj. Na njih je dovoljeno
nameščanje klimatov in drugih naprav, ki služijo za delovanje
objekta ter sončnih elektrarn pod pogojem, da ne presegajo maksimalnega višinskega gabarita stanovanjskih objektov.
Fasade so v pastelnih in svetlih barvnih tonih ter v celoti ali
kombinirane z naravnimi materiali (les, kamen, steklo).
(6) Za rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki
pogoji kot za novogradnje.
8. člen
(urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj –
pozidava B)
(1) Lega obstoječih stanovanjskih objektov je podrobneje opredeljena na grafični prilogi – funkcionalno oblikovalski
pogoji.
(2) Obstoječe stavbe se lahko rekonstruira in dograjuje do
faktorja zazidanosti parcele 0,4.
(3) Odmiki novo zgrajenih objektov od parcelne meje
morajo biti večji od 4 m. S soglasjem lastnika sosednjega zemljišča so lahko odmiki tudi manjši.
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(4) Višinski gabarit stanovanjskih objektov je maksimalno
K+P+1 ob standardni višini stanovanjske etaže, ki ne presega
3,30 m na višino posamezne etaže, z možnostjo izvedbe vkopane kleti.
(5) Strehe so ravne, v rahlem naklonu, dvokapne ali večkapne v naklonu od 20 do 25 stopinj.
(6) Fasade so v pastelnih in svetlih barvnih tonih ter v
celoti ali kombinirane z naravnimi materiali (les, kamen, steklo).
(7) Za rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki
pogoji kot za novogradnje.
9. člen
(urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj –
pozidava C)
(1) Pri postavitvi stanovanjskih stavb v prostor je potrebno upoštevati gradbeno linijo. Gradbena linija, ki se je morajo
držati stanovanjske stavbe oziroma del stavbe, ki je namenjen
bivanju, v pritlični ali nadstropni etaži so opredeljeni na grafični prilogi – funkcionalno oblikovalski pogoji. Nadstrešek za
avtomobile, ki je lahko tudi del oziroma v sklopu stanovanjske
stavbe in je v tem primeru del manj zahtevnega objekta, je lahko na zahodni strani lociran izven gradbene linije. Maksimalna
velikost nadstreška je 6,20 x 5,20 m.
(2) Največji faktor zazidanosti je 0,7.
(3) Višinski gabarit stanovanjskih objektov je maksimalno
K+P+1 ob standardni višini bruto stanovanjske etaže, ki ne
presega 3,20 m na višino posamezne etaže. Kleti so vkopane.
(4) Strehe so ravne, v rahlem naklonu, dvokapne ali večkapne v naklonu od 18 do 25 stopinj.
(5) Fasade so v pastelnih in svetlih barvnih tonih ter v
celoti ali kombinirane z naravnimi materiali (les, kamen, steklo).
(6) Za rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki
pogoji kot za novogradnje.
10. člen
(urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj –
pozidava D)
(1) Pri postavitvi novih stavb v prostor je potrebno upoštevati gradbeno linijo.
(2) Največji faktor zazidanosti je 0,5.
(3) Višinski gabarit novih objektov ne smejo presegati
višine stavbe Okrajnega sodišča Ajdovščina oziroma objekta
na parceli št. 302/1 k. o. 2392 Ajdovščina.
(4) Strehe so ravne, v rahlem naklonu, dvokapne ali večkapne v naklonu od 18 do 25 stopinj.
(5) Fasade so v pastelnih in svetlih barvnih tonih ter v
celoti ali kombinirane z naravnimi materiali (les, kamen, steklo).
(6) Za rekonstrukcije, dozidave in nadzidave novih objektov veljajo enaki pogoji kot za novogradnje.
(7) Obstoječe legalno zgrajene stavbe je dovoljeno rekonstruirati in dozidati.
11. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Dopustni enostavni in nezahtevni objekti:
– 12420 Garažne stavbe,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe – le drvarnica in le na območju pozidave B, C in D do velikosti 50 m²,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje - nadstrešnice, le na območju B, C in D,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas – le otroška in druga javna igrišča,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje,
– 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin,
– 33130 Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in
ruševine.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Pri vseh dopustnih objektih, ker ni navedeno drugače,
se upoštevajo splošna merila iz Uredbe o razvrščanju objektov
(Uradni list RS, št. 37/18).
12. člen
(urejanje zunanjih površin)
(1) Zunanje utrjene površine se uredijo tlakovano ali asfaltirano, vključno z urejenimi parkirnimi mesti, nadstrešnicami,
odvzemnim mestom za smeti – zbiralnicami ločenih frakcij
komunalnih odpadkov, teraso ipd.
(2) Zelene površine funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo
zgoraj omenjene površine in prostore. Sestavljajo jih drevesa,
grmovnice in tratne površine ter otroška igrišča.
(3) Vozne in manipulativne površine morajo biti vodo nepropustne. V primeru tlakovanja ali uporabe gramoza, je treba
pod voznim materialom predvideti folijo ali drug primeren vodo
nepropustni material, ki bo odpadne padavinske vode odvajal
v smeri proti lovilcu olj in usedalniku.
13. člen
(parcelacija)
Parcelacija je podrobneje opredeljena na risbi 2 grafičnega dela OPPN.
V. UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN
14. člen
(gradnja in urejanje cestnega omrežja)
(1) Pri projektiranju cest je potrebno upoštevati zakonodajo s področja upravljanja občinskih cest.
(2) Ceste znotraj območja OPPN morajo predvideti manipulativne površine in optimalno navezavo na glavne prometne
povezave.
(3) Vsi objekti morajo biti načrtovani na način, da bodo
zagotovljeni vsi ukrepi, s katerimi bo zagotovljena prometna
varnost na območju OPPN.
(4) Vsi objekti in naprave s pripadajočo interno komunalno
infrastrukturo, morajo biti grajeni oziroma postavljeni skladno z
določili 97., 98. in 99., člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 21. člena
Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 106/12, 9/16 in 27/17) ter Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/98, Uradni
list RS, št. 96/04, 92/05, 108/08, 19/09, 9/11, 100/11 in 14/12).
(5) Pri umestitvi cestnega priključka na severnem delu območja OPPN na ulico Quiliano je potrebno zagotoviti ustrezno
preglednost tudi z možnostjo posega na parcele, ki niso zajete
v ureditvenem območju OPPN-ja. Poseg ne sme poslabšati
pretočnost lokalne ceste LK 001 941 »Ulica Quiliano – Gradišče«.
(6) Krajevna cesta LK 001 941 »Ulica Quiliano – Gradišče« se na območju OPPN, kjer je predvidena pozidava A,
rekonstruira tako, da se umesti površine za kolesarje in pešce
na zahodni strani cestišča. Poseg ne sme poslabšati pretočnost lokalne ceste LK 001 941 »Ulica Quiliano – Gradišče«.
(7) Vsi uvozi v podzemne garaže morajo biti pokriti.
15. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na cestah naj se predvidi javna razsvetljava (v nadaljevanju JR) z zemeljskimi vodi.
(2) Elementi JR naj se predvidijo s tipskimi oporišči, kovinska oporišča morajo biti montažna.
(3) Oprema JR mora biti predvidena in izvedena v skladu
s standardi in tipizacijo, ki jo določi Občina Ajdovščina.
(4) Omogočen mora biti neoviran dostop do objektov JR.
(5) Nova JR naj se naveže na omrežje obstoječe JR.
(6) Elementi in objekti JR se morajo predvideti in izvesti
z upoštevanjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
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onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07,
62/10 in 46/13).
16. člen
(parkiranje)
(1) Za potrebe večstanovanjskih stavb – pozidava A, D je
parkiranje osebnih vozil glede na velikost stanovanjske enote:
– za stanovanja do 60 m² se zagotovi 1,5 parkirnega
mesta
– za stanovanje od 60 m² do 100 m² se zagotovi 2 parkirni
mesti
– za stanovanje nad 100 m² se zagotovi 3 parkirna mesta.
Parkirna mesta se prioritetno predvidi v kletni etaži stanovanjskih stavb.
(2) Za potrebe individualne stanovanjske gradnje – pozidava B je parkiranje osebnih vozil (dve parkirni mesti na
stanovanjsko enoto) zagotovljeno na lastni parceli.
(3) Za potrebe enostanovanjskih stavb v nizu – pozidava C je parkiranje osebnih vozil (dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto) zagotovljeno na lastni parceli.
(4) Za potrebe ohranjene obstoječa pozidave z mešano
namembnostjo – pozidava D se predvidi število parkirnih mest
glede na namensko rabo posameznega objekta.
17. člen
(dostava in intervencija)
Do vseh stavb se zagotovi minimalno 3,0 m širok dovoz
za intervencijska vozila in manipulativne površine.
VI. UREJANJE IN PRIKLJUČEVANJE NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO
18. člen
(splošno)
(1) Pri križanjih in približevanju različnih gospodarskih
javnih infrastruktur je potrebno upoštevati ustrezne odmike in
zaščite infrastrukture.
(2) Na zasebnih zemljiščih, kjer poteka gospodarska javna infrastruktura, je potrebno urediti služnost za potrebe izgradnje, dostopa in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.
19. člen
(vodooskrba)
(1) Za javni vodovod profila DN 80 in več je potrebno
predvideti cevi iz nodularne litine. Za manjše premere se predvidi pocinkane cevi izolirane s trdo PVC izolacijo ali PE-HD cevi
12 bar v zaščitnih ceveh.
(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije je obvezno sodelovanje s Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. z upoštevanjem katastra obstoječih vodovodnih objektov in naprav.
Projektant mora zagotoviti ustrezne odmike objektov od javnega vodovoda po pravilih stroke ter pri utesnjenih situacijah
uporabiti pri križanjih zaščitne cevi za vodovod.
(3) Investitor mora pridobiti vso potrebno upravno in tehnično dokumentacijo za gradnjo vodovodnih cevovodov. Po
dokončanju del je potrebno novozgrajene vodovodne objekte in
naprave ter ostale infrastrukture v bližini vodovoda geodetsko
posneti ter posnetek v digitalni obliki dostaviti na Komunalno
stanovanjsko družbo d.o.o., ki vodi kataster komunalnih naprav.
(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za posamične
posege v prostor si je pred izvedbo projektne dokumentacije
potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenja na projektne
rešitve.
(5) Pred pričetkom gradbenih del v neposredni bližini javnega vodovoda je potrebno Komunalno stanovanjsko družbo
d.o.o. zaprositi za zakoličenje obstoječega vodovoda.
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20. člen
(zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
(1) Kanalizacijski sistem se načrtuje in gradi vodotesno
ter v ločenem sistemu za odvajanje odpadnih komunalnih in
padavinskih vod. Kanalizacijski sistemi se lahko priključi na
obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka po Gregorčičevi ulici.
Predhodno je potrebno opredeliti količine odpadne vode (fekalne in meteorne) v novem naselju in preveriti, če obstoječa
kanalizacija lahko odvaja predvidene nove količine odpadne
vode.
(2) Priključitev na obstoječi kolektor javne kanalizacije
(fekalne in meteorne) mora biti izvedena vodotesno preko
priključnega jaška.
(3) Javna kanalizacija in kanalizacijski priključek morata
biti grajena iz ustreznih materialov, ki zagotavljajo vodotesnost.
(4) Kjer trasa javne kanalizacije poteka po zasebnih zemljiških parcelah, naj se zagotovi nemoten dostop za potrebe
vzdrževanja javne kanalizacije.
(5) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno
pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji.
(6) Po končani gradnji mora investitor dostaviti na Komunalno stanovanjsko družbo Ajdovščina d.o.o. PID projektno
dokumentacijo, geodetki posnetek novo zgrajenih vodov ter
objektov kanalizacije v digitalni obliki, video posnetek ter dokazilo o pretočnosti in vodotesnosti kanalizacije ter dokazilo o
zanesljivosti objektov javne kanalizacije.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Prestavitev, način in lokacija nove transformatorske
postaje mora biti usklajena s pogoji Elektra Primorska d. d. in
splošnimi smernicami Sodo d. o. o..
(2) Do transformatorske postaje, stojnih mest daljnovoda
ter do jaškov kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti dostop z osebnim in tovornim vozilom iz javnih površin.
(3) Razdelilne omarice in priključno merilne omarice se
morajo namestiti na stalno dostopno mesto.
(4) Priključevanje objektov na distribucijsko elektroenergetsko omrežje se izvede v skladu s soglasjem za priključitev,
ki ga je potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljalca
distribucijskega omrežja in s Sistemskimi obratovalnimi navodili
za distribucijsko omrežje energije (SONDO) (Uradni list RS,
št. 41/11).
(5) Koridorji za elektroenergetsko infrastrukturo naj se
prioritetno predvidijo na javnih površinah.
(6) Pred pričetkom gradnje se je potrebno seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav
ter naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jo nameravana gradnja zajema. Pri izvajanju del v neposredni bližini
elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena
pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo.
(7) Investitor se obvezuje plačati stroške:
– stroške za upravno in projektno dokumentacijo,
– stroške za morebitne prestavitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov,
– stroške za morebitne prestavitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov,
– stroške zakoličbe obstoječih naprav,
– odškodnine za trase prestavitev ter škodo nastalo zaradi
neupoštevanja nadzora in smernic.
(8) Nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bo izvajal
upravljalec na podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih.
Izvedba del na elektroenergetskih vodih, ki so ali bodo v lasti
Elektra Primorska d. d., ne more biti predmet javnega razpisa.
Dela mora investitor naročiti pri Elektro Primorska d. d..
(9) Infrastrukturne elemente oziroma tehnološke naprave
z inštalacijami za izrabo sončne energije (sončni kolektorji,
proizvodne naprave na sončno energijo) je dopustno nameščati
na vse objekte.
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(10) Lokacija transformatorske postaje se določi skupaj
z Elektro Primorska d. d. in ni nujno na mestu kjer je prikazana
v grafičnih prilogah.

VII. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
IN OHRANJANJE NARAVE

22. člen

(kulturna dediščina)

(elektronske komunikacije)

(1) Na območju OPPN se nahajajo enote nepremične
kulturne dediščine:
– 9462 – Ajdovščina – Vilska četrt Putrhe,
– 3 – Ajdovščina – Arheološko najdišče Castra.
V neposredni bližini se nahaja enota nepremične kulturne
dediščine:
– 1562 – Ajdovščina – Mestno jedro.
(2) V času pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno
izvesti predhodne arheološke raziskave, in sicer v obliki strojnih
testnih jarkov.
(3) Arheološke raziskave bo predpisal Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica in jih bo potrebno
izvesti tudi ob rušenju objektov in odstranjevanju temeljev.

Na celotnem območju je dopustno graditi skladno s Tehnično smernico TSG-V-006:2018 gradbene inženirske objekte
22242 – Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja in pri
tem vzpostaviti dostopovne točke kot samostojne elektronske
naprave za mobilne komunikacije na prej zgrajenih stavbah,
gradbenih inženirskih objektih in na ureditvah drugih gradbenih
posegov.
23. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na območju OPPN poteka obstoječe plinovodno
omrežje na Župančičevi in Gregorčičevi ulici ter na Ulici Quiliano. Novo plinovodno obrežje naj se priključi na obstoječe
plinovodno omrežje pod pogoji upravljalca plinovodnega
omrežja.
(2) Trasa novega plinovodnega omrežja naj poteka po
trasi predvidenih cest in intervencijske poti v pločniku ali ob
robu cestnega telesa.
(3) Gradnjo novega plinovodnega omrežja lahko izvede
le operater distribucijskega sistema ali od njega pooblaščeni
izvajalci pod nadzorom operaterja distribucijskega sistema.
(4) Priključitev novo načrtovanih in obstoječih stavb na
plinovodno omrežje bo možna po pridobitvi soglasja za priključitev po Energetskem zakonu EZ-1.
(5) Varovani pas plinovodnega omrežja je 5 m na vsako
stran plinovoda. V 2,50 m pasu na obe strani plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globine 0,50 m.
(6) Pri načrtovanju plinovodnega omrežja je potrebno
upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom
do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14
– EZ-1).
24. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Na območju OPPN je potrebno postaviti ustrezno
število zbiralnic ločenih frakcij odpadkov, v katerih se bodo
v štirikolesnih zabojnikih zbirali naslednji odpadki: ostanek
komunalnih odpadkov, papir in kartonska embalaža, plastična
embalaža skupaj s kovinsko in sestavljeno embalažo, steklena
embalaža, biorazgradljivi kuhinjski odpadki. Zabojniki morajo
biti v zbiralnici dodatno zavarovani pred vplivi močne burje z
varovalnimi ograjami.
(2) Zbiralnica je lahko tipska (betonski zidovi višine
0,90 m, širine 0,15 m in mrežasta ograja do višine zbiralnice
1,60 m) ali iz drugačnih materialov po predlogu projektanta
glede na tip naselja, v pravokotni obliki, jugovzhodna dolžine
12,30 m in širine 4,00 m, jugozahodna in severozahodna dolžine 10,00 m in širine 4,00 m. Vhod v posamezno zbiralnico je
širine 1,45 m, na krajši stranici, iz platoja, ki se ga uredi pred
zbiralnico. Glede na število uporabnikov je potrebno na območju umestiti tri zbiralnice.
(3) Zbiralnica mora biti na mestu dostopnem vozilu za
odvoz odpadkov na oddaljenosti največ 3,00 m od ustavljanja
vozila. Med prevzemnim mestom in mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir. Površina
prevzemnega mesta mora biti ravna in utrjena.
(4) Dostop do prevzemnega mesta mora biti vsaj 3,00 m
svetle širine in 3,80 m svetle višine.
(5) Vozilo za odvoz odpadkov mora imeti zagotovljeno
obračališče.

25. člen

26. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VIII. VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN,
OBRAMBA, VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(varstvo okolja)
Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt
za večstanovanjsko sosesko Lipa, ki ga je izdelalo podjetje
MATRIKA ZVO d.o.o. pod št. OP-14.20 v maju 2020, predpisuje
sledeče omilitvene ukrepe:
– Odlagališča gradbenih materialov, parkirišča delovnih
strojev, tovornih vozil in pretakališča goriv morajo biti urejena
tako, da iztekanje odpadnih voda in nevarnih snovi v tla ne bo
mogoče. Predvideni morajo biti tehnični ukrepi za preprečitev
razlivanja tudi iz mirujočih vozil.
– Oskrba delovnih strojev z gorivom in mazivi se lahko
izvaja na prostoru, ki mora biti urejen tako, da onesnaženje tal
in podzemne vode ni možno (ustrezno tesnjenje). Predvideni
morajo biti tehnični ukrepi za preprečitev razlivanja tudi iz mirujočih vozil.
– Začasna skladišča nevarnih snovi so na gradbišču
prepovedana.
– Na delovišču se sme uporabljati le brezhibna delovna
mehanizacija, ki mora biti, kjer je to mogoče, opremljena z lovilci olj in nevtralizacijskim sredstvom. V primeru okvare je potrebno mehanizacijo nemudoma odstraniti iz območja gradbišča.
– Redno se mora preverjati puščanja motornih olj, maziv
ipd. na delovnih strojih in napravah.
– Dovoljena je la uporaba kemijskih stranišč, razen v primeru, ko je odvodnjavanje urejeno v javno kanalizacijo.
– V času sušnega in vetrovnega vremena naj se območja
odprtih delov vlaži. Gradbenih del kot so ruševine in nalaganje
sipkega tovora naj se ne izvaja v vetrovnem vremenu (burja).
– Na severi strani območja pozidave A, ob stiku OPPN
s skladiščno halo, se ne umešča otroških igrišč, temveč se
prednostno umešča zelene površine. Pas omenjene zelene
površine naj se ozeleni z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami.
– Čas obratovanja gradbišča: le v dnevnem času od
7:00–18:00.
– Delež najbolj hrupnih del (rušenje, odvozi, izkopi, utrjevanje za temelje ipd.) ne sme presegati 5  % delovnih dni v
kontekstu celotnega časa gradnje objektov na območju OPPN.
– Stanovalci bližjih stanovanjskih objektov na Gregorčičevi in Župančičevi ulici ter na Ulici Quiliano, naj bodo pravočasno
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in natančno obveščeni o poteku izvajanja najbolj hrupnih del.
Izvajalec del naj zbira pritožbe in ukrepe.
– Investitor, ki naroči graditev objekta, mora zagotoviti, da
izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastanejo pori gradbenih delih, ločeno po
vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacije seznama odpadkov.
– Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da
ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov
omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke
odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike.
– Nevarne odpadke je potrebno zbirati ločeno (prepovedano je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi odpadki).
Določeno mora biti ustrezno opremljeno mesto na območju
gradbišča (izven gradbene jame) za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode za nevarne odpadke pa
morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiščene
snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka
nevarnosti), s čimer bo preprečeno iztekanje ali izpiranje nevarnih snovi v tla in podtalnico.
– Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja gradbišča,
pri čemer mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov in
nevarne odpadke oddajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje
nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano.
Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov
v tla (ali kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen).
– Skladiščenje nevarnih kemikalij, ki se uporabljajo pri
gradnji in ki so kot nevarne opredeljene skladno z določili Zakona o kemikalijah, mora ustrezati veljavnim normativom, da
se preprečijo škodljivi vplivi na podtalnico in okolje.
– Spoštovanje splošnih zakonskih ukrepov za varstvo arheoloških ostalin, ki predpisujejo ustrezno ravnanje in ukrepanje v primeru naključne najdbe, vključno z izvedbo predhodnih
arheoloških raziskav (PAR).
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cijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter
in varen umik. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.
(5) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati zahteve glede zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med
objekti ter predvidet potrebne protipožarne ločitve z namenom
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte.
31. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Objekte se graditi v skladu s VII. stopnjo potresne
intenzitete EMS in projektnim pospeškom tal 0,175 g.
(2) Varstvo pred naravnimi nesrečami kot so toča, žled,
snegolom, orkanski veter, nalivi ipd. se zagotavlja z ustreznim
lociranjem posegov v prostor, z zmogljivim sistemom odvajanja
padavinske vode in zasnovo ter izvedbo objektov.
IX. VAROVANJE ZDRAVJA
32. člen
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)
(1) Pri graditvi objektov in drugih posegih v prostor je
potrebno upoštevati veljavne predpise s področja varovanja
kakovosti zunanjega zraka.
(2) Pri ogrevanju objektov in pripravi tople vode se z uporabo primernih ogrevalnih tehnologij in energentov zmanjšuje
izpust toplogrednih plinov in drugih onesnaževal. Za ogrevanje
objektov se prednostno uporabljajo čistejši energenti.
33. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN se nahaja v III. coni varstva pred
hrupom.
(2) Viri hrupa ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve
območja s hrupom. Pri gradnji in obratovanju objektov, naprav
in omrežij, se predvidijo ustrezni ukrepi za zmanjšanje vplivov
hrupa na okolje v času gradnje in obratovanja.

28. člen

34. člen

(varstvo tal)

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Pri gradnji objektov se zgornji, rodovitni sloj tal odstrani
in deponira ločeno od nerodovitnih tal ter uporabi za zunanje
ureditve ali izboljšanje kmetijskih zemljišč.

Gradnja objektov ali naprav, ki so vir elektromagnetnega
sevanja (nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo), ne sme
presegati obremenitev okolja, ki jih določajo veljavni predpisi s
področja elektromagnetnega sevanja.

29. člen
(varstvo vodnih virov in podtalja)
(1) Območje OPPN se nahaja izven vodovarstvenega
območja.
(2) Fekalne odpadne vode in meteorne vode se odvajajo
v javno kanalizacijsko omrežje.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

30. člen

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture
morajo investitorji pridobiti soglasje upravljavcev in pravico
graditi na zemljiških parcelah, po katerih je predviden potek
gospodarske javne infrastrukture.

(varstvo pred požarom)
(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja na področju, kjer
je požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. Možnost
nastanka požara ne obstaja, verjetnost vžiga je minimalna. V
kolikor izbruhne požar se zelo počasi širi ali pa ugasne. Zelo
malo gorljivega materiala je zajetega v požaru, v glavnem je to
zgornji sloj podrasti.
(2) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhaja
iz posameznih načrtov, kot so določeni v predpisih o projektni
dokumentaciji o graditvi objektov.
(3) Na ureditvenem območju OPPN poteka javno vodovodno omrežje. Na območju predvidenega posega se uredi
zunanje hidrantno omrežje. Voda, potrebna za gašenje, se
zagotavlja iz hidrantnega omrežja in s prevozom vode z gasilskimi vozili.
(4) Stavbe morajo biti projektirana in grajena tako, da je
ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakua-

35. člen
(obveznosti investitorjev)

36. člen
(obveznosti v času gradnje)
(1) Pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi evidentirati obstoječe objekte in
naprave, jih zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode
ter uskladiti vse posege v območje varovalnih pasov njihovih
objektov in naprav.
(2) Pri odrivih zemlje je treba zagotoviti, da se humusna
plast skrbno odgrne in deponira na lokaciji posega, ločeno od
ostalega materiala, ter se takoj po končani gradnji uporabi za
ureditev zelenih površin.
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(3) Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje
OPPN. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe
komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. V primeru, da je potrebno sondirati temeljna tla ali kako drugače zaščititi gradbeno jamo, se lahko posega tudi izven meja območja
določenega s tem odlokom.
(4) V času gradnje imajo investitorji in izvajalci, poleg
obveznosti navedenih v 26. členu tega odloka, še dodatne
obveznosti:
– evidentirati gradbenotehnično stanje okoliških objektov
in naprav;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se
prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;
– v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav;
– vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov in naprav ter okolice objektov;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse dostopne
poti in prometnice, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje
objekta prekinjene ali poškodovane, ter
– po končani gradnji odstraniti vse za potrebe gradnje
postavljene objekte in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter površine urediti skladno z načrtovanim namenom.
(5) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
37. člen
(faznost)
Gradnja lahko poteka etapno. Vsaka etapa mora tvoriti
zaključen prostorski del z vsemi funkcionalnimi površinami, priključki na javno gospodarsko infrastrukturo, zunanjo ureditvijo,
ustreznim številom parkirnih prostorov ter drugimi varstvenimi
in varovalnimi ukrepi.
38. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Dopustna so odstopanja od zasnove elektroenergetske
infrastrukture, če gre za tehnične rešitve, ki so primernejše iz
tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, in če s takšnimi odstopanji soglaša upravljavec te infrastrukture.
XI. KONČNE DOLOČBE
39. člen
(prenehanje veljavnosti)
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet tega OPPN, veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ajdovščina (Ur. glasilo,
št. 1/98, Uradni list RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11,
100/11 in 14/12; kartografski del: Uradni list RS, št. 96/04).
40. člen
(vpogled OPPN)
OPPN je na vpogled na Občini Ajdovščina.
41. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo gradbeni
inšpektorji.

Uradni list Republike Slovenije
42. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/19-112
Ajdovščina, dne 16. aprila 2021
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

1417.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje zaselka Strane na Planini

Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in na
podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
zaselka Strane na Planini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini (Uradni list RS, št. 80/09, v nadaljevanju: OPPN). OPPN je izdelalo podjetje KREADOM d.o.o.
arhitektura, geomantija, inženiring d.o.o., Kidričeva ulica 20,
5000 Nova Gorica, pod številko 8/2020 in pod identifikacijsko
številko Ministrstva za okolje in prostor 1504.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določa ureditveno območje, funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve načrtovanih objektov
in površin, zasnovo projektnih rešitev prometne energetske,
vodovodne infrastrukture, infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter telekomunikacijskega omrežja, rešitve in
ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne
dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe
za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, dopustna odstopanja od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev, roke za izvedbo, obveznosti
investitorjev in izvajalcev, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v
OPPN, ki je sestavni del tega odloka, in obsega:
I. Tekstualni del OPPN:
1. Opis prostorske ureditve,
2. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro,
3. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
4. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter
ohranjanja narave,
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5. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
6. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN,
7. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.
II. Kartografski del OPPN:
1. Načrt namenske rabe prostora:
1. Izsek iz kartografskega dela Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 96/04) (list 1)
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
(list 2)
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji (list 3)
4. Zazidalna oziroma ureditvena situacija (list 4)
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro_širše območje (list 5)
6. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro (list 6)
7. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave (list 7)
8. Načrt parcelacije (list 8)
III. Smernice nosilcev urejanja prostora
(3) Postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bil
izveden, na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor,
št. 35409-375/2019/8 z dne 16. 4. 2020.

– Izgradnja telekomunikacijskega kablovoda iz zaselka
Štrancarji (stanovanjska hiša Planina 8) od parcele številka
1157/3 k. o. 2399 Planina, v lokalni cesti z začetkom na parceli številka 2161/28 do parcele številka 2161/26, obe k. o.
2399 Planina in dalje po parcelah številka 1220/15, 1220/16 in
1220/29, vse k. o. 2399 Planina.
– Izgradnja oskrbovalnega vodovoda s priključitvijo na nov
oskrbovalni vodovod od zaselka Štrancarji do cestnega odcepa
za zaselek Strane iz obstoječega rekonstruiranega vodohrana
Boršt v javni poti na parceli številka 2161/28 k. o. 2399 Planina
in dalje po parcelah številka 1220/15, 1220/16 in 1220/29, vse
k. o. 2399 Planina, do ureditvenega območja.
– Rekonstrukcija priključka in odcepa nekategorizirane
javne ceste na parceli št. 1220/29 k. o. 2399 Planina na jugozahodnem delu območja urejanja po parceli številka 1220/10
k. o. 2399 Planina.
(4) Pri izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta je bilo upoštevano zemljiškoknjižno stanje z dne 16. 5.
2020.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

(zasnova pozidave)

5. člen
(lokacija)
Območje pozidave predstavlja valovito rahlo razgibano
ravan vrh strmega pobočja naselja Dolenje v kulturni krajini, v
kateri se izmenjujejo valoviti reliefni travniki z živicami in gozdnimi strminami. Prometno se območje navezuje na lokalno
cesto LC 001 121 Dolenje–Planina in je od priključka na hitro
cesto H4 Ajdovščina–Ljubljana oddaljeno 4 km.
6. člen

3. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje OPPN obsega:
– površino, na katerih so načrtovani eno in dvostanovanjski objekti ter spremljajoči objekti s pripadajočo zunanjo
ureditvijo;
– območje rekonstruiranega odseka občinske ceste;
– površine, po katerih poteka gospodarska javna infrastruktura, potrebna za nemoteno funkcioniranje območja.
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Meja ureditvenega območja OPPN poteka po vzhodnem robu parcel številka 1220/5 in 1220/11, severnem robu
parcel št. 1220/5, 1220/6 in 1220/67, po zahodnem robu parcel
številka 1220/6 in 1220/10 in po južnem robu parcel številka
1220/10, 1220/11 in 1220/67, vse k. o. 2399 Planina, in je razvidna grafične priloge št. 2 Območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem. Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
zavzema površino 19 509 m².
(2) Izven ureditvenega območja OPPN so predvideni
trajni posegi zaradi ureditve prometnih površin ter izvedbe
elektroenergetskega, telekomunikacijskega in vodovodnega
priključka:
– Rekonstrukcija priključka nekategorizirane javne ceste
na parceli št. 1220/67 k. o. 2399 Planina na kategorizirano lokalno cesto LC 001 120 Dolenje–Planina in izgradnja dovozne
ceste do območja urejanja po parcelah št. 1220/15, 1220/16 in
1220/29, vse k. o. 2399 Planina.
– Izgradnja elektroenergetskega SN napajalnega kablovoda od betonskega droga K12 (ob severozahodnem vogalu
parcele št. 886/1, k. o. Planina), v kabelski kanalizaciji z začetkom na parceli številka 886/1, k. o. Planina preko lokalne ceste
do parcele številka 2161/26, obe k. o. 2399 Planina, in dalje po
parcelah številka 1220/15, 1220/16 in 1220/29, vse k. o. 2399
Planina, ter postavitev transformatorske postaje TP Strane.

Območje urejanja prostora je po namenski rabi opredeljeno kot območje stanovanj, ki je namenjeno stanovanjski gradnji s spremljajočimi dejavnostmi. Na območju OPPN
je predvidenih 23 gradbenih parcel velikosti 500–700 m2 za
gradnjo 23 prostostoječih individualnih eno ali dvodružinskih
stanovanjskih stavb, ter parcele grajenega javnega dobra za
izvedbo gospodarske javne infrastrukture, krajinskih elementov
zaselka in javnih skupnostnih prostorov, sklano z grafično prilogo št. 7 Načrt parcelacije. Gradbena parcela št. 7 je po velikosti
nekoliko večja in s tem omogoča boljšo orientacijo objekta ter
ohranja bolj tipično vaško ulico.
7. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Na ureditvenem območju OPPN so poleg bivanja dopustne kmetijske in predelovalne dejavnosti.
8. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Dopustni objekti na območju OPPN so:
Iz razreda 1 STAVBE:
– 1110 Enostanovanjske stavbe
– 1121 Dvostanovanjske stavbe
– 1242 Garažne stavbe
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, vendar
od teh le nadstrešnice
Iz razreda 2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI so pod
pogoji tega odloka dopustni naslednji objekti:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste
– 21122 Samostojna parkirišča
– 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in
lokalna komunikacijska omrežja
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje
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Iz razreda 3 DRUGI GRADBENI POSEGI:
– 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena
– 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
(2) Dovoljena je gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so:
– Pomožni objekti v javni rabi,
– Ograja: višine največ 1,8 m,
– Podporni zid,
– Rezervoar: samo vkopan ali zasut,
– Vodnjak,
– Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja,
– Samostojno parkirišče,
– Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
– Pomožni komunalni objekti,
– Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje
stanja okolja in naravnih pojavov.
(3) Na gradbenih parcelah, namenjenih za stanovanjsko
gradnjo, je dopustno graditi enostanovanjsko stavbo kot nezahtevni objekt le kot dopolnitev obstoječemu stanovanjskemu
objektu.
9. člen
(načrt parcelacije)
Parcelacija zemljišč je prikazana v grafični prilogi Načrt
parcelacije (list 8). Mejne točke robnih parcel so opredeljene
po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu. Vir podatkov
je Elaborat geodetske izmere, ki ga je izdelalo podjetje Žolnir
d.o.o. iz Šempetra pri Gorici.
10. člen
(regulacijski elementi)
(1) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:
– gradbena meja (GM) omejuje površino, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Stanovanjski objekti (nove gradnje in prizidave) se lahko gradijo samo
v območju znotraj gradbenih mej, skladno z grafično prilogo
Zazidalna oziroma ureditvena situacija (list 4). Podzemni deli
stavbe lahko segajo čez gradbeno mejo. Dovoljeni so manjši
zamiki fasade ali delov fasade od gradbene linije.
– gradbena linija (GL) je določena z odmikom linije fasad
od javnih površin, na katero morajo biti vsaj z enim robom
postavljeni objekti. Gradbene linije so od roba cestišča odmaknjene 4,0 m. Podzemni deli stavbe lahko segajo čez gradbeno
linijo. Dovoljeni so manjši zamiki fasade ali delov fasade od
gradbene linije.
(2) Regulacijski elementi so razvidni iz grafične priloge
Zazidalna oziroma ureditvena situacija (list 4).
11. člen
(arhitekturno oblikovanje)
(1) Načrtuje se gradnja 23 prostostoječih enodružinskih
eno ali dvostanovanjskih hiš, gospodarske javne infrastrukture,
krajinskih elementov zaselka ter javnih skupnostnih prostorov.
Dopustna je tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
za lastne potrebe prebivalcev v območju dispozicije ter gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov za skupne potrebe prebivalcev območja in lokalne skupnosti.
(2) Dovoljena je graditev visokopritličnih in enonadstropnih objektov (max. višina je P+1+M) s tem, da se njihova velikost prilagodi vertikalnim in horizontalnim gabaritom zazidave
v obravnavanem območju ter režimom tipologije, v katero je to
uvrščeno. Višina kolenčnega zidu nad zadnjo etažo v podstrešju ali mansardi je lahko največ 1,4 m, pri čemer se upošteva
skupna višina zidu, kapne lege in strešne konstrukcije. Dovoljene so podkletitve objektov.
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(3) Tloris stanovanjske stavbe je podolgovat, z razmerjem
osnovnih stranic tlorisa najmanj 1:1,5, razen pri strnjenih stavbah v nizu, kjer navedeno razmerje ni pogoj.
(4) Višinska kota pritličja pri vhodu je maksimalno 0,5 m
nad terenom in ne sme presegati najnižje kote na stiku cestišča z gradbeno parcelo za več kot 0,5 m. Maksimalna vidna
višina objekta nad terenom z zahodne strani gradbene parcele
je 8,5 m. V višino stavbe se ne štejejo: dimniki, instalacijske
naprave, sončni zbiralniki ali sončne celice, dostopi do strehe, ograje brez polnil in naprave elektronske komunikacijske
infrastrukture.
(5) Razporeditev in orientacija stavb mora smiselno upoštevati predlog pozidave prikazan v grafični prilogi Zazidalna
oziroma ureditvena situacija (list 4). Zasnova stavbe s potekom
strešnega slemena naj se čimbolj prilagodi obstoječim reliefnim
danostim. Strehe stanovanjskih stavb so pretežno simetrične
dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Sleme mora potekati v
smeri niza hiš, vzporedno z ulico oziroma pri samostojnem
objektu v smeri daljše stranice objekta. Strešine osnovne strehe morajo imeti enak naklon, drugačen naklon je dopusten nad
arhitekturnimi elementi in na nestanovanjskih objektih. Ravna
streha je dopustna na pomožnih delih objekta do velikosti 30  %
tlorisa osnovnega objekta. Strehe pomožnih objektov so lahko
tudi enokapne ali ravne. Maksimalni naklon strešin je 20–25°.
Kritina dvokapne strehe je korčna ali podobna kritina z drobno
teksturo v naravnih odtenkih opečnato rdeče barve.
(6) Fasade objektov so v svetlih zemeljskih pastelnih
tonih. Nasičene barve fasade ali fasadnih elementov so dopustne samo kot oblikovni poudarek in ne smejo presegati 30  %
površine posamezne fasade. Barva fasade mora biti določena
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
12. člen
(lega in odmiki)
(1) Razporeditev in orientacija stavb mora smiselno upoštevati primer nove pozidave prikazanih v grafični prilogi Zazidalna oziroma ureditvena situacija (list 4).
(2) Stanovanjski objekti morajo biti odmaknjeni najmanj
4,0 m od sosednjih zemljišč in najmanj 6,0 m od sosednjih
stanovanjskih objektov, pri čemer se odmik meri med tlorisnimi
projekcijami najbolj izpostavljenih delov objekta. Izjemoma je
na gradbenih parcelah P7 in P8 dopusten manjši odmik od
sosednjih gradbenih parcel, namenjenih stanovanjski pozidavi,
ki znaša 2,0 m.
(3) Določbe glede potrebnega odmika iz prejšnjega odstavka ne veljajo, v primeru:
– gradnje ograj, mejnih zidov višine do 0,5 m nad terenom, podpornih zidov, tlakovanja, prometne in komunalne
infrastrukture ter za gradnjo pod obstoječim nivojem zemljišča;
– gradnje ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov višine do 3,0 m, kjer je odmik najmanj 2,0 m od tujega zemljišča.
(4) V soglasju z lastnikom tujega zemljišča oziroma stanovanjskega objekta se nov objekt lahko gradi ali prizida tudi
v manjšem odmiku, kot je določeno v drugem odstavku tega
člena.
(5) Vsi objekti razen ograj, podpornih zidov, talnih in podzemnih gradenj morajo biti od roba cestišča odmaknjeni minimalno 4,0 m. Ograje in podporni zidovi morajo biti odmaknjeni
od roba cestišča oziroma cestnega telesa minimalno 0,5 m.
13. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)
(1) Največja stopnja zazidanosti gradbene parcele se
lahko doseže le v primeru, ko so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji: zadostno število parkirnih mest, ustrezne manipulacijske
površine ob objektu, predpisani odmiki od sosednjih zemljišč
in drugi pogoji, predpisani s tem odlokom.
(2) Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, je
opredeljena s faktorjem zazidanosti (FZ), ki znaša 0,3.
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14. člen
(opis načrtovane ureditve zunanjih površin)
(1) Na območju se uredi skupnostne prostore za srečevanje, druženje in druge aktivnosti prebivalcev obravnavanega
območja ter širšega območja Planine, ki je namenjen ureditvi
odprtih, zelenih ali grajenih skupnih prostorov.
(2) Skupnostni prostor v osrednjem delu območja urejanja
se uredi kot odprta zelena površina za prebivalce z možnostjo
ureditve zbiralnika (vodnjaka) za meteorne vode, ki bo zmanjšal obremenitev območja z meteorno vodo in služil za dodatno
zagotavljanje požarne vode. V času gradnje lahko skupnostni
prostor služi kot začasna deponija gradbenega materiala.
(3) Na severozahodnem delu območja urejanja je predviden skupnostni prostor za čistilno napravo, ponikovalnice, ekološki otok ter parkirišča za obiskovalce. Dopušča se možnost
kasnejše ureditve otroškega igrišča.
(4) Na vzhodnem delu območja se ob dostopni cesti
umesti transformatorsko postajo in parkirišča za obiskovalce.
(5) Pešpot na jugozahodnem delu območja povezuje notranjo cesto z obstoječo javno poljsko potjo (parcela št. 1220/29
k. o. 2399 Planina). Ob poti se uredi enojni enostranski drevored. Potrebno zagotoviti možnost dostopa s kmetijsko mehanizacijo do obdelovalnih površin.
(6) Na severnem delu območja se dostopna pot višinsko
prilagodi in zaključi z uvozom na parcelo št. 1220/3 k. o. 2399
Planina.
(7) Pri ureditvi zunanjih zelenih površin se v največji možni meri ohrani pas obstoječih dreves in grmovnic oziroma se
zasadi avtohtone rastlinske vrste, ob cestnem robu pa se uredi
travnato brežino. Pešpoti so utrjene, asfaltirane ali tlakovane.
(8) Višinske razlike se premoščajo s travnatimi brežinami
ali podpornimi zidovi. Podporni zidovi so višine največ 1,80 m.
Pri premoščanju večjih višinskih razlik se podporni zidovi izvedejo kaskadno z razmakom med podpornimi zidovi vsaj 1,00 m.
Podporni zidovi morajo biti obloženi s kamnito oblogo ali izvedeni iz masivnega kamna.
(9) Parkirišča iz 3. in 4. točke tega člena so ozelenjena,
tako da je zagotovljeno senčenje, blaženje klimatskih vplivov
ter zmanjšanje odtoka meteornih vod. Za zagotavljanje preglednosti in varnosti se uporabi drevesa s krošnjo minimalno
2,5 m od tal.
(10) Na vsaki gradbeni parceli se posadi najmanj en
visokorasel listavec.
(11) Vzdolž severnega roba gradbenih parcel P15 in P22
se oblikuje zelena poteza ob prečni cesti. Uporabijo se predvsem visokorasli listavci in grmovnice. Tujerodne rastlinske
vrste niso dopustne.
(12) Mejica, ki poteka po zahodnem robu parcel št. 1220/6
in 1220/10, obe k. o. 2399 Planina, se v čim večji možni meri
ohranja oziroma obnovi.
15. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
(1) Obstoječi objekti po tem odloku so vsi objekti, ki so
v času trajanja občinskega podrobnega prostorskega načrta
dograjeni v skladu z določili tega odloka. Na vseh obstoječih objektih so dovoljena redna in investicijska vzdrževalna
dela ter dela v javno korist. Dovoljene so tudi rekonstrukcije,
dozidave in nadzidave v okviru gabaritov in pod pogoji, ki
veljajo za novogradnje v ureditvenem območju občinskega
podrobnega prostorskega načrta in spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje v
območju OPPN.
(2) Dopustne so tudi rušitve vseh obstoječih objektov.
Po odstranitvi obstoječih objektov se lahko na njihovem mestu postavi nov objekt pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v
območju OPPN.
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III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
16. člen
(skupne določbe)
(1) Gospodarska javna infrastruktura je prikazana v grafičnih prilogah Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno
javno dobro – širše območje (list 5) in Prikaz ureditev glede
poteka omrežij in priključevanja objekta na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro (list 6). Gospodarska
javna infrastruktura se locira v območju javnih površin z izjemo
javne kanalizacije, ko je zaradi višin terena ustreznejši potek
izven območja javne površine.
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in
telekomunikacijskih naprav in objektov ter cestne infrastrukture
se bo izvedlo v skladu s pogoji posameznih upravljavcev teh
objektov in naprav.
17. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Območje OPPN se prometno priključuje na kategorizirano lokalno cesto LC 001 120 Dolenje–Planina. Priključek na
to cesto je potrebno izvesti tako, da se zagotovi preglednostni
trikotnik za priključitev neprednostne ceste na prednostno.
(2) Javna cesta in hodniki za pešce se izvedejo na javni
površini. Cesta mora omogočati dvosmeren promet.
(3) Prosti profil dostopne ceste v širino meri 7,50 m
(vozišče – 2 x 2,75 m + hodnik za pešce – 1 x 1,2 m + utrjena
bankina – 1 x 0,75 m). Širina vozišča je vsaj 4,5 m z betonskim
povoznim robnikom.
(4) Prosti profil notranje ceste v naselju meri 6,5 m (vozišče – 5 m + bankine – 2 x 0,75 m). Cesta mora omogočati
dvosmeren promet zaradi razporeditve gradbenih parcel in
ker služi za dostop do kmetijskih zemljišč na JZ delu območja.
(5) Stranska cesta na JZ delu območja meri 3 m in služi
kot povezava med notranjo cesto in obstoječo javno poljsko
potjo.
(6) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene,
omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti
lovilcu olj.
(7) Odtekanje vode s ceste se z novimi priključki ne sme
ovirati. Priključki morajo biti urejeni tako, da se prepreči odtok
površinskih voda na vozišče javne ceste.
(8) Zasebni priključki morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno.
(9) Parkirne površine za potrebe stanovalcev in njihovih obiskovalcev se mora zagotoviti znotraj gradbenih parcel.
Dodatne parkirne površine namenjene javnemu parkiranju so
zagotovljene na parkirišču ob skupnostnem prostoru.
(10) Na prometnih površinah so predvideni dvostranski ali
enostranski hodniki za pešce širine 1,2 m v kombinaciji z utrjenimi bankinami. Vse površine namenjene pešcem so tlakovane
oziroma asfaltirane.
18. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Izvede se vodovodno omrežje za oskrbo novega zaselka (s sanitarno in požarno vodo) s priključitvijo na oskrbovalni vodovod od glavnega voda za zaselek Štrancarji do cestnega odcepa za zaselek Strane iz obstoječega rekonstruiranega
vodohrana Boršt in sicer NL 100. Zgradi se nov oskrbovalni
vodovod od zaselka Štrancarji do cestnega odcepa za zaselek
Strane v dolžini cca 520 m.
(2) Predvidi se izgradnja priključka za morebitno širitev zaselka ter izgradnja vodovodnih priključkov posameznih
objektov ter oprema merilnih mest z vodomernimi garniturami.
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(3) Požarna zaščita predvidenih objektov se zagotovi z
zunanjim hidrantnim omrežjem in z ustreznim številom hidrantov. Dovod vode naj zagotavlja vsaj 10 I/s (cev DN100).
(4) Odmik objektov od javne vodovodne linije je minimalno
2,0 m.
(5) Pred začetkom posegov v prostor je potrebno zakoličiti
obstoječe vode.
(6) Po izgradnji novega javnega vodovoda ali druge infrastrukture v varovalnem pasu vodovoda je potrebno dejansko
izvedene vode geodetsko posneti in digitalni posnetek dostaviti
upravljavcu javnega vodovoda.
19. člen
(odvajanje onesnaženih voda)
(1) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19).
(2) Pri načrtovanju na območju je potrebno v celoti upoštevati »Geološko geotehnični elaborat o možnostih ponikanja meteornih voda in pogojih gradnje na okolje« (GeoTrias,
družba za geološki inženiring d.o.o. iz Ljubljane, št. načrta:
004-SK/2021, datum: 1. 2. 2021) in »Elaborat: presoja ponikanja padavinskih vod« (Detajl infrastruktura d.o.o. iz Vipave,
št. načrta: 21/09, datum: februar 2021).
(3) Izvede se strogo ločeno javno kanalizacijsko omrežje
za odvod odpadnih padavinskih in odvod odpadnih fekalnih
voda.
(4) Trase javne kanalizacije, ki potekajo preko zasebnih
parcel morajo imeti urejeno služnost, ki zagotavlja dostop za
vzdrževanje javne kanalizacije.
(5) Meteorne vode iz utrjenih javnih zunanjih površin
(cestne, parkirne, pohodne) se odvaja v javno meteorno kanalizacijsko omrežje. Vode se zajema s cestnimi požiralniki
in kanaletami, vodi se jih v kanalizacijo ter nato v posamezne
ponikovalnice. Pred ponikanjem se vgradi lovilce olj in maščob
v skladu s standardom SIST EN 858.
(6) Fekalne vode iz gradbenih parcel se preko priključkov
stekajo v javno fekalno kanalizacijo ter nato v čistilno napravo
kapacitete 150 PE. Očiščena komunalna odpadna voda se
nato ponika.
(7) Predvidi se možnost priključitve fekalnih voda iz gradbenih parcel na obstoječo javno fekalno kanalizacijsko omrežje
v zaselku Bačarji.
(8) Na območju se uredi tri ponikovalna polja, širine 8,5 m,
dolžine 17 m in 3 m globine, v katere se položi 10 drenažnih
cevi dolžine 16,5 m. Lokacija ponikovalnih polj je razvidna iz
grafične priloge št. 6: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro.
(9) Pred vsako ponikovalnico se predvidi izvedbo zadrževalnika, ki bo služil kot peskolov. S tem se podaljša življenjska
doba ponikovalnic.
(10) Namesto ponikovalnega polja iz drenažnih cevi se
ob zagotovitvi enake kapacitete odvajanja lahko predvidi tudi
ponikovalno polje s ponikovalnimi tuneli. V primeru izbire s
ponikovalnimi tuneli velja preveriti njihovo ustreznost tudi na
morebitno prometno obremenitev.
(11) Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
(12) Meteorne vode iz gradbenih parcel (utrjenih zunanjih površin in streh) se najprej prestreza v zadrževalnikih za
potrebe posamezne zazidalne enote. Viške vode se preko
priključkov odvaja v javno meteorno kanalizacijsko omrežje ter
nato v posamezne ponikovalnice.
(13) Trde delce se lahko zadržuje z dodatnimi peskolovi
in s tem se podaljšuje obratovalna doba naprave.
(14) Vsi povezovalni vodi in objekti za odpadno vodo
morajo biti ustrezno tesnjeni.
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(15) Na vseh objektih in napravah, kjer obstaja možnost
razlivanja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične
ukrepe za preprečevanje razlivanja nevarnih snovi. Prostor,
v katerem bo deponirana nevarna snov, mora biti zgrajen kot
tesnjena lovilna posoda z zagotovljeno dodatno prostornino
za zbiranje celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja.
20. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za zagotovitev elektroenergetskega napajanja ureditvenega območja zaselka Strane je potrebno zgraditi novo
montažno transformatorsko postajo TP Strane, ki bo locirana znotraj območja novega zaselka, in sicer ob njegovem
vzhodnem robu. Poleg TP je potrebno urediti tudi pripadajoče
SN 20 kV in NN omrežje v kabelski kanalizaciji. Novopredvideni SN 20 kV kablovod za napajanje nove TP Strane se preko
betonskega droga K12 (ob severozahodnem vogalu parcele
št. 886/1, k.o. Planina), kjer je potrebno predvideti ločilno stikalo, priključuje na obstoječo SN omrežje.
(2) Na odcepu za morebitno nadaljnjo širitev zaselka
(cca 10 prostostoječih enodružinskih hiš) se predvidi izvedba
kabelskega jaška in kabelska kanalizacija.
(3) Znotraj območja novega zaselka se predvidi izgradnja
NN kabelskega omrežja za potrebe napajanja merilno priključnih omar PMO posameznih objektov. Vse PMO omare bodo
napajane iz nove TP Strane.
(4) Omrežje infrastrukture se izvede v podzemni izvedbi.
(5) Javna razsvetljava se bo napajala iz JR polja v TP
Strane. Za primarne ulice se predvidi javna razsvetljava na
stebrih, za sekundarne ulice pa je predvidena dekorativna
razsvetljava.
21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Telekomunikacijsko omrežje za potrebe novega zaselka se izvede od obstoječe stanovanjske hiše Planina 8
(Štrancarji), kjer se naveže na obstoječe TK omrežje.
(2) Na odcepu za morebitno nadaljnjo širitev zaselka
(cca 10 prostostoječih enodružinskih hiš) se predvidi izvedba
kabelskega jaška.
22. člen
(komunalni odpadki)
Za potrebe stanovanjske soseske se izvede en ekološki otok ustrezne velikosti za zbiranje in odvoz komunalnih
odpadkov, zgrajen v skladu z navodili upravljalca ravnanja s
komunalnimi odpadki.
IV. REŠITVE, UKREPI IN USMERITVE
ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE,
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO
RABO NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na obravnavanem območju ni objektov in območij varovane ali zavarovane kulturne dediščine.
24. člen
(varstvo območij ohranjanja narave)
(1) Na obravnavanem območju ni varovanih ali zavarovanih območij ohranjanja narave: naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
(2) Pri načrtovanju zunanje razsvetljave naj se, zaradi
zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja
in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst,
načrtuje uporaba takih svetilk, ki onemogočajo osvetljavo talnih

Uradni list Republike Slovenije
površin in ne osvetljujejo neba ali širše okolice. Pri načrtovanju
razsvetljave na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V čim večji možni meri naj se
ohranja mejica, ki poteka po zahodnem robu parcel št. 1220/6
in 1220/10, obe k. o. 2399 Planina. V primeru da to ni mogoče,
se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst grmovnic.
25. člen
(zrak)
(1) Med gradnjo je potrebno vlažiti sipke materiale in
nezaščitene površine ter preprečevati raznašanje materialov z
gradbišča. Upoštevati je potrebno predpise, ki urejajo emisije
za gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva.
(2) Pri obratovanju se za ogrevanje objektov primarno
uporabljajo energenti z visoko stopnjo zgorevanja, prouči naj
se možnost uporabe alternativnih virov energije.
(3) Prezračevanje vseh delov objekta se izvede naravno
in prisilno, pri čemer je potrebno zagotoviti odvod dimnih plinov
na strehe ali terase objektov.
26. člen
(tla)
(1) Med gradnjo se v primeru razlitja nevarnih snovi izvedejo sanacijski ukrepi s takojšnjim izkopom onesnažene
zemljine in njenim deponiranjem na ustrezno lokacijo. Vse
degradirane in ranjene površine je treba po končani gradnji
sonaravno zasuti, prekriti s plodno zemljo in zatraviti.
(2) Pri obratovanju bodo odpadne vode z območja odvedene v ločenem sistemu in bodo pred izpustom v ponikanje
predhodno očiščene na biološki čistilni napravi in v lovilcih olj
in maščob.
(3) V primeru deponiranja izkopnega materiala na skupno
deponijo:
– zemljo/prst je treba deponirati ločeno,
– zavarovati lokacijo,
– izvesti posebne preventivne tehnične ukrepe za preprečitev prašenja in odnašanja s tem, da se zemljino pokrije in tako
v času skladiščenja zaščiti pred zunanjimi vplivi,
– deponirani material lahko na deponiji ostane največ
1 leto.
(4) Odvečni odkopni gradbeni material se ne sme odlagati na sosednja območja, razen če ima investitor dogovor z
lastnikom teh zemljišč. Tovorna vozila med gradnjo ne smejo
voziti ali obračati na sosednjih površinah, razen če obstaja
dogovor z lastniki teh zemljišč. V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico
razpolaganja.
27. člen
(varstvo kmetijskih površin)
Med gradnjo je treba plodno zemljo odstraniti in ustrezno
deponirati. Vse dovozne poti do kmetijskih zemljišč je treba po
opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje, prekinjene poti pa
nadomestiti z novim potekom tras.
28. člen
(varstvo voda)
(1) Med gradnjo je treba preprečiti izlitje in spiranje goriv,
maziv in drugih strupenih snovi v površinske vode in podtalnico.
Gradnja naj poteka v suhem vremenu oziroma v obdobju, v
katerem je pričakovati manj padavin.
(2) Izvesti je treba vse tehnične ukrepe za preprečevanje
onesnaženja podtalnice, vse objekte in naprave, ki so temu
namenjene je treba redno čistiti in vzdrževati. Zaščitni ukrepi
se predvidijo v fazi pridobivanja dovoljenj za gradnjo.
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN se razvršča v stanovanjsko območje,
kjer velja III. stopnja varstva pred hrupom.
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(2) Med gradnjo je treba upoštevati ukrepe za preprečevanje prekomerne obremenitve okolja s hrupom.
(3) Vsi gradbeni stroji in naprave morajo biti tehnično
brezhibni in morajo ustrezati normam glede dovoljenih ravni
zvočne moči, v skladu s pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki
se uporabljajo na prostem.
(4) Upoštevati je treba časovno omejitev za izvajanje
gradbenih del, skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, gradbišče je potrebno zaščititi s primerno visoko
ograjo, ki bo dušila hrup delovnih strojev.
30. člen
(varstvo vidne krajine)
(1) Območje OPPN je del vizualno visoko kakovostne
kulturne krajine, z jasno izraženo identiteto. Krajinsko strukturo
opredeljuje relief (naravni in delno terasiran), raba tal, gozdni
rob, parcelacija, grmovne in drevesne živice ter antropogeni
gradniki (zlasti suhozidi, oporni zidovi in druge kamnite zložbe).
(2) Zasnova naselbine v območju OPPN naj s svojo
strukturo, razmerjem med grajenimi volumni in odprtim prostorom upošteva krajinsko zgradbo in značilnosti prostora.
Zasnova naselja naj ne vnaša izrazitih dominant ali prostoru
tujih struktur. S svojo zasnovo in oblikovanjem naj ohranja ali
celo nadgrajuje identiteto širšega območja.
(3) Gozdni rob na slemenu naj se ohrani, višinsko umeščanje zgradb naj sledi reliefu, krajinsko arhitekturni gradniki
naj izhajajo iz lokalne kulturne in naravne dediščine.
IV. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARNOST
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
31. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti pogoje za
varen umik ljudi in premoženja, odmike med objekti oziroma
ustrezno požarno ločitev objektov, prometne površine za intervencijska vozila in vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Zaselek Stane je dostopen z lokalne ceste Dolenje–
Planina. V okviru funkcionalnih površin gradbenih parcel so
zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter za razvitje gasilske tehnike.
(3) Zagotoviti je treba potrebne odmike med objekti oziroma ustrezne gradbeno tehnične rešitve objektov zaradi omejevanja širjenja ognja ob požaru.
(4) Do vseh načrtovanih objektov je zagotovljen dostop z
intervencijskimi vozili.
(5) Predvidena je izgradnja vodovoda za potrebe požarne
vode z ustreznim številom nadzemnih hidrantov. Dovod vode
naj zagotavlja vsaj 10 l/s.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
32. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)
(1) Opremljanje stavbnega zemljišča oziroma izvedba
javnega cestnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, je predvidena v prvi fazi.
(2) Gradnja objektov na posameznih gradbenih parcelah
se izvaja v naslednjih fazah, odvisno od investicijskih zmožnosti posameznih investitorjev.
(3) Pred začetkom gradnje na območju OPPN se:
– izdela načrt gospodarske javne infrastrukture ter
– izvede se parcelacija za zagotovitev javnih površin in
gradbenih parcel.
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VI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
33. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja od zasnove gospodarske
javne infrastrukture, če gre za tehnične rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okoljevarstvenega vidika oziroma da
načrtovana gradnja ni izvedljiva z zemljiško pravnih vidikov.
(2) Dopustna so odstopanja od parcelacije med posameznimi parcelami in mejami.
(3) Pri določanju višinske kote objekta so dopustna odstopanja do ±50 cm pod pogojem, da višinska kota pritličja objekta
in dovoz ne vplivata na varnost cestnega prometa. Dopustna
so odstopanja od višinske regulacije terena v smislu zagotavljanja bolj funkcionalne in gospodarnejše gradnje ter v smislu
prilagoditvam geomehanskim karakteristikam terena ±1,0 m.
(4) Dopustna so odstopanja preko gradbene linije v primeru:
– gradbenih elementov, kot so napušči, venci in deli stavbnega pohištva, ki ne segajo več kot 1,0 m izven gradbene linije;
– energetske ali statične sanacije, ko se na obstoječo
fasado doda nove fasadne plasti, če ne segajo več kot 0,3 m
izven obstoječe fasade oziroma gradbene linije in ne ovirajo
uporabe javnega prostora.
(5) Vsa dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, ki se
nanašajo na vrste dopustnih objektov na območju, so možna
na podlagi soglasja pristojnega odbora občinskega sveta.
(6) Pri izvedbi javne komunalne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda (meteorne, komunalne vode) ni dovoljenih
odstopanj. Individualno odvajanje odpadnih voda znotraj posameznih enot ni dovoljeno.
VII. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE
34. člen
(roki za izvedbo prostorske ureditve)
(1) Gradbena dovoljenja za gradnjo gospodarske javne
infrastrukture za potrebe opremljanja zemljišč za gradnjo v
območju OPPN se lahko začnejo izdajati z dnem uveljavitve
tega odloka.
(2) Pred začetkom izdaje gradbenih dovoljenj za gradnjo
stanovanjskih stavb mora biti izvedena parcelacija zemljišč,
skladno z grafično prilogo št. 7: Načrt parcelacije in izvedena
gospodarska javna infrastruktura ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo gospodarske javne infrastrukture za potrebe
opremljanja zemljišč za gradnjo.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
35. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Gradbišče je treba organizirati tako, da gradbiščna
baza ni locirana v neposredni bližini naselja ali drugih varovanih
območij. Gradbišča je treba zavarovati tako, da se zagotovi
varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
(2) Transportne poti morajo potekati po obstoječih cestah
in poteh, manipulativne površine v času gradnje so lahko v
ureditvenem območju in na zemljiščih, ki nanj mejijo.
(3) Med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.
36. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega
odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev še naslednje:
– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov
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in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi evidentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse posege
v območje objektov in naprav in v njihove varovalne pasove;
– zagotoviti ali nadomestiti je treba dostope in dovoze do
obstoječih objektov in zemljišč;
– promet v času gradnje mora biti organiziran tako, da ne
bo prihajalo do zastojev;
– zaradi varnosti prometa je treba izkopne jarke označiti
in zavarovati, še posebno v nočnem času;
– o vseh motnjah, do katerih bi eventualno prišlo pri
komunalni, energetski in telekomunikacijski oskrbi, je treba
pravočasno obvestiti pristojne upravljavce in uporabnike;
– v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, v primeru nezgode pa zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih oseb;
– objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, po dokončani gradnji pa eventualno nastale poškodbe
sanirati;
– po izgradnji je treba na območjih gradbišč in začasnih
deponij vzpostaviti prvotno stanje;
– v najkrajšem možnem času je treba odpraviti vse morebitne negativne posledice in poravnati vso škodo v prostoru, ki
bi nastala zaradi izgradnje.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
37. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Po prenehanju veljavnosti OPPN so na zgrajenih objektih
dovoljena redna in investicijska vzdrževalna dela ter dela v javno korist, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, rušitve objektov
ter novogradnje na mestu porušenih objektov.
X. NADZOR
38. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo gradbeni
inšpektorji.
XI. KONČNE DOLOČBE
39. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zaselka
Strane na Planini (Uradni list RS, št. 80/09).
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/19-92
Ajdovščina, dne 16. aprila 2021
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin
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CERKNICA
1418.

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Cerknica za leto 2020
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica
za leto 2020.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Zaključni račun proračuna Občine Cerknica
za leto 2020

Na podlagi 29. 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) in 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, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 110. člena
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na
17. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel

Realizacija
2020
12.290.574
11.436.253
9.267.449
8.130.650
940.852
195.946
0
2.168.804

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.589.879
711 Takse in pristojbine
8.522
712 Globe in druge denarne kazni
57.794
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
512.609
KAPITALSKI PRIHODKI
72.176
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
39.726
721 Prihodki od prodaje zalog
129
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
dolg. sredstev
32.321
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
782.145
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
782.145
741 Prejeta sredstva iz držav. pror.
iz sredstev proračuna EU
0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.185.966
TEKOČI ODHODKI
3.046.913
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
698.087
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
110.662
402 Izdatki za blago in storitve
2.198.673
403 Plačila domačih obresti
34.491
409 Rezerve
5.000
TEKOČI TRANSFERI
5.163.586
410 Subvencije
388.987
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412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43
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1.745.695
522.970
2.505.934

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.671.032

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.671.032

INVESTICIJSKI TRANSFERI

304.435

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

109.710

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

194.724

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN KAP. DELEŽEV

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

500.000

50

ZADOLŽEVANJE

500.000

500 Domače zadolževanje

500.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

505.909

ODPLAČILA DOLGA

505.909

550 Odplačila domačega dolga

505.909

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH

1.098.700

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI.

NETO FINANCIRANJE

55

1.104.609

–5.909
–1.104.609

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen
iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi
prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2020 so
bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem
delu proračuna so izkazani realizirani izdatki proračuna Občine
Cerknica za leto 2020.
3. člen
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
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4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2021
Cerknica, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

1419.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Občine Cerknica

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 35/01, 54/02 – Skl. US, 62/03, 73/03 – Odl. US, 113/03 –
Odl. US, 16/04 – Odl. US, 123/04 – Odl. US, 96/05 – ZRTVS-1,
60/06, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 90/10 – Odl. US,
87/11 – ZAvMS, 77/10 – ZSFCJA, 47/12) in 17. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet
Občine Cerknica na 17. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
16. seji dne 14. 4. 2021 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Kamnik za leto 2020
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2020 je naslednja:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Občine Cerknica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Občine Cerknica se spremeni drugi odstavek 8. člena tako,
da se glasi:
»Odgovornega urednika imenuje župan Občine Cerknica,
člane uredniškega odbora pa imenuje Občinski svet Občine
Cerknica.«
V celoti se črta tretji odstavek 8. člena.
2. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Občinski svet mora imenovati člane uredniškega odbora, župan pa odgovornega urednika v roku 60 dni od začetka
veljave odloka. Do imenovanja novega uredniškega odbora in
odgovornega urednika, opravlja te naloge dosedanji uredniški
odbor in dosedanji odgovorni urednik.«

72

73
74

78

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II.
40

Št. 007-0005/2021
Cerknica, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar
41

KAMNIK
1420.

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik
za leto 2020

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,

42

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
in iz drugih držav
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

v€
Realizacija
2020
25.474.097
21.157.482
18.085.871
2.436.972
631.378
3.261
2.441.149
1.701.331
26.494
84.930
74.247
554.147
301.045
293
300.752
1.270
1.270
1.541.560
1.062.136
479.424
31.592
31.592
24.277.188
8.054.788
1.708.968
273.659
4.288.284
8.876
1.775.000
11.191.429
159.063
6.120.783
967.385
3.944.198
4.278.542
4.278.542
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA –
PRENOS V 2020

Št.

752.430
476.465
275.965
1.196.908
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računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Kamnik za leto 2020.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni
del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik
(http://www.kamnik.si/).
Št. 410-0028/2021
Kamnik, dne 14. aprila 2021

0

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

0
0
0
40.000
40.000
0
40.000
–40.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
387.037
387.037
387.037
2.769.871
1.084.609

2. člen
Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2020 v višini
3.854.480,82 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2021, in sicer:
– Občina Kamnik 3.466.923,42 € (namenska sredstva
817.593,11 € in nenamenska sredstva 2.649.330,31 €),
– krajevne skupnosti 387.557,40 €.
3. člen
Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan
31. 12. 2020 se za iste namene prenesejo v leto 2021, in sicer:
proračunska rezerva
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma
Brejca in OŠ Frana Albrehta
rezervni sklad za stanovanjsko področje
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik
sklad za pokriti bazen
sklad za športne objekte
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v€
22.519,54
3.188.149,13
52.254,65
36.522,95
299.593,24
47.217,01

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020
sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. 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

1421.

Odlok o Programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za OPPN OŠ-01 Oševek

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in
odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19
– popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik
na 16. seji dne 14. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za OPPN OŠ-01 Oševek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z
Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01
Oševek (Uradni list RS, št. 73/19).
2. člen
Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat
programa opremljanja za OPPN OŠ-01 Oševek, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko
253B/2020.
3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta,
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.
– Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
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– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
– Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme
občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski
prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko
občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme
skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
– Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki
ga zavezanec plača občini.
– Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka
ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
– Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne
opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo
komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih
s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo.
Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme
na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove
komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine
objekta.
– Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje
na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in
možnosti priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne
opreme v prostorskih aktih občine.
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument,
s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč
ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v
posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike
ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z
odlokom.
– Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti
namenjeno graditvi objektov.
– Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in
gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja (Uredba).

– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Meteorna kanalizacija za odvajanje cest
– Priloga 4d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje
– Priloga 4e – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Ostali stroški
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
OŠ-01 Oševek sprejme občinski svet z odlokom.

4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
OŠ-01 Oševek je izdelan v skladu z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o
izračunu in odmeri komunalnega prispevka in vsebuje:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih
zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč
so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme
in druge gospodarske javne infrastrukture
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe
POSZ
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje

IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA

II. OBMOČJE OPREMLJANJA
5. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
OŠ-01 Oševek se nanaša na območje enote urejanja prostora
OŠ-01 Oševek, kot jo določa Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Kamnik in se podrobneje ureja s prostorskim
izvedbenim aktom, navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je grafično prikazano v Prilogi 1.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA
6. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
OŠ-01 Oševek obravnava naslednjo novo komunalno opremo
na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij C),
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij FK),
– obračunsko območje meteorne kanalizacije (oznaka
obračunskih območij MK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka
obračunskih območij V),
– ostali stroški (oznaka obračunskih območij OST), ki
vključujejo stroške izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroške predhodnih raziskav
in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje; druge stroški nove komunalne
opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja.
(2) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v
grafičnih prilogah iz 4. člena tega odloka, ki so sestavni del
programa opremljanja stavbnih zemljišč.

7. člen
(1) Predvidena je izgradnja komunalne opreme v dveh
etapah. V prvi etapi se bo urejalo južno območje v okolici
ceste C2, v drugi etapi pa območje okoli ceste C3.
(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme za
prvo etapo je julij 2022. Rok predaje komunalne opreme v
upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno
opremo za prvo etapo je december 2024. Rok začetka gradnje
nove komunalne opreme za drugo etapo je julij 2025. Rok
predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne
priključitve na novo komunalno opremo za drugo etapo je december 2026. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa
opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa
opremljanja za OPPN OŠ-01 Oševek.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA
8. člen
Občina Kamnik finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme iz prejšnjega odstavka še nima v načrtu razvojnih
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Št.

programov občinskega proračuna. Zato jih bo vanj vključila
najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljišč.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
9. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
OŠ-01 Oševek določa naslednja obračunska območja za novo
komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako
OBO_C_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2 in
skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
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– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako
OBO_FK_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
– Obračunsko območje meteorne kanalizacije z oznako
OBO_MK_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako
OBO_V_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2 in
skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
– Obračunsko območje za ostale stroške z oznako OBO_
OST_1, skupno površino gradbenih parcel 23.736,48 m2 in
skupno bruto tlorisno površino objektov 9.543,00 m2.
(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program
opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO
KOMUNALNO OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Vodovodno omrežje
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO
KOMUNALNO OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Vodovodno omrežje
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO
KOMUNALNO OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Vodovodno omrežje
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA

Vrednost (EUR)
981.834,25
46.396,60
4.562,80
50.616,90
308.804,81
172.611,50
261.075,04
131.668,50
6.098,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
981.834,25
46.396,60
4.562,80
50.616,90
308.804,81
172.611,50
261.075,04
131.668,50
6.098,10

(3) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto
kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno
komunalno opremo na obračunskem območju, so (CpN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Oznaka
Površina
Cena
Vrednost
Vrsta opreme
obračunskega
gradbenih
na enoto
[EUR]
območja
parcel [m2]
[EUR/m2]
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
23.736,48
308.804,81
13,01
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
23.736,48
172.611,50
7,27
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
23.736,48
261.075,04
11,00
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
23.736,48
131.668,50
5,55
II. OSTALI STROŠKI*
OBO_OST_1
23.736,48
107.674,40
4,54
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
981.834,25
41,37
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(4) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto
bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo
na posameznem obračunskem območju, so (CtN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO
Bruto tlorisna
Oznaka
površina
Vrednost
Vrsta opreme
obračunskega
objekta
[EUR]
območja
[m2]
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
9.543,00
308.804,81
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
9.543,00
172.611,50
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
9.543,00
261.075,04
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
9.543,00
131.668,50
II. OSTALI STROŠKI*
OBO_OST_1
9.543,00
107.674,40
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
981.834,25
(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na
obravnavanem območju opremljanja je DpN:DtN=0,5:0,5 Tako
je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (DpN)
0,5, delež bruto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (DtN) pa 0,5.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka.
11. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna
Občine Kamnik. Občina Kamnik lahko sredstva, zbrana po
tem odloku, uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za
gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
12. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Obročno plačilo je možno izključno pod pogoji, ki jih določa
Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in
jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju
se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka
tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek
Občini Kamnik za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
14. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku
30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

Cena
na enoto
[EUR/m2]
32,36
18,09
27,36
13,80
11,28
102,89

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju OPPN OŠ-01 Oševek.
16. člen
Elaborat programa opremljanja in Program opremljanja
stavbnih zemljišč vključno s prilogami sta na vpogled na sedežu Občine Kamnik.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021-5/1
Kamnik, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

1422.

Odlok o Programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za OPPN VK-10

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in
odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19
– popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik
na 16. seji dne 14. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za OPPN VK-10
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z

Uradni list Republike Slovenije
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Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VK-10
(Uradni list RS, št. 73/19).

gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja (Uredba).

2. člen
Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat programa opremljanja za OPPN VK-10, ki ga je izdelalo
podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko
253D/2020.

4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VK-10 je izdelan v skladu z Uredbo o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu
in odmeri komunalnega prispevka in vsebuje:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih
zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč
so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja.
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme
in druge gospodarske javne infrastrukture.
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe
POSZ.
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje.
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija.
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje.
– Priloga 4d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Ostali stroški.
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VK-10 sprejme občinski svet z odlokom.

3. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta,
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.
– Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po
predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni
lasti.
– Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme
občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski
prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko
občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme
skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
– Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki
ga zavezanec plača občini.
– Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka
ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
– Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne
opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo
komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih
s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo.
Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme
na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove
komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine
objekta.
– Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje
na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in
možnosti priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne
opreme v prostorskih aktih občine.
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument,
s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč
ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v
posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike
ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z
odlokom.
– Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti
namenjeno graditvi objektov.
– Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in

II. OBMOČJE OPREMLJANJA
5. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VK-10 se nanaša na območje enote urejanja prostora VK-10,
kot jo določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Kamnik in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom, navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je grafično prikazano v Prilogi 1.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA
6. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VK-10 obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij C),
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij FK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka
obračunskih območij V),
– ostali stroški (oznaka obračunskih območij OST), ki
vključujejo stroške izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroške predhodnih raziskav
in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje; druge stroški nove komunalne
opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja.
(2) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v
grafičnih prilogah iz 4. člena tega odloka, ki so sestavni del
programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Stran

4146 /

Št.

67 / 30. 4. 2021

Uradni list Republike Slovenije

IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA
7. člen
(1) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je julij
2022. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma
rok možne priključitve na novo komunalno opremo je december
2023. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja za OPPN VK-10.
(2) Predvidena je izgradnje komunalne opreme v eni
etapi.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA
8. člen
Občina Kamnik finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme iz prejšnjega odstavka še nima v načrtu razvojnih
programov občinskega proračuna. Zato jih bo vanj vključila
najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljišč.

VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
9. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VK-10 določa naslednja obračunska območja za novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako
OBO_C_1 in skupno površino gradbenih parcel 15.863,84 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 7.375,52 m2.
– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako
OBO_FK_1 in skupno površino gradbenih parcel 11.974,55 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 4.733,05 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako
OBO_V_1 in skupno površino gradbenih parcel 11.974,55 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 4.733,05 m2.
– Obračunsko območje za ostale stroške z oznako OBO_
OST_1 in skupno površino gradbenih parcel 15.863,84 m2 in
skupno bruto tlorisno površino objektov 7.375,52 m2.
(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program
opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop

Vrednost (EUR)

A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

281.287,20

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO
OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE

6.039,00
0,00
12.471,15

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje

207.045,05

Fekalna kanalizacija

41.552,00

Vodovodno omrežje

14.180,00

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA

0,00

B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV

0,00

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO
OPREMO

0,00

II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO

0,00

III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE

0,00

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje

0,00

Fekalna kanalizacija

0,00

Vodovodno omrežje

0,00

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA

0,00
281.287,20

I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO
OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE

6.039,00
0,00
12.471,15

IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje

207.045,05

Fekalna kanalizacija

41.552,00

Vodovodno omrežje

14.180,00

V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
(3) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto
kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno
komunalno opremo na obračunskem območju, so (CpN):

0,00
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Cena na enoto
[EUR/m2]

I. STROŠKI GRADNJE
NOVE KOMUNALNE
OPREME
Cestno omrežje

OBO_C_1

15.863,84

207.045,05

13,05

Fekalna kanalizacija

OBO_FK_1

11.974,55

41.552,00

3,47

OBO_V_1

11.974,55

14.180,00

1,18

OBO_OST_1

15.863,84

18.510,15

1,17

281.287,20

18,87

Vodovodno omrežje
II. OSTALI STROŠKI*
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

(4) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto
bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo
na posameznem obračunskem območju, so (CtN):
Oznaka
obračunskega
območja

Vrsta opreme

Bruto
tlorisna
površina
objekta
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena
na enoto
[EUR/m2]

I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje

OBO_C_1

7.375,52

207.045,05

28,07

Fekalna kanalizacija

OBO_FK_1

4.733,05

41.552,00

8,78

OBO_V_1

4.733,05

14.180,00

3,00

OBO_OST_1

7.375,52

18.510,15

2,51

281.287,20

42,36

Vodovodno omrežje
II. OSTALI STROŠKI*
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo
na obravnavanem območju opremljanja je DpN:DtN = 0,5:0,5
Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
(DpN) 0,5, delež bruto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka (DtN) pa 0,5.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka.
11. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna
Občine Kamnik. Občina Kamnik lahko sredstva zbrana po
tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za
gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
12. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Obročno plačilo je možno izključno pod pogoji, ki jih določa
Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in
jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogo-

vor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju
se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka
tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek
Občini Kamnik za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
14. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku
30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju OPPN VK-10.
16. člen
Elaborat programa opremljanja in Program opremljanja
stavbnih zemljišč vključno s prilogami sta na vpogled na sedežu Občine Kamnik.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2021-5/1
Kamnik, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar
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Odlok o Programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za OPPN VČ-05 Volčji Potok

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in
odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19
– popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik
na 16. seji dne 14. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za OPPN VČ-05 Volčji Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z
Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05
Volčji Potok (Uradni list RS, št. 139/20).
2. člen
Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat
programa opremljanja za OPPN VČ-05 Volčji Potok, ki ga je
izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod
številko 253C/2020.
3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta,
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.
– Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
– Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme
občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski
prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko
občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme
skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
– Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki
ga zavezanec plača občini.
– Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanka
ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
– Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne
opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove ko-
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munalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo
komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih
s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo.
Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme
na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove
komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine
objekta.
– Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje
na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in
možnosti priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne
opreme v prostorskih aktih občine.
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument,
s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč
ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v
posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike
ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z
odlokom.
– Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti
namenjeno graditvi objektov.
– Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in
gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja (Uredba).
4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VČ-05 Volčji Potok je izdelan v skladu z Uredbo o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o
izračunu in odmeri komunalnega prispevka in vsebuje:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih
zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč
so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja.
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme
in druge gospodarske javne infrastrukture.
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe
POSZ.
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje.
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija.
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje.
– Priloga 4d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Prostori za ravnanje z odpadki.
– Priloga 4e – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Ostali stroški.
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VČ-05 Volčji Potok sprejme občinski svet z odlokom.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA
5. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VČ-05 Volčji Potok se nanaša na območje enote urejanja
prostora VČ-05 Volčji Potok, kot jo določa Odlok o občinskem
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Št.

prostorskem načrtu Občine Kamnik in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom, navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je grafično prikazano v Prilogi 1.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA
6. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VČ-05 Volčji Potok obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij C),
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij FK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka
obračunskih območij V),
– obračunsko območje prostorov za ravnanje z odpadki
(oznaka obračunskih območij PRO),
– ostali stroški (oznaka obračunskih območij OST), ki
vključujejo stroške izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroške predhodnih raziskav
in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje; druge stroški nove komunalne
opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja.
(2) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v
grafičnih prilogah iz 4. člena tega odloka, ki so sestavni del
programa opremljanja stavbnih zemljišč.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA
7. člen
(1) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je julij
2022. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma
rok možne priključitve na novo komunalno opremo je december
2023. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja za OPPN VČ-05 Volčji Potok.
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(2) Predvidena je izgradnja komunalne opreme v eni
etapi.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA
8. člen
Občina Kamnik finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme iz prejšnjega odstavka še nima v načrtu razvojnih
programov občinskega proračuna. Zato jih bo vanj vključila
najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljišč.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
9. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN
VČ-05 Volčji Potok določa naslednja obračunska območja za
novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako
OBO_C_1 in skupno površino gradbenih parcel 16.142,78 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 5.514,94 m2.
– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako
OBO_FK_1 in skupno površino gradbenih parcel 16.142,78 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 5.514,94 m2.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako
OBO_V_1 in skupno površino gradbenih parcel 16.142,78 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 5.514,94 m2.
– Obračunsko območje prostorov za ravnanje z odpadki
z oznako OBO_PRO_1 in skupno površino gradbenih parcel 16.142,78 m2 in skupno bruto tlorisno površino objektov
5.514,94 m2.
– Obračunsko območje za ostale stroške z oznako OBO_
OST_1 in skupno površino gradbenih parcel 16.142,78 m2 in
skupno bruto tlorisno površino objektov 5.514,94 m2.
(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve, program
opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:

C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO
KOMUNALNO OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
Prostori za ravnanje z odpadki
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO
KOMUNALNO OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
Prostori za ravnanje z odpadki
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA

Vrednost (EUR)
230.194,15
6.588,00
0,00
6.476,85
99.111,30
87.808,00
26.710,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO
KOMUNALNO OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
Prostori za ravnanje z odpadki
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA

230.194,15
6.588,00
0,00
6.476,85
99.111,30
87.808,00
26.710,00
3.500,00
0,00

(3) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto
kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno
komunalno opremo na obračunskem območju, so (CpN):
Oznaka
obračunskega
območja

Vrsta opreme
I. STROŠKI GRADNJE NOVE
KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
Prostori za ravnanje z odpadki
II. OSTALI STROŠKI*
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

OBO_C_1
OBO_FK_1
OBO_V_1
OBO_PRO_1
OBO_OST_1

Površina gradbenih
parcel [m2]

Vrednost
[EUR]

16.142,78
16.142,78
16.142,78
16.142,78
16.142,78

99.111,30
87.808,00
26.710,00
3.500,00
13.064,85
230.194,15

Cena na enoto
[EUR/m2]

6,14
5,44
1,65
0,22
0,81
14,26

(4) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto
bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo
na posameznem obračunskem območju, so (CtN):
Vrsta opreme
I. STROŠKI GRADNJE NOVE
KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
Prostori za ravnanje z odpadki
II. OSTALI STROŠKI*
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

Oznaka
obračunskega
območja

OBO_C_1
OBO_FK_1
OBO_V_1
OBO_PRO_1
OBO_OST_1

(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na
obravnavanem območju opremljanja je DpN:DtN=0,5:0,5 Tako
je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (DpN)
0,5, delež bruto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (DtN) pa 0,5.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka.
11. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna
Občine Kamnik. Občina Kamnik lahko sredstva, zbrana po

Bruto tlorisna
površina objekta
[m2]

5.514,94
5.514,94
5.514,94
5.514,94
5.514,94

Vrednost
[EUR]

99.111,30
87.808,00
26.710,00
3.500,00
13.064,85
230.194,15

Cena na enoto
[EUR/m2]

17,97
15,92
4,84
0,63
2,37
41,73

tem odloku, uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za
gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
12. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Obročno plačilo je možno izključno pod pogoji, ki jih določa
Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in
jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju
se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka
tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek
Občini Kamnik za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
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14. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku
30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

Št.
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008
Kamnik, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju OPPN VČ-05 Volčji Potok.
16. člen
Elaborat programa opremljanja in Program opremljanja
stavbnih zemljišč vključno s prilogami sta na vpogled na sedežu Občine Kamnik.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2021-5/1
Kamnik, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

1424.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev lastnikom in solastnikom
spomeniško zaščitenih objektov za obnovo
fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva
v Občini Kamnik

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik
na 16. seji dne 14. 4. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom
in solastnikom spomeniško zaščitenih objektov
za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega
pohištva v Občini Kamnik
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih objektov za obnovo
fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 63/08 in 82/19) (v nadaljevanju: pravilnik)
se spremeni prvi odstavek 4. člena, tako da se po novem glasi:
»Upravičenci do prejema finančnih sredstev po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki so lastniki oziroma solastniki
stanovanj, stanovanjskih stavb, poslovnih ali stanovanjsko-poslovnih stavb oziroma drugih stavb, opredeljenih v 3. členu
tega pravilnika.«
Drugi odstavek 4. člena se črta.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena pravilnika, tako da se
po novem glasi:
»Občina Kamnik bo prosilcem na podlagi števila popolnih
vlog sofinancirala obnove v odstotkih do največ 70  %.«

1425.

Sklep o lokacijski preveritvi za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev za del prostorske enote KA-77 na
zemljiščih parc. št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2
in 715/13 k.o. 1911 – Kamnik (identifikacijska
št. PA: 1814)

Na podlagi 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je
Občinski svet Občine Kamnik na 16. seji dne 14. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev
za del prostorske enote KA-77 na zemljiščih
parc. št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13
k.o. 1911 – Kamnik (identifikacijska št. PA: 1814)
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 1814, ki se nanaša na zemljišča parcelnih številk
713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 vse k.o. 1911 – Kamnik
in se po določilih Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu
B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (Uradni list RS,
št. 5/05, 25/19 in 82/19; v nadaljnjem besedilu ZN) nahaja v
enoti urejanja prostora z oznako KA 77. Elaborat lokacijske
preveritve je izdelala družba URBIS d.o.o, Maribor, pod številko
2020-LP-047.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega
pogoja, določenega v 5. členu v točki 1.1. ZN, tako da se dovoli postavitev stavbe tlorisnih dimenzij 90,00 m x 48,00 m ter
vertikalnega gabarita P+1, pod naslednjimi pogoji:
– da se višinsko koto pritličja in zunanjo ureditev določi
skladno s priporočili elaborata: Hidrološko-hidravlična presoja
vplivov izvedbe ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti
na območju Titan-Svit v Občini Kamnik – izvedba protipoplavnega zidu, ki ga je izdelal Inštitut za vodarstvo d.o.o., št. proj.
P276/15, v novembru 2015, novelacija december 2018;
– da se upošteva dovoz iz Kovinarske ceste in notranjo prometno organizacijo, ki omogoča dovoz do območja
FeMS1/2a, kot je prikazano v dopolnjenem osnutku Sprememb
in dopolnitev Zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik
in B7 Kovinarska – zahodni del (sprememba in dopolnitev št. 3)
z id. št. 1289.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali
predodločba.
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo
Občina Kamnik vodi v skladu z določbami zakona, ki določa
urejanje prostora.
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4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-0002/2020-5/1
Kamnik, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

LENDAVA
1426.

Zaključni račun proračuna Občine Lendava
za leto 2020

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 14/13,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13, 55/15
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter
18. in 120. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS,
št. 32/17, 5/19 in 32/19) je Občinski svet Občine Lendava na
17. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Lendava za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava
za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava 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 Lendava 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 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2020
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih
straneh Občine Lendava.
Št. 410-0013/2021-2
Lendava, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

1427.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih
– zavod za usposabljanje mladih Lendava
– Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni
zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava –
Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12

Uradni list Republike Slovenije
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP), 2., 3., 19., 20. in 21. člena Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18),
4. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 18. člena
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in
37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 17. redni seji
dne 14. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih
– zavod za usposabljanje mladih Lendava –
Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod
Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai
és Fejlesztési Közintézett Lendva
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih
– zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési
Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva (Uradni list
RS, št. 8/16 in 71/19) se v četrtem odstavku 9. člena namesto
besedne zveze »imenuje župan občine« navede besedna zveza »imenuje občinski svet«.
2. člen
V četrti alineji tretjega odstavka 24. člena se črta dosedanje besedilo, ki se glasi: »imenuje predstavnike zainteresirane
javnosti v svet zavoda in programski svet« ter se nadomesti z
novim besedilom, ki se sedaj glasi: »imenuje predstavnika v
programski svet.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0010/2015-10
Lendava, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

1428.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej
Lendava – Galéria – Múzeum Lendva

Na podlagi 21. in 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), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP), 26. in 31. 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 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19), po predhodnem
soglasju sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti
Občine Lendava z 14. korespondenčne seje z dne 12. 4.
2021 je Občinski svet Občine Lendava na 17. redni seji dne
14. 4. 2021 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej
Lendava – Galéria – Múzeum Lendva
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej
Lendava – Galéria – Múzeum Lendva (Uradni list RS, št. 45/09
in 16/18) se v tretji alineji prvega odstavka 16. člena črta besedilo: »župan« ter se nadomesti z besedilom »občinski svet«.
2. člen
V tretjem odstavku 16. člena odloka se črta dosedanje
besedilo in se nadomesti z novim besedilom, ki se sedaj glasi:
»Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika
in namestnika.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0027/2009-7
Lendava, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

1429.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica –
Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár
és Kulturális Központ

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 2. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02
– ZUJIK in 92/15), 26. in 31. 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), 21. in 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) je Občinski svet Občine
Lendava na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) na 17. redni seji dne 14. 4.
2021 v soglasju s svetom Madžarske samoupravne narodne
skupnosti Občine Lendava z 14. korespondenčne seje z dne
12. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica –
Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és
Kulturális Központ
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
(Uradni list RS, št. 31/16) se spremeni besedilo drugega stavka drugega odstavka 2. člena odloka tako, da se sedaj glasi:
»Ustanoviteljske pravice izvaja občinski svet, kot je to določeno
v 32. členu tega odloka.«
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 18. člena tako, da se sedaj
glasi: »Člana sveta zavoda kot predstavnika uporabnikov imenuje občinski svet, enega na predlog Pomurske madžarske
samoupravne narodne skupnosti.«
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0009/2015-34
Lendava, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

1430.

Sklep o soglasju k uskladitvi cen izvajanja
socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu kot socialne oskrbe na domu

Na podlagi 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena Statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski
svet Občine Lendava na 17. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
naslednji

S K L E P   š t e v.   3 0 3:
1.
Občinski svet Občine Lendava daje soglasje k uskladitvi
cen izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu kot socialne oskrbe na domu od 1. 5. 2021 dalje v višini
predlagane ekonomske cene storitve, in sicer:
– od ponedeljka do sobote 18,65 EUR na efektivno uro ter
– za nedeljo in praznike 20,10 EUR na efektivno uro.
2.
Sklep velja z dnem sprejema. Z dnem veljavnosti tega
sklepa preneha veljati 1. točka sklepa štev. 269 s 16. seje občinskega sveta z dne 16. 12. 2020. Vse ostale točke sklepa, ki
jih ta sklep ne spreminja ostanejo v veljavi.
Št. 122-0009/2021-4
Lendava, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

LITIJA
1431.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2021

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 –
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021,
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US,
203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP),
57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16
– odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A) in
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06,
139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 17. seji
dne 26. 4. 2021 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2021
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021
(Uradni list RS, št. 200/20) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741
78
786

40
400
401
402
403
409

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
18.023.110,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.611.620,00
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
12.371.620,00
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.956.620,00
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.165.000,00
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
250.000,00
DRUGI DAVKI
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
3.240.000,00
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.296.000,00
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.000,00
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
17.000,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
110.000,00
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.805.000,00
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
390.000,00
PRIH. OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
2.000,00
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLG.
SREDSTEV
388.000,00
PREJETE DONACIJE (730+731)
46.000,00
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
46.000,00
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.975.490,00
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.470.010,00
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PROR.
IZ SRED. EU
505.480,00
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
(786+787)
0,00
OSTALA PREJETA SRED.
IZ PRORAČUNA EU
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.729.661,85
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
4.858.006,52
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
1.024.400,00
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
155.700,00
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.258.845,69
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
187.250,00
REZERVE
231.810,83

Uradni list Republike Slovenije
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

6.661.211,80
118.000,00
3.948.520,00
608.640,00
1.986.051,80

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

5.858.343,53

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

5.858.343,53

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PO
IN FO, KI NISO PROR. UPORABNIKI

2.352.100,00
171.400,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.
UPORABNIKOM

2.180.700,00

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

–1.706.551,85

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

0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0,00

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440 DANA POSOJILA

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0,00
730.000,00
730.000,00
1.409.200,00
1.409.200,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
= (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.385.751,85
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)

–679.200,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.706.551,85

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

2.385.751,85

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021
(Uradni list RS, št. 200/20) se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini
165.000,00 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 66.810,83 eurov
se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki
o tem polletno poroča pristojnemu odboru za finance in gospodarjenje z nepremičninami. Dodeljena sredstva splošne
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in
podkonte.«
3. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021
(Uradni list RS, št. 200/20) se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2021 ne sme
preseči skupne višine glavnic 10.000,00 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko
zadolži do višine do višine 730.000,00 evrov pri javnem
skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj
in razvoj podeželja.«
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2020
Litija, dne 26. aprila 2021
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

LJUBLJANA
1432.

Odlok o spremembah potekov ulic
in o poimenovanju ulic, parkov in trga
na območju Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list
RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana
na 22. seji dne 19. 4. 2021 sprejel
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ODLOK
o spremembah potekov ulic in o poimenovanju
ulic, parkov in trga na območju
Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se spremenijo poteki ulic:
1. Fajfarjeva ulica
Ulica se odcepi od Viške ceste pred cestnim prehodom
preko železniške proge Ljubljana–Koper in poteka proti jugozahodu, kjer se pred ulico Pot Rdečega križa slepo konča.
2. Emonska cesta
Ulici se potek spremeni tako, da se pred stavbo Zoisova 8
odcepi desno, poteka proti jugu mimo Krakovske ulice, ulice
Mirje, prečka Gradaško ulico in se v križišču Eipprove, Karunove in Kolezijske ulice konča.
3. Kudrova ulica
Ulica se za stavbo Kašeljska cesta 140 po 80 metrih odcepi desno, poteka proti severu in se po 90 metrih slepo konča.
4. Ulica Ambrožiča Novljana
Ulica se za stavbo Šmartinska cesta 106 odcepi desno,
poteka proti jugovzhodu in pred novozgrajenim nakupovalnim
centrom IKEA zavije levo, poteka proti severozahodu do križišča z Ameriško ulico, kjer se konča.
5. Klopčičeva ulica
Ulica se odcepi od Kunaverjeve ulice med stavbama s
hišnima številkama 4 in 6, poteka proti severozahodu, zavije
levo in nato desno ter se v križišču s Sojerjevo ulico konča.
6. Argentinska ulica
Ulica poteka od križišča Bratislavske in Leskovškove ceste proti jugozahodu, prečka Moskovsko ulico, Hrvaško ulico,
Madžarsko ulico, Grško ulico, Avstrijsko ulico, Francosko ulico
in se v krožišču Ameriške ulice in Italijanske ulice konča.

ulice:

2. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se poimenujejo

1. Ulica Marjane Deržaj
Ulica se odcepi od Ceste na Bokalce za stavbo Cesta na
Bokalce 64, poteka proti zahodu in nato zavije proti severozahodu, kjer se pred gozdom slepo konča.
2. Ulica Metke Krašovec
Ulica se po 25 metrih odcepi levo od Ulice Marjane Deržaj. Poteka proti jugozahodu, nato v rahlem ovinku zavije proti
severozahodu, kjer se pred gozdom slepo konča.
3. Švedska ulica
Ulica se v krožišču Ameriške, Argentinske in Italijanske
ulice odcepi proti zahodu mimo novozgrajenega nakupovalnega centra IKEA, kjer se slepo konča. Ulica se bo nadaljevala,
ko bo izvedena cestna povezava v jugozahodni smeri proti
Kajuhovi ulici, skladno s prostorskimi izvedbenimi načrti Mestne
občine Ljubljana.
4. Hieronimova ulica
Ulica se odcepi od Trga francoske revolucije proti jugu ter
poteka do Zoisove ceste, kjer se konča.
5. Ulica Ivana Vidava
Ulica se v križišču ulice Pod Kamno gorico in Pilonove
ulice odcepi proti severu in se v križišču s Cesto Andreja Bitenca konča.
6. Ulica Ekvorna
Ulica se pred stavbo Pot na Rakovo jelšo 36 odcepi desno
in se po 80 metrih slepo konča.
7. Ulica Alojza Kajina
Ulica se po 40 metrih od stavbe Jurčkova cesta 90 odcepi
desno, poteka proti jugozahodu in se po 150 metrih slepo konča pred pešpotjo Pot spominov in tovarištva.
8. Sarajevska ulica
Ulica se po 100 metrih odcepi desno od Džamijske ulice,
poteka proti severovzhodu in se po 160 m slepo konča.
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9. Beograjska ulica
Ulica se v krožišču na Letališki cesti pri stavbi Letališka cesta 1 odcepi levo, poteka proti severozahodu in se po
235 metrih pred ograjo slepo konča.
3. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se imenujeta parka
in trg:
1. Centralni park soseske Ruski car
Park obsega urbano zeleno površino med Ulico 7. septembra, Glinškovo ploščadjo, Ulico Rezke Klopčič in Mucherjevo ulico.
2. Športni park Bratovševa
Park obsega urbano zeleno površino s športnimi igrišči
med stanovanjskimi stavbami na Bratovševi ploščadi na severu, pešpotjo ob vrtcu VVZ Ciciban, enota Ajda na vzhodu, Ulico
prvoborcev na jugu in Slovenčevo cesto na zahodu.
3. Trg Device Marije
Trg obsega zeleno, tlakovano in asfaltirano urbano površino med cerkvijo, župniščem in kaplanijo v križišču Zadobrovške
ceste in Zaloške ceste v Četrtni skupnosti Polje.
4. člen
Pristojni upravni organ republiške geodetske uprave Območna geodetska uprava Ljubljana na podlagi tega odloka
in ZDOIONUS izvede nastale spremembe in jih evidentira v
Registru prostorskih enot.
V evidenco Registra prostorskih enot se ne izvedejo imenovanja iz 3. člena tega odloka.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje, po tem
odloku določa Območna geodetska uprava Ljubljana.
5. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za
izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, za napisne table
ulic, parkov in trga ter hišnih številk. Fizične osebe, ki imajo na
območju sprememb prijavljeno stalno ali začasno bivališče ter
pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na teh območjih sedež, zagotovijo sredstva za kritje stroškov zamenjave
osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.

Uradni list Republike Slovenije
1425, 1426, vse v katastrski občini 2682 Brdo, in se 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 – obvezna razlaga, 9/13,
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) nahaja v delu enote urejanja prostora RD-273 s podrobnejšo namensko rabo CDi (območja centralnih dejavnosti
za izobraževanje). Območje lokacijske preveritve se ureja z
Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (Uradni list RS, št. 123/04, 78/10 in 63/12 – v
nadaljnjem besedilu: ZN) in se nahaja v funkcionalni enoti F11.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz 10. člena ZN, ki v drugem odstavku pod podnaslovom
»FUNKCIONALNA ENOTA 11« določa, da je maksimalna višina objekta 8 m do zgornjega roba zaključnega venca objekta.
Odstopanje se dopusti tako, da je na delu objekta, kjer se na
strehi umesti karantenski rastlinjak, ki ne presega 10  % bruto
tlorisne površine zadnje etaže, najvišja dopustna višina objekta
14,5 m nad koto terena ob objektu.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2128
Št. 35023-24/2020-27
Ljubljana, dne 19. aprila 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9006-18/2020-32
Ljubljana, dne 19. aprila 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

1433.

Sklep o lokacijski preveritvi za del območja,
ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu
za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška
fakulteta (za funkcionalno enoto F11) – NIB

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. 31/21
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 22. seji dne 19. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja
z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje
urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta
(za funkcionalno enoto F11) – NIB
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega parcelo 1403 in dele parcel 1424/1,

LOGATEC
1434.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Logatec

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. člena
Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski
svet Občine Logatec na 15. seji dne 15. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Logatec
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(1) Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v
Občini Logatec z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov
naselij v Občini Logatec med seboj in ceste, pomembne za
navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
(2) javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov
naselij v Občini Logatec 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.).
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3. člen
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne mestne ali 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
– mestne ali 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
Lokalne ceste (LC) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

Potek 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
25

130014
130141
130162
226011
226021
226031
226032
226041
226051
226061
226071
226081
226091
226101
226111
226121
226131
226141
226151
226161
226171
226181
226191
227111
468012

130161
130161
130141
102
102
102
726321
102
102
408
408
408
226071
226071
408
226131
226141
226111
408
226151
640
226171
226141
409
468022

Mravljišče-Veharše-Godovič
Zavratec-Medvedje Brdo
Zavratec-Brnikov Log
Hotedršica-Godovič
Hotedršica-Rovtarske Žibrše
Hotedršica-Žibrše
Žibrše-Logatec
Hotedršica-Ravnik
Logatec-Židovnik
Logatec-Zaplana
Židovnik-Veharše
Petkovec-Rovte
Rovtarske Žibrše-Petkovec
Trate-Kurja vas-Zajele
Rovte-Mizendol
Rovte-Podlipa
Rovte-Smrečje
Rovte-Vrh Sv. Treh kraljev
Zavratec-Vrh Sv. Treh kraljev
Hleviše-Hlevni Vrh
Laze-Planina
Laze-Jakovica
Na Pili-Vrh Sv. Treh kraljev
Logatec-Štampetov most-Hrib
Jerinov grič-Ceste

102
226071
408
102
226071
726321
226051
102
226071
468011
130014
226111
408
408
966151
468031
468031
468031
468031
226141
754
726181
cerkev
409
408

26

468031

407

Smrečje-Žiri

408

V…vsa vozila

SKUPAJ:

Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Številka
odseka
227021
227081
227082
227091
227141
227151
227201
227221
227291

Začetek
odseka
408
102
227081
409
227111
409
102
102
227301

Potek odseka
Čevica
Gubčeva-Pavšičeva
Pavšičeva-Titova
Valkarton
Tovarniška-Jačka
Notranjska
C. talcev-Brod
Ograde
Zelena pot-Blekova vas

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
1.783
V
3.414 – Idrija
777
V
1.523 – Idrija
1.284
V
1.972 – Idrija
3.824
V
2.574 – Idrija
5.451
V
4.230
V
4.208
V
3.927
V
6.140
V
1.887
V
366 – Vrhnika
7.768
V
3.012
V
1.462
V
2.997
V
6.147
V
1.556 – Vrhnika
5.352
V
264 – Vrhnika
3.898
V
988 – Vrhnika
5.243
V
4.405
V
2.362
V
1.385
V
1.651 – Postojna
1.394
V
2.362
V
2.946
V
5.122 – Vrhnika
1.710
V
1.189 – Vrhnika
12.757 – Vrhnika,
2.655
V
6.094 – Žiri
88.609 m

5. člen
Konec
odseka
409
227081
409
227111
102
102
409
640
227301

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
310
V
410
V
485
V
488
V
1.052
V
694
V
500
V
505
V
1.145
V
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Začetek
odseka
102
226051
102
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Pod Grintavcem-Blekova vas
Režiška
Pokopališka

Številka
odseka

1
227011
2
227031
3
227041
4
227061
5
227101
6
227131
7
227161
8
227162
9
227163
10 227171
11 227181
12 227191
13 227231
14 227241
15 227251
16 227321
17 228191
18 228231
19 228314
20 228321
21 228341
22 228441
23 228508
24 228521
25 228522
26 228523
27 228531
V…vsa vozila

Začetek
odseka
408
227021
227082
227082
227141
227151
227151
227171
227181
409
227201
227181
227221
640
227241
227311
227141
227141
227221
640
640
102
102
409
409
228522
102

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Številka
odseka
630051
630891
726011
726021
726022
726023
726031
726032
726033
726034
726041
726051
726052
726061

Začetek
odseka
726271
130141
102
226011
726021
726021
102
726031
102
726033
102
102
102
226021

Konec
odseka

Potek odseka
Naklo
Vodovodna cesta
Titova
Partizanska
Klanec
Cankarjeva
Poštni vrt I
Poštni vrt II
Potoška cesta-Cesta talcev
Nova vas
Potoška cesta
Krpanova ulica
Strmica-C. 5. maja
Poljska pot-Notranjska
Gozdna pot-Notranjska
Strmica
Tovarniška-Šolska
Zelenica
Ograde
Mali most
Plesiše
Tabor
Kalce
Ind. cona Zapolje-Pod lipami
Ind. cona Zapolje I
Ind. cona Zapolje II
Ind. cona Logatec

726961
726951
HŠ 18
227081
227111
227111
227171
227181
227201
227151
227191
227171
726637
640
640
726712
227151
102
640
HŠ 34
HŠ 25
HŠ 8a
HŠ 17n
409
HŠ 38
228522
HŠ 60
SKUPAJ:

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
492
V
541
V
164
V
304
V
547
V
213
V
119
V
216
V
388
V
320
V
322
V
211
V
260
V
348
V
506
V
894
V
448
V
287
V
160
V
538
V
464
V
236
V
436
V
557
V
1.379
V
478
V
1.064
V
11.892 m

7. člen

Javne poti (JP) so:
Zap.
št.

102
102
227311
SKUPAJ:

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
715
V
1.141
V
460
V
7.905 m

6. člen

Mestne ali krajevne ceste (LK) so:
Zap.
št.

Konec
odseka

Potek odseka

Potek odseka
Veharše – Omevkar
Potok – Medvedje Brdo
Hotedršica 45
Goli grič-Novi Svet
Brus-Kos
Novi svet-Bazinova bajta
Log-Dol. Novi svet
Stranska pot-226011
Log I
Log II
Hotedršica-Vavken
Hotedršica 34c
Hotedršica-povezava
Pot za Turkom

Konec
odseka
HŠ 28a
130141
HŠ 45
HŠ 20
HŠ 22a
HŠ 17
102
226011
726033
HŠ 4e
726011
HŠ 34c
726051
226021

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
148
V
322 – Idrija
87
V
460 – Idrija
518
V
2.836
V
543
V
1.065
V
3.336
V
377
V
274
V
55
V
287
V
140
V
104
V
309
V
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Zap.
št.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Številka
odseka
726062
726071
726081
726091
726101
726111
726112
726113
726114
726115
726121
726131
726132
726133
726134
726135
726136
726137
726141
726151
726161
726162
726171
726172
726181
726191
726192
726193
726201
726202
726211
726221
726231
726232
726233
726241
726242
726243
726244
726251
726261
726271
726272
726273
726274
726281
726291
726301
726302
726303
726304
726311
726312
726313
726314
726321
726322

Začetek
odseka
226021
102
102
226031
226041
102
226041
226041
226041
102
102
409
726131
726131
726131
409
726135
726131
409
726161
409
409
409
409
226181
640
226171
226171
640
640
726201
640
640
640
640
130141
726241
408
726241
226071
130014
130014
130014
726274
130014
226071
726281
226071
226071
226071
226071
226021
226021
226071
226071
226031
226041

Št.

Potek odseka
Hotedršica 103
Pot za Malnar
Spomenik Mežnar
Hotedršica 67
Cajna-Koš
Hotedršica 7f
Log 123a
Log 151
Log 153
Hotedršica 8b
Cesta Cajner
Grčarevski Vrh-Grčarevec
Grčarevec-vikendi
Grčarevec 45
Grčarevec 46
Grčarevec 58
Grčarevec 54
Grčarevec 30g
Grčarevec-Lanski vrh
Grčarevec-Hrib
Grčarevec-Suhi grič
Grčarevec-čistilna naprava
Grčarevec 16
Grčarevec 20a
Jakovica-čez Grič
Gasa-Grič
Cesta pod klancem
Laze-Grič
Šola-Gasilski dom
Laze (pri Kapelici)
Pod Kuclem
Slabetov klanec
Laze-železniška postaja
Laze 26a
Laze-povezava 226171
Medvedje Brdo-Kamnikov grič
Kamenik-Medved
Odcep Lanevše
Medvedje Brdo 48
Medvedje Brdo 43
Cesar-Pikelca
Veharše-Kvar
Medvedje Brdo-Gladki grič
Medvedje Brdo 34a
Medvedje Brdo 33
Trate-Leskovec
Katarina
Trate-Vavknov grič
Rovtarske Žibrše-Srobotje
Rovtarske Žibrše-Lanevše
Rovtarske Žibrše
Rovtarske Žibrše 38
Rovtarske Žibrše-Strmčan
Rovtarske Žibrše-Trpin
Na Lazih 20m
Koren-Klavžar-Turk
Ravnik-Žibrše

Konec
odseka
HŠ 103
HŠ 70
726071
HŠ 67
226031
HŠ 7f
HŠ 123a
HŠ 151
HŠ 153
HŠ 8b
HŠ 2
726141
409
HŠ 45
HŠ 46
HŠ 58
HŠ 54
HŠ 30g
HŠ 12a
726161
726151
ČN
HŠ 16
HŠ 20a
HŠ 4b
226171
226181
226181
226171
HŠ 82a
226171
726231
GC
HŠ 26a
226171
408
HŠ 56
razcep
HŠ 48
HŠ 43
GC
630051
HŠ 30
HŠ 34a
HŠ 33
226071
cerkev
226071
HŠ 20
HŠ 34
HŠ 22b
HŠ 38
HŠ 36
HŠ 5
HŠ 20m
226051
GC
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Stran

4159

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
124
V
483
V
48
V
316
V
330
V
521
V
80
V
98
V
57
V
116
V
1.703
V
2.162
V
151
V
100
V
101
V
146
V
82
V
188
V
410
V
301
V
623
V
296
V
331
V
66
V
1.427
V
215
V
197
V
306
V
406
V
145
V
285
V
202
V
1.027
V
104
V
95
V
3.444
V
389
V
1.202
V
144
V
68
V
1.943
V
69 – Idrija
42
V
940
V
270
V
444
V
1.097
V
464
V
800
V
324
V
446
V
58
V
809
V
479
V
91
V
656
V
2.481
V
1.146
V

Stran

4160 /

Zap.
št.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Št.

Številka
odseka

67 / 30. 4. 2021
Začetek
odseka
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Potek odseka

Konec
odseka

726323
726341
726351
726361
726371
726372
726381
726391
726401
726402
726403
726411
726412
726413
726421
726422
726423
726424
726425
726431
726441
726442
726443
726444
726445
726451
726452
726461
726462
726463
726472
726481
726482
726491
726501

726321
226111
726341
726351
726361
726371
226111
226111
226111
226141
226141
408
226111
226111
408
726421
408
226101
226101
226091
226131
726441
226121
226121
226141
226131
226131
226141
226151
226151
226191
226151
726481
226191
100181

Rovtarske Žibrše 39
Jeršičev grič-Zg. Brdo
Križaj-Rožman
Križaj-Osredek
Križaj-Pustni grič 57
Pustni grič 54
Bolkovc-Žirovc
Vavken-Čopar
Rovte-Jesenovec
Rovte-Sv. Mihael
Rovte 111
Odcep Zavčen
Rovte-Galetov hrib
Rovte-Gale
Grampovče 12
Grampovče-odcep Dolčan
Zalejše-726431
Rudnik-Povšk
Rovte-Trtovčan
Žabnica-Povšk
Treven-Lukan
Treven-Žakelj
Rovte 119
Rovte 120e
Rovte 118
Logarše 11
Praprotno Brdo 1b
Popit-Sopot
Mravletovo brezno
Hlevišar-Kovač
Vrh Sv. Treh kraljev-Čakovčev grič
Dolinar-Petrač-Jereb
Jereb-Brnik
Stumrčan-Petrač
Mogan-Maselc

HŠ 39
HŠ 46
HŠ 49
226141
HŠ 57
HŠ 54
HŠ 79b
HŠ 73
HŠ 83
226111
HŠ 111
HŠ 17
HŠ 127
HŠ 126
HŠ 12
HŠ 14
726431
726431
HŠ 30
726424
HŠ 2
HŠ 3
HŠ 119
HŠ 120e
HŠ 118
HŠ 11
HŠ 1b
226151
HŠ 8a
HŠ 18
226161
226191
HŠ 11
726481
HŠ 5

107 726511

468031

Vrh Sv. Treh kraljev-Lavrovec

100181

108 726513

100181

Arkar-Oblak

996321

109 726521

100181

Koča-Zg. Lavrovec

HŠ 6

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

468031
726522
226081
226081
726541
226081
226081
726551
468012
408
408
468012
726581
726581
408

Odcep Grebevin 24
Odcep Grebevin 11a
Petkovec-Gabrovce
Petkovec-Novak
Petkovec-Bizjak-Gantar
Odcep Petkovec 24
Petkovec-Lukan
Petkovec 42
Ceste-Krznar-Godobol
Treven-Kunci-Petkovec
Godobol-Hudi Konec-Židovnik
Log-Matevž-Turk
Log-Kisovec
Log-Zaplana
Jezerce-Prezid

HŠ 24
HŠ 11a
226111
HŠ 35
HŠ 31
HŠ 24
HŠ 45
HŠ 42
408
226081
408
HŠ 47
HŠ 46
HŠ 59a
468012

726522
726523
726531
726541
726542
726543
726551
726552
726561
726562
726571
726581
726582
726583
726591

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
537
V
837
V
668
V
1.025
V
882
V
237
V
178
V
230
V
531
V
83
V
163
V
85
V
342
V
758
V
706
V
137
V
712
V
859
V
162
V
1.519
V
766
V
297
V
113
V
109
V
468
V
808
V
271
V
1.841
V
404
V
593
V
2.167
V
1.418
V
1.015
V
804
V
659
V
489 – Vrhnika
165 – Dobrova2.483
V
Polhov Gradec
132 – Dobrova374
V
Polhov Gradec
279 – Dobrova116
V
Polhov Gradec,
384 – Vrhnika
215
V
128
V
1.103
V
466
V
323
V
191
V
982
V
593
V
2.662
V
922
V
1.209
V
2.295
V
1.563
V
185
V
1.644
V

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Številka
odseka
726592
726593
726594
726595
726597
726601
726602
726603
726604
726605
726606
726607
726608
726611
726612
726613
726614
726615
726616
726617
726618
726619
726621
726622
726623
726624
726625
726626
726631
726632
726633
726634
726635
726636
726637
726638
726639
726641
726642
726643
726644
726651
726652
726653
726654
726655
726656
726657
726658
726659
726661
726662
726663
726664
726665
726666
726667

Začetek
odseka
226061
226061
726591
726594
726594
227141
227131
726602
227151
227131
726605
228191
409
640
228321
228321
640
726614
228341
228341
640
726618
640
227241
227251
726623
726623
227251
227221
726631
726635
726633
227231
227231
726639
640
227221
228231
228231
228231
726639
228531
228531
726652
228531
228531
228531
726651
726656
726656
409
227111
227091
227111
227111
227111
227141

Št.

Potek odseka
Ograje 51b
Ograje 29
Ograje 6
Ograje 33
Ograje 10
Grič I
Grič II
Grič III
Šolska pot I
Grič IV
Grič V
Šolska pot II
Tržaška cesta-Notranjska cesta
Martinj hrib 49b
Mali most 6
Martinj hrib-železnica
Martinj hrib-pri Lesniki
Pri Lesniki 15
Plesiše II
Plesiše III
Pod gozdom
Rožna ulica
Martinj hrib-povezava
Martinj hrib 6
Gozdna pot 10c
Gozdna pot 10h
Gozdna pot 10b
Gozdna pot 18b
Martinj hrib 10
Martinj hrib 16a
C. 5. maja 19
C. 5. maja 23
Strmica
Cesta 5. maja II
Cesta 5. maja I
Loka I
Loka 31
Logatec 29
Zelenica 17
Zelenica-227141
Loka 35b
Obrtna cona Logatec I
Obrtna cona Logatec II
Obrtna cona Logatec III
Obrtna cona Logatec IV
Obrtna cona Logatec V
Obrtna cona Logatec VI
Obrtna cona Logatec VII
Obrtna cona Logatec VIII
Obrtna cona Logatec IX
Povezava Valkarton
Mandrge-povezava
Valkarton-IOC Zapolje
Vrtnarska pot
Stara cesta
Jamnica
Stranska pot I

Konec
odseka
HŠ 51b
HŠ 29
HŠ 6
HŠ 33
HŠ 10
726604
726601
726604
228191
726602
HŠ 17
227141
227151
HŠ 49b
HŠ 6
GC
HŠ 14
HŠ 15
HŠ 14
HŠ 20
HŠ 16a
640
227241
HŠ 6
HŠ 10c
HŠ 10h
HŠ 10b
HŠ 18b
HŠ 10
HŠ 16a
HŠ 19
HŠ 23
227221
726637
HŠ 29
227221
HŠ 31
HŠ 29
HŠ 17
227141
HŠ 35b
726659
HŠ 12
HŠ 6g
726653
726653
A1
228531
726651
726651
227091
726661
GC
726661
HŠ 20
227101
227101
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Stran

4161

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
299
V
201
V
214
V
165
V
49
V
128
V
130
V
117
V
208
V
86
V
61
V
290
V
102
V
82
V
137
V
48
V
401
V
95
V
105
V
177
V
223
V
197
V
74
V
52
V
250
V
84
V
35
V
58
V
90
V
50
V
43
V
106
V
341
V
96
V
306
V
249
V
295
V
73
V
71
V
328
V
76
V
278
V
319
V
419
V
173
V
166
V
642
V
194
V
196
V
176
V
686
V
76
V
621
V
127
V
78
V
292
V
262
V

Stran

4162 /

Zap.
št.
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Št.

Številka
odseka
726668
726671
726672
726673
726681
726682
726683
726684
726685
726686
726687
726688
726689
726691
726692
726701
726702
726703
726711
726712
726713
726721
726731
726732
726733
726734
726735
726736
726737
726738
726739
726741
726742
726743
726751
726752
726753
726754
726755
726756
726761
726762
726763
726764
726765
726766
726767
726768
726769
726771
726772
726773
726774
726775
726781
726782
726783

67 / 30. 4. 2021
Začetek
odseka
726667
227101
726667
726666
726682
227021
227021
409
227011
227031
227011
408
408
227291
726691
726691
227291
726701
227321
227321
726712
226121
621
102
102
409
102
102
102
102
102
228508
726741
228508
227311
102
227311
227311
226051
227331
226051
102
102
228441
726764
102
102
102
102
227081
227081
227061
227061
227082
102
227301
227291

Uradni list Republike Slovenije
Potek odseka

Stranska pot II
Dolenji Logatec 20
Dolenji Logatec 5
Klanec 16
Logatec-Čevica 5
Čevica 22-3
Čevica 40
Mimo Narodnega doma
Naklo 15
Vodovodna cesta II
Naklo 10c
Rovtarska cesta
Ul. Dolomitskega odreda
Center vojnih veteranov
Blekova vas
Blekova vas 44-40-30
Zelena pot 19a
Blekova vas 38b
Podstrmica 21a
Podstrmica 16
Strmica 29a
Podpesek-Krovc
Kalce 38c
Kalce-povezava
Kalce-Arh
Kalce 32
Kalce-povezava R2 409
Kalce-Petkovšek
Kalce-Rudolf
Kalce 24j
Kalce 25a
Kalce-Vrabec
Kalce 49c
Tičnica-novo naselje
Gorenja vas 5n
Režiška
Lipca
Grajska pot
Gorenjska cesta
Pokopališka pot
Logatec-Gorenja vas
Tičnica
Planjave
Tabor II
Tabor III
Zadružna pot
Hrib
Dol
Tržaška cesta 79a
Gubčeva 16
Gubčeva-Blekova vas
Nazorjeva ulica
Ulica OF
Tomšičeva ulica
Blekova vas 61
Blekova vas 9c
Blekova vas 6

Konec
odseka
227101
HŠ 20
HŠ 5
HŠ 16
HŠ 5
227031
HŠ 40
726856
HŠ 15
227031
HŠ 10c
HŠ 35
HŠ 2
HŠ 60
HŠ 47
227291
HŠ 19a
HŠ 38b
HŠ 21a
razcep
HŠ 29a
HŠ 144
HŠ 38c
726733
HŠ 31e
621
409
HŠ 31c
HŠ 24c
HŠ 24j
HŠ 25a
102
HŠ 49c
HŠ 17u
HŠ 5n
227311
HŠ 9
HŠ 12
HŠ 11b
HŠ 3
726754
GC
HŠ 6
HŠ 26
102
HŠ 9
HŠ 7
HŠ 7
HŠ 79a
HŠ 16
227301
227081
227081
227082
HŠ 61
HŠ 9c
HŠ 6

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
90
V
59
V
47
V
47
V
40
V
94
V
53
V
179
V
88
V
201
V
102
V
144
V
53
V
327
V
111
V
521
V
49
V
54
V
285
V
241
V
470
V
420
V
163
V
51
V
207
V
180
V
412
V
240
V
93
V
126
V
114
V
218
V
119
V
28
V
410
V
174
V
265
V
440
V
123
V
33
V
44
V
239
V
106
V
170
V
76
V
268
V
180
V
124
V
82
V
497
V
234
V
164
V
185
V
223
V
112
V
67
V
149
V

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

Številka
odseka
726784
726785
726786
726787
726788
726789
726791
726792
726793
726794
726795
726796
726797
726798
726801
726802
726803
726804
726821
726822
726823
726824
726825
726831
726832
726833
726834
726835
726836
726837
726841
726842
726851
726852
726853
726854
726855
726856
726861
726862
726871
726872
726873
726881
726901
726911
726912
726913
726921
726931
726932
726933
726934

Začetek
odseka
726783
227291
227301
227301
102
726785
409
409
227201
227201
227171
227162
227181
227181
227163
227163
102
227241
227141
227141
227141
227141
228191
726835
726833
726834
227111
227111
227111
726835
640
726841
227041
227041
227041
227041
227041
227082
726614
726861
640
640
640
226032
726656
726651
228531
228531
726618
227251
640
227251
227251

Št.

Potek odseka
Blekova vas-povezava bloki
Blekova vas 32
Došce
Pehačkova
Vrtnarska
Zelena pot 16
Tržaška-Partizanska
Tržaška-Brod
Logatec-povezava Tržaška c.
Brod 9a
Prešernova ulica
Povezovalna cesta
Gregoričeva ulica
Levstikova ulica
Nova vas-Brod
Cesta talcev-G2 102
Športni park Sekirica
Poljska pot 26
Jačka 18a
Jačka 53
Jačka 33
Tovarniška 28
Tovarniška
Stara cesta 4
Mandrge 11
Mandrge III
Mandrge II
Stara pot
Mandrge I
Stara cesta 76
Počivališče Lom-AC
Počivališče Lom
Kraigherjeva ulica
Pavšičeva ulica I
Vilharjeva ulica I
Vilharjeva ulica II
Pavšičeva ulica II
Partizanska
Pod bori 16
Pod bori-povezava
Laze 77a
Laze 65a
Laze 80a
Žibrše 6
Ind.cona I
Ind.cona II
Ind.cona III
Ind. cona IV
Pod gozdom 6a
Pod gozdom 26a
Povezava Notranjska-Gozdna pot
Gozdna pot 22b
Gozdna pot 24a

Konec
odseka
227291
HŠ 32
HŠ 10
HŠ 17
HŠ 90h
HŠ 16
227061
227201
409
HŠ 9a
227181
227191
726796
726796
227163
102
parkirišče
HŠ 26
HŠ 18a
HŠ 53
HŠ 33
227101
227141
HŠ 4
HŠ 11
227101
HŠ 13
HŠ 22
HŠ 86
HŠ 76
GC
p. 1840/9
227082
HŠ 15
HŠ 15
HŠ 2
HŠ 2
HŠ 2b
HŠ 16
726614
HŠ 77a
HŠ 65a
HŠ 80a
HŠ 6
HŠ 10
228531
p. 375/397
p. 375/378
HŠ 6a
HŠ 26a
227251
HŠ 22b
HŠ 24a
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Stran

4163

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
94
V
136
V
218
V
274
V
239
V
89
V
92
V
117
V
81
V
67
V
201
V
154
V
184
V
182
V
73
V
174
V
391
V
487
V
56
V
70
V
90
V
141
V
169
V
51
V
58
V
130
V
176
V
205
V
158
V
31
V
974
V
205
V
161
V
140
V
148
V
64
V
64
V
158
V
167
V
154
V
160
V
112
V
67
V
868
V
110
V
243
V
179
V
176
V
101
V
56
V
44
V
83
V
36
V

4164 /

Stran

Zap.
št.
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

Št.

Številka
odseka

67 / 30. 4. 2021
Začetek
odseka
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Potek odseka

Konec
odseka

726941
726942
726943
726951
726961
726971
726981
726991
726992
727001
727011
727021
727022
966011
966021
966192

228522
228522
228522
227031
227011
621
226051
726739
726991
226141
228341
227081
727021
468011
468011
468031

Ind. cona Zapolje III
Ind. cona Zapolje III
Ind. cona Zapolje I-Stara cesta
Vodovodna 45
Naklo 41
Kalce 43g
Žibrše 25r
Kalce 25g
Kalce 25k
Hlevni Vrh 4
Plesišče 2c
Pavšičeva
Pavšičeva 49
K rezervoarju
Jerinov Grič – Ograje
Hlevni Vrh-Lavrovec-Smrečje

HŠ 3
p. 316/4
HŠ 75a
razcep
HŠ 41
HŠ 43g
HŠ 25r
HŠ 25g
HŠ 25k
HŠ 4
HŠ 2c
227081
HŠ 49
vodohran
726595
HŠ 50

308 996321

996711

Škrbina-Oblak

100151

V…vsa vozila

SKUPAJ:

8. člen
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. 37162-3/2020-389 (507), z dne
18. 11. 2020.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Logatec (Logaške
novice, št. 7/09 in 6/16).
10. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-15/2020-8
Logatec, dne 19. aprila 2021
Župan
Občine Logatec
Berto Menard

1435.

Sklep o določitvi cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja

Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12, 76/17 in 78/19), 15. člena Statuta Občine Logatec
(Logaške novice, št. 12/20) in 11. člena Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške
novice, št. 1-2/11, 1-2/16 in 5/20) je Občinski svet Občine Logatec na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
283
V
283
V
121
V
227
V
212
V
314
V
201
V
185
V
41
V
141
V
66
V
695
V
60
V
146
V
763 – Vrhnika
382
V
120 – Vrhnika
167
V
345 – Vrhnika
1.316 – Žiri, 160
451
V
– Gorenja vasPoljane
114.817 m

SKLEP
o določitvi cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
1. člen
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve OSKRBA S PITNO VODO:
– cena storitve je 0,4935 EUR za m3,
– cena omrežnine je:
Premer
vodomera
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Omrežnina
v EUR na mesec
4,9449
14,8347
49,4491
74,1736
148,3473
247,2455
494,4909
988,9818

2. člen
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN:
– cena storitve je 0,3241 EUR za m3,
– cena omrežnine je:
Premer
vodomera
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Omrežnina
v EUR na mesec
4,8860
14,6581
48,8603
73,2904
146,5808
244,3014
488,6028
977,2056
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3. člen
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN:
– cena storitve je 0,6460 EUR za m3,
– cena omrežnine je:
Premer
vodomera
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Omrežnina
v EUR na mesec
5,0740
15,2220
50,7401
76,1101
152,2203
253,7005
507,4009
1014,8018

4. člen
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja
STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI,
OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI:
– cena storitve je 0,3766 EUR za m3,
– cena omrežnine je:
Premer
vodomera
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Omrežnina
v EUR na mesec
5,0740
15,2220
50,7401
76,1101
152,2203
253,7005
507,4009
1014,8018

5. člen
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV:
– cena storitve je 0,1044 EUR za kg,
– cena javne infrastrukture je 0,0006 EUR za kg.
6. člen
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:
– cena storitve je 0,2666 EUR za kg.
7. člen
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV:
– cena storitve je 0,1149 EUR za kg.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Logaške novice, št. 5/20 in 12/20).
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11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 5. 2021.
Št. 007-4/2021-2
Logatec, dne 16. februarja 2021
Župan
Občine Logatec
Berto Menard

1436.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine
Logatec

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 19. in 20. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05,
93/15), 9. in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice,
št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na 15. redni seji dne
15. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec
1.
Ceni programov v javnih vrtcih v Občini Logatec znašata
mesečno na otroka:
– za prvo starostno obdobje 526,33 EUR,
– za drugo starostno obdobje 397,11 EUR.
2.
Stroški živil v ceni programov obeh starostnih skupin
znašajo: 36,00 EUR mesečno na otroka.
3.
(1) Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep
št. 602-15/2019-2, z dne 9. 1. 2020.
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 5. 2021.
Št. 602-5/2021-3
Logatec, dne 22. marca 2021
Župan
Občine Logatec
Berto Menard

8. člen
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV:
– cena storitve je 0,1167 EUR za kg.
9. člen
Na cene storitev iz tega sklepa izvajalec javne službe
obračuna DDV v skladu s predpisom, ki ureja davek na dodano
vrednost.
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MIREN - KOSTANJEVICA
1437.

Ugotovitveni sklep o višini najemnin
za uporabo zemljišč in prostorov v lasti
ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica
v letu 2021

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Sklepa o višini
najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni lis RS, št. 6/17, 35/17)
izdajam

Stran
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U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o višini najemnin za uporabo zemljišč
in prostorov v lasti ali upravljanju
Občine Miren - Kostanjevica v letu 2021
1. člen
Upoštevajoč indeks rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji, ki je v letu 2020 znašal –1,1  %, so višine
najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju
Občine Miren - Kostanjevica v letu 2021 naslednje:
1. Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč
v pridobitne namene:
gostinski lokal v stavbi spomenika
na Cerju (notranje in zunanje
površine)

Št. 007-4/2017-8
Miren, dne 19. aprila 2021
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

PREBOLD

114,34 €/mesec

kioski, poletni vrtovi in podobno

3,43 €/m2 na mesec

skladiščenje materiala in podobno

2,28 €/m2 na mesec

prirejanje komercialnih prireditev,
festivalov in drugih dogodkov
na zemljiščih parc. št. 1964, 1968,
1969, 7/1 in 1/337 vse k. o. Opatje
selo

519,72 € na dan

poslovni prostori v objektu Miren 5C

228,68 €/mesec

2. Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti
in podobno) znaša: 0,21 €/m2 na leto.
3. Najemnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske namene znaša:
Dejanska raba

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani ter oglasni deski Občine Miren - Kostanjevica.

Letna zakupnina/100m2

vrt, njiva

1,45 €

travnik

1,04 €

pašnik

0,37 €

gozd (odškodnina za posek
ni vključena v najemnino)

0,21 €

sadovnjak

1,66 €

vinograd

1,56 €

oljčnik

1,56 €

Najemnina za posamezno najemno pogodbo iz druge in
tretje alinee pod točko 1. ter iz 2. in 3. točke tega sklepa ne
more biti nižja od 41,58 €.
4. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 137
do 3 ur

34,30 €

nad 3 ure (do 12 ur)

67,57 €

s snemanjem do 3 ur

44,69 €

s snemanjem nad 3 ure (do 12 ur)

89,40 €

Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
5. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 129
do 3 ur

31,18 €

nad 3 ure (do 12 ur)

64,44 €

1438.

Zaključni račun proračuna Občine Prebold
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,
13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Prebold
(Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet na 21. redni
seji 15. aprila 2021 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Prebold za leto 2020
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Prebold
za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prebold 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 Prebold 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.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2020 se
brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2021
Prebold, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
6. Najemnina za uporabo prostorov medgeneracijskega
centra Miren
Posamezni prostor v pritličju

10,39 €/uro

15,59 €/uro
z ogrevanjem

Prostor v 1. nadstropju

20,79 €/uro

25,99 €/uro
z ogrevanjem

Cena najema poslovnih prostorov vključuje tudi uporabo
sanitarij in parkirišč.
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.

1439.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Prebold

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in 15. člena Statuta Občine
Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet
Občine Prebold na 21. redni seji 15. 4. 2021 sprejel
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ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Prebold
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– v lokalne mestne in krajevne ceste (s skrajšano
oznako LK).

1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki
ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
Lokalne ceste v mestu Prebold in v drugih naseljih občine
se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– v lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) in

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Prebold in ceste med
naselji v občini in naselji v sosednjih občinah (s skrajšano
oznako LC),
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, in sicer:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):
– mestne in krajevne ceste (LK):
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina

491001

C 1351

Kranjčev mlin – Otavnik

C 423280

5176

423282

O 491001

Smreški vrh – Mrzlica

Z Mrzlica

3887

490100

490102

C 490060

Roje – Šešče

C 490030

300

4.

490030

490032

C 490240

Kaplja vas – Dolenja vas

C 1351

1142

5.

491010

491011

O 490033

Sv. Lovrenc – Šešče

O 490103

920

6.

490220

490222

C 1351

Zg. Prebold – Sv. Lovrenc

C 490030

1178

7.

490030

490031

C 0289

Šentrupert – Kaplja vas

C 490240

1065

8.

490280

490281

C 0289

Hrastje – Orla vas

C 225

559

1473 m Braslovče

9.

490240

490242

C 0289

Grajska vas – Kaplja vas

C 490030

1051

1819 Braslovče

10.

490030

490033

C 1351

Dolenja vas – Šešče

C 490100

3053

11.

490230

490231

O 490232

Dolenja vas – dvorec

C 1351

864

12.

490180

490181

C 490170

Spodnja hosta – Urankar

C 423290

623

13.

490130

490131

C 1351

Prebold – Marija Reka

C 991820

6742

14.

490100

490104

C 490080

Matke – Griže

C 490030

739

15.

490100

490103

C 490030

Šešče – Matke

C 490080

2834

16.

490080

490081

C 490020

Zabukovica – Matke

C 490100

3482

17.

423280

423281

C 1351

Podmeja – Smreški vrh

O 491001

643

18.

490030

490034

C 490100

Šešče – Griže

C 490020

1840

19.

490130

490132

C 991820

Marija Reka – C 427

C 1351

2490

Zap. št.

Cesta

Odsek

1.

491000

2.

423280

3.

Dolžina
v sosednji občini

1118 m Žalec

6.462 m Tabor
3040 m Žalec
4007 m Žalec
1610 m Žalec

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 38.589 m (38,589 km).
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom,
razvrščene v podkategorije, so:
a) zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Konec odseka

Dolžina

1.

490230

490232

2.

490230

490233

O 490231

dvorec – občina

O 490233

484

O 490231

Prebold (center)

C 1351

43

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih cest in zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 527 m (0,527 km).
b) mestne in krajevne ceste (LK):
Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Konec odseka

Dolžina

1.

490560

490561

C 1351

Prebold (blagovnica – VVZ – graščina)

O 490231

355

2.

490550

490551

C 1351

Prebold (Na zelenici)

O 490221

351

Skupna dolžina lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v občini znaša 707 m (0,707 km).
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Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:
Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.
2.
3.
4.

990810
991760
991760
991760

990811
991761
991762
991763

Z HŠ 26A
O 490032
O 490032
O 490032

5.

991760

991764

O 490030

6.
7.
8.
9.
10.
11.

991770
991770
991770
991770
991770
991770

991771
991772
991773
991774
991775
991776

O 490242
O 991771
O 991771
O 490031
O 991774
O 991775

12.

991770

991777

O 490031

13.
14.
15.
16.

991770
991770
991780
991790

991778
991779
991781
991791

O 490031
O 991771
O 490033
O 490033

17.

991800

991801

O 491011

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

991810
991810
991810
991820
991820
991820
991820
991820
991840
991840
991840
991860
991860
991860
991870
991880
991890
991890
991890
991900
991900
991900
991900
991910
991910

991811
991812
991813
991821
991822
991823
991824
991825
991841
991842
991843
991861
991862
991863
991871
991881
991891
991892
991893
991901
991902
991903
991904
991911
991912

O 491011
O 491011
O 490222
C 490130
C 1351
O 491001
C 1351
C 1351
O 490551
O 490551
O 490033
C 1351
O 490561
C 991862
O 427
O 993132
O 490232
O 991891
O 991891
O 993132
O 490231
O 991902
O 991902
O 991952
O 991911

43.

991920

991921

O 490231

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

991930
991930
991940
991940
991950
991950
991950
991960

991931
991933
991941
991942
991951
991952
991953
991961

C 1351
C 1351
C 1351
C 1351
C 1351
C 1351
O 991951
C 1351

6. člen

Potek

Konec odseka

Dolžina

Bezovnik – Jazbinšek
Dolenja vas 110
Dolenja vas 89
Dolenja vas 146
Dolenja vas 127 –
Dolenja vas 135
Kaplja vas – Selo
Gorica 56a
Gorica 54b
Kaplja vas – Latkova vas
Dolenja vas – povezava
Dolenja vas 116
Kaplja vas 16a – Kaplja vas 42
(čez polje, mimo letališča)
Kaplja vas – letališče
Gorica HŠ 63
Sv. Lovrenc – žaga
Sv. Lovrenc – cerkev
Sv. Lovrenc – Burkeličev hrib –
Prebold
Sv. Lovrenc 100
Sv. Lovrenc 86a
Sv. Lovrenc 35
Marija Reka – Popel
Odcep Matjon
Marija Reka – Mrkule
RC 1351 – Marija Reka hš 65
RC 1351 – Marija Reka hš 63
Prebold – Na zelenici 10
Prebold – Na zelenici 17
Rogel – pošta
Prebold – kamp
Prebold – Na bazen
Na Bazen 5
Prebold – skozi gaj
Prebold – Prečna pot
Prebold – Na terasi
Prebold – Na terasi 13
Prebold – Na terasi 5
Prebold – Nad tovarno
Prebold – Nad tovarno
Prebold – Nad tovarno 4
Prebold – Nad tovarno 19
Prebold – Soseska 16
Prebold – Soseska 15
Prebold – Tolsti vrh – Šmiglova
zidanica
Prebold – Anin dom
Prebold – Na zelenici 12
Prebold – Na dobravo 5
Prebold – Reška cesta 75
Prebold – pokopališče
Prebold – Sv. Lovrenc
pokopališče – Sv. Lovrenc 68
Latkova vas – Lapurjev most

Z HŠ 23
Z HŠ 110
Z HŠ 89
Z HŠ 146

744
211
194
326

O 490231

230

O 992371
Z HŠ 56a
Z HŠ 54b
C 1351
C 1351
Z HŠ 116

1343
151
147
1343
719
170

Z HŠ 42

1300

O 991777
Z HŠ 63
Z HŠ 7
O 490222

553
124
98
84

C 1351

1825

Z HŠ 100
Z HŠ 86a
Z HŠ 35
O 490181
Z HŠ 42
Z HŠ 75
Z HŠ 65A
Z HŠ 63
Z HŠ 19
Z HŠ 17
C 1351
O 991862
O 991861
Z HŠ 5
O 991861
O 490561
z HŠ 7
Z HŠ 13
Z HŠ 367
Z N.H.
O 991901
Z HŠ 4
Z HŠ 19
Z HŠ 16
Z HŠ 15

119
145
414
2586
1220
1763
1041
652
93
142
121
243
194
57
192
137
95
47
24
422
147
86
45
169
51

O 992371

3008

Anin dom
Z HŠ 12
Z HŠ 5
Z HŠ 75
Z poko.
O 490222
Z HŠ 68
O 490033

122
66
385
125
298
869
304
1101

Dolžina
v sosednji
občini
659 Žalec
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Začetek
odseka

Št.

Zap. št.

Cesta

Odsek

Potek

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

991960
991970
991970
991970
991970
991970
991970
991970

991962
991971
991972
991973
991974
991975
991976
991977

60.

991980

991981

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

991980
991980
991980
991990
991990
991990
991990
992180
992190
992190
992200
992200
992200
992200
992200
992200
992200
992200
992210
992210
992210
992210
992210
992200
992220
992230
992230
992230
992240
992240
992250
992250
992250
992250
992250
992250

991982
991983
991984
991991
991992
991993
991994
992181
992191
992192
992201
992202
992203
992204
992205
992206
992207
992209
992211
992212
992213
992214
992215
992216
992221
992231
992232
992233
992241
992242
992251
992252
992253
992254
992255
992256

O 991961
Dolenja vas 2
O 991981
Groblje – Latkova vas
O 991971 Latkova vas – industrijska cona
C 1351
Mimo Florjanca
C 1351
Od Latkova 2 do kapele
O 991971
Latkova vas 86
O 991971
Latkova vas 56 d
O 991971
Latkova vas – Zupan
Groblje – Gradnja – Latkova
C 1351
vas
C 1351
Latkova vas 221a
O 991981
Latkova vas – zbirni center
O 991982
GD Latkova vas – TC Jager
C 1351
Latkova vas – C 447
O 991991
Jančič – Hus
C 0289
Latkova vas – prečno
O 991991
Latkova vas hš 198
O 491011
Cesta na Golavo
O 490103
Lajnarjev hrib
O 490103
Šešče 13
O 490103
Šešče – Cesta v Gmajno
O 490033
Šešče 50
O 992202
Šešče 6a
O 490102 Šešče – tenis igrišče Zupanc
O 490103
Šešče 50
O 4900034
Šešče – Ladja
O 490033
Šešče – Gaberšek
O 490102
Šešče hš 69B
O 490081
Matke – Cesta Ramšak
O 490080
Likovič – Germadnik
O 490231
Dolenja vas hš 173
O 490242
Kaplja vas hš 53
O 490242
Kaplja vas ob Bolski
O 490222
Sv. Lovrenc hš 49D
O 490104
Matke – Cesta na Hom
O 490103
Krk – Mrkulj
O 490104
Matke – Baloh
O 992232
Matke – Mih
O 490103
Cestnik – Kač
O 992241
Matke 5b
O 490103
Zagožen – Veler
O 490103
Matke 18
O 992252
Matke 34a
O 992252
Matke 26
O 490103
Matke 32b
O 490103
Matke 29

97.

992370

992371

O 490181

Miklavž – Kisovar – Grajska
vas

98.
993050 993051
C 0289
Hrastje 244
99.
993050 993052 O 993051
Hrastje
100.
993050 993053 O 993052
Hrastje – C 447
101.
993050 993054
C 0289
RC 0289 – TC Jager
102.
993050 993055 O 993051
Hrastje 1
103.
993050 993056 O 993051
Hrastje 2
104.
993130 993131 O 490131
Zg. Prebold – Volf
105.
993130 993132 O 490221
Zg. Prebold – ribnik
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 52.533 m (52,533 km).
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Konec odseka

Dolžina

Z HŠ 2
O 991961
Z HŠ 41
O 991974
O 991961
Z HŠ 86
Z HŠ 56d
Z HŠ 59B

205
690
368
125
346
357
185
320

O 991971

1022

Z HŠ 221A
Z HŠ 81B
Z HŠ 214B
C 0289
C 0289
C 1351
Z HŠ 182
Z HŠ 37
Z HŠ 1
Z HŠ 13
Z HŠ 28
Z HŠ 50
Z HŠ 6a
Z tenis
Z HŠ 50
Z HŠ 73A
S Savinjo
Z HŠ 69B
Z HŠ 66
Z HŠ 56
Z HŠ 171
Z HŠ 53
Z ovinkom
O 490222
Z cerkev
Z HŠ 27
Z HŠ 52
Z HŠ 48
Z HŠ 7
Z HŠ 5B
Z HŠ 16
Z HŠ 18
Z HŠ 34A
Z HŠ 26
Z HŠ 32E
Z HŠ 29

156
90
189
528
614
888
111
2916
937
311
1039
112
139
194
134
188
291
37
2303
199
55
194
162
148
543
678
243
275
529
93
288
404
207
272
174
220

C 490240

4858

Z HŠ 244
O 993051
C 0289
Z HŠ 214B
Do konca ulice
Do konca ulice
Z HŠ 2
Z HŠ 2

600
383
64
89
47
49
241
675

Stran

4169

Dolžina
v sosednji
občini

1624 Žalec

993
Braslovče,
1736 Tabor

Stran

4170 /

Št.
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Javne poti za kolesarje (KJ) v občini so:

Uradni list Republike Slovenije
7. člen

Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
1.
999290
999299
C 991970
Dolenja vas – Latkova vas
Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v občini znaša 755 m (0,755 km).
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste,
št. 37162-3/2021-116 (507) z dne 17. 3. 2021.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni
list RS, št. 111/08).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2019
Prebold, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

RIBNICA
1440.

Zaključni račun proračuna Občine Ribnica
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,
13/18 in 195/20 – odl. US), 83. člena Statuta Občine Ribnica
(Uradni list RS, št. 191/20) in 62. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski
svet Občine Ribnica na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Ribnica za leto 2020

KONTO
A.
I.

70
700
7000
703
7030
7031
7032
7033
704
7044
7047
706
7060
71
710
7100

7103
711
7111
712

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Ribnica
za leto 2020.

7120

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2020
sestavljata 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 Ribnica 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.

7130

3. člen
Splošni del Zaključnega računa na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

713

714
7141
72
720
7200
721
722

Konec odseka
C 490030

Dolžina [m]
755

ZAKLJUČNI RAČUN 2020
V EUR
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
10.949.179
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.168.994
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
7.198.192
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
6.292.277
DOHODNINA
6.292.277
DAVKI NA PREMOŽENJE
670.121
DAVKI NA NEPREMIČNINE
499.416
DAVKI NA PREMIČNINE
1.544
DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA
73.759
DAVKI NA PROMET
NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO
PREMOŽENJE
95.402
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
232.258
DAVKI NA POSEBNE STORITVE
2.628
DRUGI DAVKI NA UPORABO
BLAGA IN STORITEV
229.629
DRUGI DAVKI
3.537
DRUGI DAVKI
3.537
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
970.802
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
663.128
PRIHODKI OD UDELEŽBE
NA DOBIČKU IN DIVIDEND
TER PRESEŽKOV PRIHODKOV
NAD ODHODKI
155.881
PRIHODKI OD PREMOŽENJA
507.247
TAKSE IN PRISTOJBINE
11.296
UPRAVNE TAKSE
IN PRISTOJBINE
11.296
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
32.343
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
32.343
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
50.946
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
50.946
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
213.088
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
213.088
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
280.994
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
178.503
PRIHODKI OD PRODAJE
ZGRADB IN PROSTOROV
178.503
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
102.491
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7220
7221
7222

73
730
7300
7301
731
74
740
7400
7401
7403
741

7411

7413

II.
40
400
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4009
401
4010
4011
4012
4013

PRIHODKI OD PRODAJE
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN GOZDOV
PRIHODKI OD PRODAJE
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
PRIHODKI OD PRODAJE
PREMOŽENJSKIH PRAVIC
IN DRUGIH NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IN DARILA
OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB
PREJETE DONACIJE N DARILA
OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
PREJETA SREDSTVA
IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV
PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH
SKLADOV
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EU ZA IZVAJANJE SKUPNE
KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PLAČE IN DODATKI
REGRES ZA LETNI DOPUST
POVRAČILA IN NADOMESTILA
SREDSTVA ZA DELOVNO
USPEŠNOST
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
PLAČE ZA DELO NEREZIDENTOV
PO POGODBI
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO
IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE
PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO
VARSTVO

Št.

4015
23.116
69.384

9.991
2.614

402
4020
4021
4022

2.614

4023

2.000

4024

614
0

4025
4026

2.496.578

4027
4029
403
4031

1.133.602
1.061.435
60.667
11.500

409
4091
41
410
4102

1.362.976

411
4111

26.603

4119
412

1.336.373
11.664.030
2.869.117
758.049
620.336
23.758
28.164
40.063
11.412
33.623
693
117.770
58.753
47.880
445
675

4120
413
4131
4132
4133
4135
42
420
4201
4202
4204
4205
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PREMIJE KOLEKTIVNEGA
DODATNEGA POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA, NA PODLAGI
ZKDPZJU
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI
MATERIAL IN STORITVE
POSEBNI MATERIAL
IN STORITVE
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE
STORITVE IN KOMUNIKACIJE
PREVOZNI STROŠKI
IN STORITVE
IZDATKI ZA SLUŽBENA
POTOVANJA
TEKOČE VZDRŽEVANJE
POSLOVNE NAJEMNINE
IN ZAKUPNINE
KAZNI IN ODŠKODNINE
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
PLAČILA OBRESTI
OD KREDITOV – POSLOVNIM
BANKAM
REZERVE
PRORAČUNSKA REZERVA
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
SUBVENCIJE PRIVATNIM
PODJETJEM IN ZASEBNIKOM
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
DRUŽINSKI PREJEMKI
IN STARŠEVSKA NADOMESTILA
DRUGI TRANSFERI
POSAMEZNIKOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V SKLADE
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE
SKLADE
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE
ZAVODE
TEKOČA PLAČILA DRUGIM
IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB,
KI NISO PPU
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV
NAKUP OPREME
NOVOGRADNJE,
REKONSTRUKCIJE
IN ADAPTACIJE
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
IN OBNOVE

Stran

4171

10.017
1.943.463
359.526
75.234
352.856
10.619
3.908
924.800
51.032
3.667
161.821
9.835
9.835
40.000
40.000
3.508.830
13.915
13.915
2.116.648
18.778
2.097.870
120.943
120.943
1.257.325
80.362
24.440
1.053.056
99.467
4.937.113
4.937.113
137.210
92.530
3.298.103
751.496

Stran

4172 /

4206
4208
43
431
4314
4315
432
4323
III.
B.
75

IV.

750
751
752
44

V.

440
441
VI.
C.
50
VII.
500
5001
5003
55
550
5501

VIII.

5502
IX.

X.
XI.

Št.
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NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH
BOGASTEV
ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI
PROJEKTOV, PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA, NADZOR
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI
POSAMEZNIKOM
IN ZASEBNIKOM
INVESTICIJSKI TRANSERI
DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH
SLUŽB, KI NISO PPU
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
INVESTICIJSKI TRANSFERI
JAVNIM ZAVODOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH
BANKAH
NAJETI KREDITI PRI DRUGIH
DOMAČIH KREDITODAJALCIH
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
ODPLAČILA KREDITOV
POSLOVNIM BANKAM
ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM
FINANČNIM INSTITUCIJAM
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
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STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK
FINANČNE IZRAVNAVE
IZ PRETEKLEGA LETA

211.537
446.237
348.969
205.667
41.828

47.138

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2020
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, njegovi sestavni
deli pa na spletnih straneh Občine Ribnica.
Št. 410-0028/2021
Ribnica, dne 15. aprila 2021

163.839

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

143.303
143.303
–714.851

0
0
0
0
0
0
0
0
1.694.574
1.694.574
1.450.000
244.574
246.691
246.691
118.343
128.348

1441.

Odlok o grbu in zastavi Občine Ribnica

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 191/20) ter 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o grbu in zastavi Občine Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se opredeljuje grafična podoba grba in
zastave Občine Ribnica (v nadaljevanju občina) ter pravila o
njuni uporabi.
2. člen
Občina uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa
prepoznavnosti v komunikacijah z javnostjo. Z njima potrjuje
uradnost dokumentov in prostorov, obeležuje državne in lokalne praznike ter utrjuje svojo prepoznavnost v prostoru.
3. člen
(1) Grb in zastava sta simbola občine in se smeta uporabljati le v obliki in pod pogoji, določenih s tem odlokom.
(2) Grb se uporablja v barvni, črno-beli, črtni ali reliefni
upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah.
(3) Zastavo se uporablja samo v barvni obliki.
4. člen
Zastavo in grb lahko izdelujejo pravne in fizične osebe, ki
imajo registrirano ustrezno dejavnost.
II. ZASTAVA

733.032
1.447.883
714.851

5. člen
(1) Zastava je eden temeljnih in v prostoru najbolj izpostavljenih vidnih obeležij identitete občine in je opisana v
nadaljevanju.
(2) Geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave je v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
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Opis zastave Občine Ribnica
6. člen
(1) Opis zastave:
Zastavina ruta ima dve vodoravni barvni progi in grb Občine Ribnica v središču, ki je z zgornjo polovico na modrem polju,
s spodnjo polovico pa na zelenem. Višina grba je 2/3 širine
zastave. V vodoravni izvedbi zastave je zgornje polje modro in
spodnje zeleno. V navpični izvedbi zastave je levo polje modro
in desno zeleno. Grb je tako v vodoravni kot v navpični izvedbi
zastave vedno obrnjen pokončno.
(2) Barve zastave so:
– modra, PANTONE 300, C100 M56 Y0 K0,
– rdeča, PANTONE Red 032, C0 M91 Y76 K0,
– zelena, PANTONE 361, C82 M3 Y100 K0.
Pravila o uporabi zastave občine
7. člen
(1) Zastava občine je stalno izobešena pred ali na stavbi,
kjer ima sedež Občina Ribnica, skupaj s simboli Republike
Slovenije in Evropske unije.
(2) Zastava je stalno izobešena tudi pred, ob ali na poslopjih, kjer je sedež vrtcev, osnovnih šol in drugih javnih zavodov oziroma javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Ribnica.
(3) Zastava je stalno izobešena tudi pred, ob ali na poslopjih, kjer je sedež krajevnih skupnosti.
(4) Zastava se v obliki namizne zastave uporablja v prostorih občine, lahko pa tudi v drugih prostorih ob dogodkih,
katerih (so)organizator je Občina Ribnica.
(5) Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike
Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona, ki ureja
grb, zastavo ter himno Republike Slovenije.
8. člen
(1) Zastavo občine se izobesi:
– ob državnih praznikih,
– ob občinskih praznikih in
– ob krajevnih praznikih.
(2) Zastava se lahko izobesi:
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih
srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, katerih (so)organizator ali pokrovitelj je Občina Ribnica ali se na njih predstavlja,
oziroma se jih udeležuje,
– ob predstavljanju občine v protokolarnih in promocijskih
zadevah,
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa
ta odlok.
(3) O uporabi zastave v primerih iz prejšnjega odstavka v
dvomu odloči občinska uprava.
9. člen
(1) Zastava občine se lahko izobesi tudi ob neprazničnih
dneh, na prireditvah in drugih pomembnih dogodkih skupaj z
zastavami drugih pravnih subjektov. Zastava občine v takih
primerih ne sme nikoli biti izobešena v simbolno manj vrednem
položaju. Izjema je izobešanje skupaj z zastavo Slovenije in
EU, kjer jima odstopi častno mesto.
(2) Zastava se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije
ali v tujini, če je tam delegacija občine, ki zastopa njene interese ali je na uradnem obisku.
10. člen
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v 24 urah po
prenehanju razloga, zaradi katerega so bile izobešene.
11. člen
(1) Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave,
mora biti gledano od spredaj na levi strani. Izjemoma sme biti,
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gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali
mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob
uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega
predstavnika mednarodne organizacije.
(2) Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti v sredini.
(3) Če je zastava občine izobešena skupaj z drugimi zastavami, razen, kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike
Slovenije in EU, in v primerih, določenih z zakonom, je zastava
občine:
– če so zastave razvrščene v krogu, v sredini kroga,
– če so zastave razvrščene v polkrogu, v sredini polkroga,
– če so zastave razvrščene v koloni, na čelu kolone,
– če so zastave razvrščene v vrsti, na prvem mestu v vrsti
oziroma gledano od spredaj na levi strani.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek se zastava
občine izobesi na način kot ga določa veljavna zakonodaja,
kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Republike
Slovenije ali zastavo Evropske unije.
III. GRB
Opis grba občine Ribnica
12. člen
(1) Na rdečem polju ščita je srebrna leva lenta, na kateri
je modra, poševno-vzpenjajoča riba.
(2) Barve grba so:
– modra, PANTONE 300, C100 M56 Y0 K0,
– rdeča, PANTONE Red 032, C0 M91 Y76 K0.
(3) Geometrijsko pravilo za oblikovanje grba je v grafični
prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Pravila uporabe grba občine
13. člen
(1) Grb občine se uporablja:
– v pečatih, štampiljkah, žigih in v vseh oznakah občinskih
organov in krajevnih skupnosti na območju občine,
– na tablah ob vhodu v prostore Občine Ribnica,
– na priznanjih, vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih uporablja Občina Ribnica,
– na spominskih in protokolarnih darilih Občine Ribnica,
– v publikacijah, na promocijskih gradivih in na uradni
spletni strani Občine Ribnica.
(2) Grb se lahko uporablja tudi:
– ob predstavljanju Občine Ribnica v protokolarnih zadevah,
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih
srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, katerih (so)organizator
ali pokrovitelj je Občina Ribnica ali se na njih predstavlja oziroma se jih udeležuje,
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa
ta odlok.
(3) O uporabi grba v primerih iz prejšnjega odstavka v
dvomu odloči občinska uprava.
14. člen
(1) Grb občine se znotraj meja občine v skupini večih
pomensko sorodnih grbov uporablja tako, da je postavljen –
gledano od spredaj – na častno mesto.
(2) Če se grb občine uporablja z več grbi tujih ali domačih
lokalnih skupnosti, njim ustreznimi znaki organizacij ali z drugimi podobnimi znamenji, je grb občine:
– če so grbi razvrščeni v polkrogu – v sredini polkroga,
– če so grbi in znaki razvrščeni v koloni – na čelu kolone,
– če so grbi in znaki razvrščeni v vrsto – na prvem mestu
oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
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– če so grbi in znaki razvrščeni v skupine – na čelu
skupine.
(3) Za uporabo grba občine skupaj z grbom Republike
Slovenije je potrebno ravnati po določilih zakona, ki ureja grb,
zastavo ter himno Republike Slovenije.
IV. SKUPNE DOLOČBE O UPORABI ZASTAVE IN GRBA
15. člen
(1) Zastave oziroma grba občine ni dovoljeno uporabljati,
če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
(2) Zastave in grba ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z
javnim redom in tako, da se krni ugled občine.
16. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki lahko
zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zastave in grba v okviru
njihove dejavnosti:
– v njihovem zaščitnem znaku,
– na prireditvah in javnih dogodkih,
– na tiskovinah in spominkih,
– za drug tržni oziroma promocijski namen.
17. člen
(1) Dovoljenje o uporabi zastave in grba izda občinska
uprava.
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati dokumentacijo, iz katere je razvidno ime in naslov uporabnika,
namen in čas oziroma trajanje uporabe simbolov ter tehnični
in grafični podatki o uporabi.
(3) V dovoljenju se določijo pogoji, pod katerimi se skladno s tem odlokom dovoli uporaba zastave in grba ter namen
in rok, v katerem je uporaba dovoljena.
(4) Zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena je v
roku 8 dni možna pritožba, o pritožbi odloča župan.
18. člen
Dovoljenje o uporabi zastave in grba preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
– s preklicem, če se zastave in grba ne uporablja skladno
s pogoji in namenom, določenim v dovoljenju ali
– s preklicem, če uporabnik s svojim ravnanjem škoduje
ugledu občine.
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VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
Nadzor
19. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
Medobčinski inšpektorat občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.
(2) V primeru nepravilne ali nedovoljene uporabe zastave
ali grba na javnih krajih, lahko pristojni inšpekcijski organ odredi
takojšnjo odstranitev. Ugovor zoper odločbo ne zadrži njene
izvršitve.
Kazenske določbe
20. člen
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik, če:
– uporablja grb ali zastavo občine brez dovoljenja,
– če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z geometrijskimi
in likovnimi pravili,
– če je na javni prireditvi uporabil poškodovan grb ali
zastavo.
(2) Z globo 300 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 300 EUR se za prekršek kaznuje vsak posameznik, ki je namerno poškodoval ali onečastil grb ali zastavo
oziroma uporablja poškodovan grb ali zastavo občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Grb in zastavo Občine Ribnica, določena v tem odloku,
je potrebno začeti uporabljati najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Ta odlok prične veljati prtnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenija.
Št. 007-0019/2020
Ribnica, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

Priloga: grb in zastava Občine Ribnica
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Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih
čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini
Ribnica

Na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) ter 17. člena Statuta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet
Občine Ribnica na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav in hišnih črpališč v Občini Ribnica
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek
sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) in hišnih črpališč v Občini Ribnica.
2. člen
(1) Občina Ribnica, skladno z Operativnim programom
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica, kot lokalna skupnost, zagotavlja proračunska sredstva za
namen sofinanciranja nakupa MKČN (individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) in hišnih
črpališč.
(2) Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih
črpališč se določi v proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev tekočega
leta za ta namen.
3. člen
(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja
MKČN so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica za obstoječe stanovanjske objekte
na delu območja Občine Ribnica, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega
omrežja.
(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja
MKČN so upravičeni tudi investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica za obstoječe stanovanjske
objekte na območjih oziroma aglomeracijah, kjer je z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v
Občini Ribnica predviden javni kanalizacijski sistem, vendar
priključitev na že zgrajeno ali načrtovano javno kanalizacijsko
omrežje tehnično ni možna ali ekonomsko ni upravičena.
(3) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja
hišnih črpališč so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica za obstoječe stanovanjske
objekte na delu območja, kjer se ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in je potrebno vgraditi
hišno črpališče.
(4) Do nepovratnih sredstev niso upravičeni lastniki (fizične osebe) zemljišč, ki za potrebe izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Ribnica, niso hoteli z Občino Ribnica
podpisati pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.
(5) Do nepovratnih sredstev niso upravičeni lastniki (fizične osebe) zemljišč, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti do
Občine Ribnica ali so v sodnem sporu z Občino Ribnica.
4. člen
(1) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za
posamezen stanovanjski objekt znaša 40  % dejansko upravičenih stroškov brez DDV, vendar ne več kot 1.500,00 EUR za
posamezno MKČN.
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(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev so do subvencije upravičeni vsi upravičenci skupaj, v višini 50  % dejansko upravičenih
stroškov brez DDV, vendar ne več kot 2.200,00 EUR za posamezno MKČN.
(3) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega črpališča za posamezen stanovanjski objekt znaša 50  %
dejansko upravičenih stroškov brez DDV, vendar ne več kot
1.200,00 EUR za posamezno hišno črpališče.
(4) V primeru izgradnje skupnega hišnega črpališča za
več stanovanjskih objektov različnih upravičencev so do subvencije upravičeni vsi upravičenci skupaj, v višini 60  % dejansko upravičenih stroškov brez DDV, vendar ne več kot
2.000,00 EUR za posamezno skupno hišno črpališče.
(5) Upravičenci, ki so podali vlogo v tekočem letu in zaradi
porabe sredstev niso prejeli nepovratnih finančnih sredstev,
imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pri dodelitvi sredstev.
(6) Za posamezno MKČN in hišno črpališče je možno
pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po
tem pravilniku le enkrat.
5. člen
(1) Dejansko upravičeni stroški sofinanciranja so nabava
oziroma nakup MKČN in hišnega črpališča brez DDV, ki so
nastali po 1. 1. 2018. Montažna ter zemeljska dela niso upravičen strošek. Izgradnja hišnega priključka (tlačnega voda) ni
upravičen strošek.
(2) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi
dobavitelja MKČN oziroma hišnega črpališča.
6. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč so:
– MKČN mora biti na delu območja Občine Ribnica, kjer z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica, ni predvidena izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja,
– MKČN je lahko postavljena tudi na območjih oziroma
aglomeracijah, kjer je z Operativnim programom odvajanja
in čiščenja komunalne vode v Občini Ribnica predviden javni
kanalizacijski sistem, vendar mora biti na podlagi soglasja občine oziroma upravljavca gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode razvidno,
da objekt ne bo možno iz tehničnih razlogov priključiti na javno
kanalizacijo,
– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča oziroma imeti pridobljeno pravico graditi,
– objekt, ki bo priključen na MKČN oziroma na hišno črpališče, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja
gradnje in urejanja prostora,
– stanovanjski objekt, ki bo priključen na MKČN oziroma
na hišno črpališče, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje.
V kolikor je stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, mora
upravičenec predložiti ustrezno potrdilo oziroma dokaz, da
ima objekt na podlagi predpisov s področja gradnje, uporabno
dovoljenje po samem zakonu,
– MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah
za MKČN, ki je izdelano v skladu s predpisom, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring,
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica
v skladu s pogoji izvajalca javne gospodarske službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ribnica,
– vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o
skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisujejo veljavni
zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje odvajanja
in čiščenja odpadnih voda,
– čistilna naprava mora biti vgrajen in delujoča,
– lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano
praznjenje,
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– hišno črpališče mora biti vgrajeno in že priključeno na
javno kanalizacijsko omrežje ter mora biti pridobljeno soglasje
upravljavca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode o ustreznosti hišnega
črpališča,
– hišno črpališče mora biti zgrajeno v skladu s predpisi, ki
urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
7. člen
(1) Občina Ribnica vsako leto objavi javni razpis za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev
nepovratnih proračunskih sredstev. Javni razpis se objavi nas
spletni strani Občine Ribnica ter v lokalnem glasilu.
(2) Za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev upravičenec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v predpisanem roku dopolni.
Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno
nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
(3) Vlagatelji lahko oddajo vloge za dodelitev nepovratnih
proračunskih sredstev kadarkoli v okviru tekočega proračunskega leta po objavi javnega razpisa, vendar najkasneje do
31. 10. za tekoče leto.
(4) V primeru izgradnje skupne MKČN ali skupnega hišnega črpališča za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije
(vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo MKČN oziroma hišno
črpališče zgrajeno. V tem primeru upravičenci medsebojna
razmerja uredijo s posebno pogodbo.
8. člen
(1) Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska
komisija, imenovana s strani župana za obdobje njegovega
mandata.
(2) Komisija obravnava popolne vloge po vrstnem redu
njihove vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v
roku 15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.
(3) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih
sredstev, se izda sklep. Zoper sklep je možna pritožba.
(4) O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih
sredstev odloča župan.
(5) O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti in
pozove k podpisu pogodbe v roku 15 dni od pravnomočnega
sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.
(6) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati pogodbeni
stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in
obveznosti pogodbenih strank.
9. člen
Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov
v vlogi, ali je prejemnik kršil določila pogodbe ali če so bila
pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na
osnovi takšne zahteve občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa
in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ribnica (Uradni list
RS, št. 8/10).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Ribnica, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc
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Stran

4179

Sklep o potrditvi investicije obnove ceste
Škrlovica–Zlati Rep

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list
RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji
dne 15. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o potrditvi investicije obnove ceste
Škrlovica–Zlati Rep
1. člen
S tem sklepom se potrdi izvedba investicije obnove ceste Škrlovica–Zlati Rep, ki v pretežnem delu poteka po občini
Velike Lašče.
2. člen
Investicija obnove ceste Škrlovica–Zlati Rep se izvede
skladno s projektno dokumentacijo PZI, št. C-222/13, ki ga
je izdelalo podjetje PRONIZ d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana.
3. člen
Medsebojne obveznosti med Občino Ribnica ter Občino
Velike Lašče se določi s sporazumom o sodelovanju, v katerem se določi, da vse finančne obveznosti prevzame Občina
Ribnica.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 371-0007/2021
Ribnica, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

1444.

Sklep o potrditvi elaborata lokacijske
preveritve za EUP Bž 20, na zemljiščih s parc.
št. 375, 374/1, 374/2, vse k.o. 1623 – Jurjevica

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2)
ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20)
je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji dne 15. 4.
2021 sprejel

SKLEP
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za
EUP Bž 20, na zemljiščih s parc. št. 375, 374/1,
374/2, vse k.o. 1623 – Jurjevica
1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za
EUP Bž 20, na zemljiščih s parc. št. 375, 374/1, 374/2, vse k.o.
1623 – Jurjevica.
2. člen
Dovoli se sprememba stavbnih zemljišč tako kot izhaja
iz elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje AB
JEREB d.o.o., Pod gozdom cesta V/32, 1290 Grosuplje, pod
številko projekta P-300-17/20, z dne oktober 2020.
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3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali
predodločba.
4. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2215.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0013/2020
Ribnica, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

ROGATEC
1445.

Uradni list Republike Slovenije
V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442+443)
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje (500)
VIII. Odplačila dolga (550)
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X.
Neto zadolževanje (VII.–VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.–IX.)
XII. Stanje sredstev na računu dne 31. 12.
2019 (del 9009 Splošni sklad za drugo)

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2020
sestavljata 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 Rogatec 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.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2020
je izkazan v naslednjih zneskih:
A.
I.
II.
III
B.
IV.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v EUR)
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
3.377.097,30
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
3.295.168,09
Proračunski presežek (I.–II.)
81.929,21
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
0,00

65.632,00
156.115,96
–8.554,75
–90.483,96
–81.929,21
244.577,92

Št. 410-0010/2020
Rogatec, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

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 in 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS,
št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 12. redni seji
dne 15. 4. 2021 sprejel

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec
za leto 2020.

0,00

4. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega
računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa na
ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po posameznih projektih 2020–2023, pa se objavijo na spletni strani
Občine Rogatec.

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec
za leto 2020

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Rogatec za leto 2020

0,00

ŠKOFLJICA
1446.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica
za leto 2021

Na podlagi 40. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB in naslednji), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe)
in 61. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19)
je Občinski svet Občine Škofljica na 11. redni seji dne 22. 4.
2021 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Škofljica
za leto 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
12.415.417,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.957.067,00
70
DAVČNI PRIHODKI
8.089.528,00
700 Davki na dohodek in dobiček
6.906.758,00
703 Davki na premoženje
935.970,00
704 Domači davki na blago in storitve
246.800,00
706 Drugi davki
0

Uradni list Republike Slovenije
71

NEDAVČNI PRIHODKI
1.867.539,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
648.649,00
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
169.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
8.720,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.031.070,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
neopredmetenih sredstev
150.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.308.350,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
943.350,00
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
1.365.000,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.679.996,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.636.999,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
952.647,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
99.020,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.395.833,00
403 Plačila domačih obresti
89.500,00
409 Rezerve
100.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.405.086,00
410 Subvencije
404.200,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.241.852,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
154.221,00
413 Drugi tekoči domači transferi
604.812,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.350.989,00
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
7.350.989,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
286.922,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
206.790,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
80.132,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3.264.579,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
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440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
– ali 0 ali +

Stran

4181
0
0
0

0
0
3.611.969,00
3.611.969,00
3.611.969,00
347.389,00
347.389,00

0,00
3.264.579,00
3.264.579,00
1.653.841,00

«
2. člen
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, in posebni del proračuna ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na
spletni strani Občine Škofljica.
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
odloča župan na predlog strokovne službe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje
januar–junij obravnavanega leta poroča občinskemu svetu o
izvedenih prerazporeditvah kakor tudi z zaključnim računom.«
4. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 13. člen ne spremeni.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina lahko v letu 2021 zadolži v višini 0,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2021 ne sme
preseči skupne višine glavnic 0,00 EUR.
5. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 20/20) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2021 ne sme
zadolžiti.
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2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2021 ne
sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se
lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 54.000,00 EUR;
– za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS;
– z dobo odplačila glavnice do 5 let, predviden je moratorij
na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 171.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko
zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 61.200,00 EUR;
– financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ;
– z dobo odplačila glavnice do 7 let, predviden je moratorij
na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 702.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadloži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 90.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 270.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;

– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-02/2021
Škofljica, dne 22. aprila 2021
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

TREBNJE
1447.

Sklep o izdaji soglasja k cenam
socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI
NA DOMU ter določitev višine subvencije
Občine Trebnje

Na podlagi 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 Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 9. člena Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14) je Občinski
svet Občine Trebnje na 21. dopisni seji dne 14. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene
storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU
ter določitev višine subvencije Občine Trebnje
1. člen
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki znaša:

Celotni stroški
storitve

Stroški strokovne
priprave (oprostitev
za uporabnika)
plača občina

Stroški storitve
brez stroškov
strokovne priprave
(osnova za določitev
subvencije)

Subvencija
občine
70,11   %

Cena
storitve
za uporabnika
29,89   %

ob delavnikih in sobotah

21,11 EUR

1,65 EUR

19,46 EUR

13,64 EUR

5,82 EUR

ob nedeljah

26,98 EUR

1,65 EUR

25,33 EUR

17,76 EUR

7,57 EUR

na dan državnega praznika

28,94 EUR

1,65 EUR

27,29 EUR

19,13 EUR

8,16 EUR

Stroški storitve pomoč
družini na domu/uro

2. člen
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora za
0,65 strokovnega delavca znašajo 2.183,25 EUR mesečno in se
med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno
razdelijo glede na dejansko število uporabnikov mesečno.
3. člen
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za
0,35 strokovnega delavca znašajo 2.975,60 EUR mesečno
oziroma 2,25 EUR/uro za opravljeno uro.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o izdaji
soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini

na domu ter določitev višine subvencije Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 61/20), ki ga je občinski svet sprejel
30. 4. 2020.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2021.
Št. 122-36/2021
Trebnje, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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1448.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi 70. 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 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na
21. dopisni seji dne 14. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
I
S tem sklepom se za javno kulturno infrastrukturo določi
nepremičnino, ki je v lasti Občine Trebnje in je namenjena kulturi, in sicer parc. št. 737/9 v k. o. Čatež, na kateri se nahajata
stavba št. 391 in dvorišče.
II
Za javno kulturno infrastrukturo se določa tudi oprema v
nepremičnini iz prejšnje točke, ki je v lasti Občine Trebnje in se
uporablja za opravljanje kulturne dejavnosti.
III
Nepremičnina iz točke I tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2021-3
Trebnje, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

ŽELEZNIKI
1449.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo ter Elaborata
o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS,
št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni
seji dne 22. 4. 2021 sprejel

SKLEP
1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
2021 za območje Občine Železniki in Elaborat o oblikovanju
cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2021 za
območje Občine Železniki, ki ju je pripravila Občina Železniki
– Režijski obrat.
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2.
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Železniki:
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. Cena vodarine: 0,5079 EUR/m3
1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN

4,1977 EUR/mesec
12,5930 EUR/mesec
41,9766 EUR/mesec
62,9649 EUR/mesec
125,9297 EUR/mesec
209,8829 EUR/mesec
419,7658 EUR/mesec
839,5317 EUR/mesec

2. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
2.1. Odvajanje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve odvajanja: 0,1355 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN

5,1284 EUR/mesec
15,3851 EUR/mesec
51,2838 EUR/mesec
76,9257 EUR/mesec
153,8515 EUR/mesec
256,4191 EUR/mesec
512,8382 EUR/mesec
1.025,6764 EUR/mesec

2.2. Čiščenje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve čiščenja: 0,5269 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN

4,0480 EUR/mesec
12,1440 EUR/mesec
40,4800 EUR/mesec
60,7201 EUR/mesec
121,4401 EUR/mesec
202,4002 EUR/mesec
404,8005 EUR/mesec
809,6009 EUR/mesec

2.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
ki vključuje:
2.3.1. Cena storitve greznice / male komunalne čistilne
naprave: 0,2316 EUR/m3
2.3.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN

0,1558 EUR/mesec
0,4673 EUR/mesec
1,5578 EUR/mesec
2,3366 EUR/mesec
4,6733 EUR/mesec
7,7888 EUR/mesec
15,5776 EUR/mesec
31,1553 EUR/mesec

3.
(1) Občina Železniki subvencionira ceno vodarine iz
2. člena tega sklepa, ki se nanaša na obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki jo izvaja Občina Železniki v okviru
Režijskega obrata Občine Železniki, v višini 19,34  % stroškov
cene storitve.
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(2) Občina Železniki subvencionira ceno storitev odvajanja iz 2. člena tega sklepa, ki se nanaša na obvezno občinsko
gospodarsko javno službo, ki jo izvaja Občina Železniki v okviru
Režijskega obrata Občine Železniki, v višini 16,01  % stroškov
cene storitve.
(3) Občina Železniki subvencionira ceno storitev čiščenja
iz 2. člena tega sklepa, ki se nanaša na obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki jo izvaja Občina Železniki v okviru
Režijskega obrata Občine Železniki, v višini 19,94  % stroškov
cene storitve.
4.
V cenah iz 2. člena tega sklepa davek na dodano vrednost (DDV) ni vključen.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
potrditvi dveh Elaboratov o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za leto 2020 – Režijski obrat
št. 9000-3/2020-012 z dne, 29. 5. 2020.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2021.

703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730

Št. 9000-3/2021-012
Železniki, dne 22. aprila 2021
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar

731
74
740
741

GORENJA VAS - POLJANE
1450.

Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas
- Poljane za leto 2020

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 13/18) in 114. člena Statuta Občine
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17)
je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji
15. aprila 2021 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja
vas - Poljane za leto 2020, ki zajema vse prihodke in odhodke
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2020 obsega:
Skupina/podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Realizacija
2020 v EUR
brez centov

78
786
787

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413

10.648.160
8.834.351
7.200.214
6.696.499

414
42
420

DAVKI NA PREMOŽENJE
354.626
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
155.388
DRUGI DAVKI
–6.299
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.634.137
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
189.660
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.249
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
46.545
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
24.104
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.369.580
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
281.322
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
169.518
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
111.804
PREJETE DONACIJE (730+731)
98.686
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
98.686
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.433.801
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.390.885
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
42.915
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.644.502
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
2.460.915
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
498.555
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
80.362
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.757.488
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
14.004
REZERVE
110.506
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
2.853.891
SUBVENCIJE
143.623
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
1.932.993
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
194.417
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
582.858
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.211.636
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
5.211.636
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
118.060
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
88.796
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
29.264
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
3.657
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
12.070
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
12.070
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
10.000
440
DANA POSOJILA
10.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
2.070
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
900.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
900.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
236.653
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
236.653
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
669.074
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
663.347
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–3.657
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(31. 12.)
817.742,43
D. PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31. 12.
2020 znaša 26.255,06 EUR.
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad.
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja
so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni
na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. člen
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 1.486.816,68 EUR je preneseno v proračun
občine za leto 2021 kot sredstva na računih.
4. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki
krajevnih skupnosti.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2019-53
Gorenja vas, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež
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Odlok o predkupni pravici Občine Gorenja vas
- Poljane

Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji 15. aprila
2021 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici
Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice
Občine Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh
območjih.
2. člen
(1) Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen
graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov,
ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območje za dolgoročni razvoj naselij, kot je določeno v
veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območja
objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture, ki se
skladno s predpisom o klasifikaciji vrst objektov in objektih
državnega pomena, uvrščajo v kategorijo »24 Drugi gradbeni
inženirski objekti«.
3. člen
(1) Za območja stavbnih zemljišč 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 občinskem prostorskem načrtu.
4. člen
(1) Pri obstoječih oziroma bodočih objektih gospodarske
javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih
koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti
oziroma drugimi predpisi.
(2) Za obstoječe in bodoče objekte 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.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE
5. člen
(1) Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico
na nepremičninah na območju občine, določenih v 2. členu
tega odloka.
(2) Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice
mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo
občine, ali na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico. Skupaj z vlogo za izdajo izjave mora prodajalec priložiti ponudbo.
(3) Občina se mora o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe izjaviti v 15 dneh od njenega prejetja. Če se občina v danem roku
ne izjavi, se šteje, da ponudbe ne sprejema.
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(4) V primeru, da občina predkupne pravice ne uveljavlja,
lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri čemer pa
cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena občini kot
nosilcu predkupne pravice. Prodajalec se o ponudbi in pogojih
prodaje, vsebovanih v ponudbi, z nosilcem predkupne pravice
ni dolžan pogajati.
(5) Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo
nepremičnine drugi osebi veže prodajalca še dva meseca po
tem, ko je nepremičnino ponudil v odkup občini, vendar pa
mora po preteku tega roka nepremičnino z enako ali drugačno
ceno zopet najprej ponuditi v odkup občini.

pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o
financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.

6. člen
(1) O uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice
na nepremičninah in o nakupu nepremičnin odloča župan.
(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega
odloka, je nična.

Občina ne soglaša s predlaganim imenom Primorsko-notranjska pokrajina in predlaga, da se pokrajina imenuje Primorska pokrajina.

7. člen
(1) Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica
občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
(2) Prav tako se določbe tega odloka ne uporabljajo, če je
predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o predkupni pravici Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list
RS, št. 79/03).
Št. 007-001/2020-003
Gorenja vas, dne 15. aprila 2021
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež

2. člen
(ustanovitev pokrajin)
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno
umestitvijo občine v Primorsko-notranjsko pokrajino.
3. člen
(ime pokrajine)

4. člen
(sedež pokrajine)
Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v
Kopru.
5. člen
(predlogi sprememb in dopolnitev)
Občina predlaga naslednje spremembe in dopolnitve pokrajinske zakonodaje, in sicer:
– v besedilu členov predlaganih zakonov uskladi ime iz
Primorsko-notranjska pokrajina v Primorska pokrajina.
6. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 303-1/2021
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

POSTOJNA
1452.

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) in 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne
14. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o mnenju občine k osnutkom
pokrajinske zakonodaje
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom podaja Občina Postojna (v nadaljnjem
besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi

SEŽANA
1453.

Zaključni račun proračuna Občine Sežana
za leto 2020

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 22. 4. 2021 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Sežana za leto 2020
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana
za leto 2020.
2. člen
(1) Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini
14.595.463,28 EUR.
(2) Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem
računu za leto 2020 izkazuje naslednje stanje:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Zneski v EUR

43

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.

70

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

14.634.461,34

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.455.880,12

DAVČNI PRIHODKI

10.030.592,96

700 Davki na dohodek in dobiček

8.228.825,00

703 Davki na premoženje

1.508.166,80

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

73

3.634,54

13.009,66
114.798,69
24.462,83
412.065,23
1.131.845,10
105.404,00
1.026.441,10

57.420,24

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

282.389,09

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

1.544.468,10

IV.

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

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

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

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

VI.

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

0,00

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)

94.415,66

50

V.

7.319,45

ZADOLŽEVANJE

94.415,66

6.993,20

500 Domače zadolževanje

94.415,66

326,25

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

1.505.470,04

55

ODPLAČILO DOLGA

1.505.470,04

550 Odplačila domačega dolga

1.505.470,04

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav

1.022.016,67
1.021.956,67

60,00

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

13.089.993,24

40

TEKOČI ODHODKI

3.776.528,51

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.218.701,01

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42

339.809,33

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

PREJETE DONACIJE

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

41

INVESTICIJSKI TRANSFERI

4187

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

2.425.287,16
1.860.950,75

Stran

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

289.966,62

III.

67 / 30. 04. 2021 /

194.675,14
2.314.040,02
48.112,34
1.000,00
6.362.494,28
315.786,96
2.820.736,40
280.187,64
2.945.783,28

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.611.161,12

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.611.161,12

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

133.413,72

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–1.411.054,38

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–1.544.468,10

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

22.560,57

(3) Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2020
znaša 155.974,29 EUR in se prenaša v proračun za leto 2021.
(4) Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna
do ravni proračunskih postavk – kontov se objavi na spletni
strani Občine Sežana www.sezana.si.
(5) V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov ter odhodkov oziroma prejemkov
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Sežana.
3. člen
(1) Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana
po zaključnem računu za leto 2020 izkazujejo naslednje stanje:
PRENOS IZ LETA 2019
PRIHODKI LETA 2020
ODHODKI LETA 2020
STANJE DENARNIH SREDSTEV
31. 12. 2020

Zneski v EUR
53.308,49
1.000,00
46.379,29
7.929,20

4188 /

Stran

Št.

67 / 30. 4. 2021
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(2) Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v
rezervni sklad Občine Sežana za leto 2021.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2020
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-4/2021-6
Sežana, dne 22. aprila 2021
Župan
Občine Sežana
David Škabar

SLOVENJ GRADEC
1454.

Zaključni račun proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2020

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP
in 96/15 – ZIPRS1718 in 13/18) in 17. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je
Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 23. redni seji dne 21. 4.
2021 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2020.
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 2020:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
REALIZACIJA
2020

KONTO NAZIV KONTA
1

2

3

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

19.101.134,58

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

15.243.179,32

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704)

13.024.332,14

700

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

10.747.483,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

2.218.847,18

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.605.405,92

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.926.651,03
348.290,63
1.907,48

9.614,88
21.580,96
5.596,66
576.648,76

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+722)
1.184.031,58
720
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
24.919,82
722
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM.
SRED.
1.159.111,76
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
2.673.923,68
740
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINAN.
INSTITUC.
1.746.522,25
741
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
927.401,43
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
20.895.807,60
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
5.444.925,34
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
1.600.664,95
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOC. VARNOST
256.413,41
402
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
3.357.070,40
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
52.776,58
409
REZERVE
178.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
7.021.991,40
410
SUBVENCIJE
127.014,28
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM,
GOSPODINJSTVOM
3.163.549,16
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM
ORGANIZ. IN USTANOVAM
671.677,12
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
3.059.750,84
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.258.220,31
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
8.258.220,31
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
170.670,55
431
INVEST. TRANSF. PRAVNIM
IN FIZ. OS., KI NISO PRORAČ.
UPOR.
102.795,63
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
67.874,92
III. PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK
(I.–II.)
–1.794.673,02
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00

Uradni list Republike Slovenije
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)
0,00
C RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.348.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.348.000,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.022.121,38
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.022.121,38
IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.468.794,40
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)
325.878,62
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
1.794.673,02
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA
LETA
1.938.947,10

Št.

2. člen
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

1456.

1455.

SKLEP
o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 12.4)
(1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 1331/188 k.o 845 – Pameče (ID 7148421).
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0007/2021
zveza spis št. 351-280/2020
Slovenj Gradec, dne 22. aprila 2021
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2020

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
za leto 2020 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
70

2.865.356

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.625.650

DAVČNI PRIHODKI

2.409.493

700 Davki na dohodek in dobiček

2.207.447

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

2.547

710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premoženja

116.720

711 Takse in pristojbine

2.501

712 Globe in druge denarne kazni

1.524
0
95.412

KAPITALSKI PRIHODKI

8.094

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

5.492

722 Prihodki od prodaje zemljišča
in nematerialnega premoženja

2.602

PREJETE DONACIJE

1.150

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.150

731 Prejete donacije iz tujine
74

75.904
216.157

714 Drugi nedavčni prihodki

73

123.595

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

v EUR

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

703 Davki na premoženje

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra:
(št. 12.4)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem
v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 23. seji dne 21. 4. 2021 sprejel

4189

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in 15. člena
Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14)
je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 25. redni seji
dne 21. 4. 2021 sprejel

Št. 410-0004/2021
Slovenj Gradec, dne 21. aprila 2021
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

Stran

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

441

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu
finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, ki so
sestavni del zaključnega računa.
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0

TRANSFERNI PRIHODKI

230.462

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

220.676

741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna
iz sred. proračuna EU

9.786

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.643.986

40

TEKOČI ODHODKI

726.387

400 Plače in drugi izdatki za zaposlene

209.472

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

33.702

Stran

4190 /

Št.

67 / 30. 4. 2021

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerva
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42
43

III.

Uradni list Republike Slovenije
461.034
5.817
16.362
1.052.543
60.336

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

492.919

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

153.942

413 Drugi tekoči domači transferi

345.346

INVESTICIJSKI ODHODKI

780.168

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

780.168

INVESTICIJSKI TRANSFERI

84.888

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

10.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

74.888

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

3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za
obremenjevanje voda v višini 491.314,59 EUR se prenesejo v
leto 2021 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen
Izkazani presežek prihodkov nad odhodki na kontu
900009 na dan 31. 12. 2020, v višini 784.468,17 EUR, se
vključi v proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021.
5. člen
Sestavni del zaključnega računa je tudi posebni del ter
načrt razvojnih programov.
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2021
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. aprila 2021
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana

221.370

B. RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750+751+752)

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

VI.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADLOŽEVANJE

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA

68.504

55

ODPLAČILO DOLGA

68.504

550 Odplačilo domačega dolga

68.504

IX.

POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED.
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

152.866

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–68.504

XI.

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

221.370

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
(KONTO 900009)

631.603

TIŠINA
1457.

Zaključni račun proračuna Občine Tišina
za leto 2020

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in
16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15,
97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 17. redni seji dne
22. 4. 2020 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Tišina za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za
leto 2020. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto
2020 sestavljata 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
Tišina 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.
2. člen
Proračun Občine Tišina za leto 2020 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
v EUR-ih (brez centov)
Realizacija
KONTO
OPIS
2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
4.267.137
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.383.319
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70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
431

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
INVESTICIJSKI TRANSFER
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

Št.

2.596.917
2.465.834
116.128
14.954
0,00
786.402
169.984
1.890
851
514.756
98.921
39.637
0,00
0,00

432

75

393.359
64.979
739.832
5.735
19.128
1.424.292
167.828
750.887
149.389
356.189
770.317
770.317
66.248
0,00
57.367

8.881

783.247

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

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0,00

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

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

0,00

VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.)–(II.+V.)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500

1.223.034

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

4191

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0,00
0,00
356.535

487.646
3.483.890
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

39.637
0,00

356.535
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55
550

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)–(II.+V.+IX.)

35.000
35.000
802.876
802.876

15.371

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–767.876

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–783.247

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2020 (kto 9009)

–8.443

3. člen
Proračunski presežek Občine Tišina za leto 2020 je opredeljen v višini 15.371 EUR.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2020
v višini 22.094,38 EUR se prenese med sredstva proračunske
rezerve v leto 2021.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2020 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2021-1
Tišina, dne 23. aprila 2021
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat
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Sklep o soglasju k določitvi cene storitve
pomoči družini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoči družini
na domu od 1. 4. 2021 dalje

Uradni list Republike Slovenije
subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4.
2020 dalje (Uradni list RS, št. 113/20).
Št. 007-0019/2021-1
Tišina, dne 23. aprila 2021

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 –
ZPPreb, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18
– ZOA, 28/19, 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12)
in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15,
97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 17. redni seji dne
22. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoči družini na domu
od 1. 4. 2021 dalje
1. člen
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska
cena storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2021 dalje
znašala:
– od ponedeljka do sobote 20,96 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do
uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v
višini 16,76 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini
4,20 EUR na uro;
– za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela
prost dan 24,98 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni
stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški
neposredne socialne oskrbe) v višini 20,78 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 4,20 EUR na uro.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena:
– v višini 8,38 EUR za efektivno uro od ponedeljka do
sobote. Razlika do polne cene storitve 20,96 EUR, se krije
iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz
programa javnih del) v višini 0 EUR, iz subvencije Občine
Tišina v višini 8,38 EUR za neposredno socialno oskrbo
(50 %) in subvencijo v višini 4,20 EUR za stroške vodenja in
jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva;
– v višini 10,39 EUR za efektivno uro za nedeljo in za
dan z zakonom določenim kot dela prost dan. Razlika do
polne cene storitve 24,98 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v
višini 0 EUR, iz subvencije Občine Tišina v višini 10,39 EUR
za neposredno socialno oskrbo (50 %) in subvencijo v višini
4,20 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev
občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje
storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na
podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2021 dalje.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

TRŽIČ
1459.

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Tržič 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,
13/18 in 195/20 – odl. US) in 32. člena Statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič
na 19. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za
leto 2020.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2020 se potrjuje v
naslednjih zneskih:
Zneski v EUR
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov:

I.

Skupaj prihodki

15.198.285

II.

Skupaj odhodki

14.208.411

III.

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj
(I.-II.)

B)

Račun finančnih terjatev in naložb:

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

0

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

0

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

0

C)

Račun financiranja:

VII.

Zadolževanje proračuna

VIII. Odplačilo dolga

989.874

0
459.452

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

–459.452

XI.

Neto financiranje (VI.+X.-IX.)

–989.874

530.422

3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2019(401)
Tržič, dne 22. aprila 2021
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic
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PRAVILNIK
o programu in načinu izvedbe osnovnega
in rednega usposabljanja za sodnike, državne
tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce,
ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)

1460.

Sklep o ugotovitvi javne koristi 2 –
Izobraževalno in športno središče Križe

Na podlagi drugega odstavka 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu:
ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je
Občinski svet Občine Tržič na 19. redni seji dne 22. 4. 2021
sprejel

SKLEP
o ugotovitvi javne koristi 2 – Izobraževalno
in športno središče Križe

Ta pravilnik določa program in način izvedbe osnovnega
in rednega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: strokovno
usposabljanje) za sodnike, državne tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku
(v nadaljnjem besedilu: udeleženci).
2. člen
(namen strokovnega usposabljanja)
Namen strokovnega usposabljanja je, da udeleženci
osvežijo znanje, pridobijo poglobljena, dodatna in specializirana znanja in se seznanijo z napredkom znanosti na področju
obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniškega prestopništva, zlasti na področju pravic otrok, ustreznih tehnik opravljanja razgovora oziroma zaslišanja, otroške
psihologije in sporazumevanja v jeziku, ki je prilagojen otroku,
izvrševanja kazenskih sankcij za mladoletnike in razumevanja
razvoja mladoletnika.

1. člen
Ugotovi se, da je ureditev Izobraževalnega in športnega
središča Križe na območju EUP KRŽ 01 (Križe – šola) na delu
nepremičnine parc. št. 281/87 k.o. 2147 Križe nujno potrebna
in v javno korist.

II. IZVAJALCI STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
IN VSEBINA PROGRAMOV STROKOVNEGA
USPOSABLJANJA

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

(1) Izvajalci strokovnega usposabljanja so:
– Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v
pravosodju za sodnike, državne tožilce in poravnalce;
– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za policiste;
– Odvetniška zbornica Slovenije v skladu s statutom in
svojimi notranjimi organizacijskimi pravili za odvetnike.
(2) Izvajalci strokovnega usposabljanja zagotavljajo strokovno usposabljanje glede na izkazane potrebe. Redno usposabljanje se izvaja najmanj enkrat letno.
(3) Z namenom, da se za vse udeležence zagotavlja primerljiva kakovost usposabljanj, si izvajalci izmenjujejo informacije glede programov strokovnih usposabljanj in predavateljev.

Št. 478-12/2021/65(209)
Tržič, dne 22. aprila 2021
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic

MINISTRSTVA
1461.

Pravilnik o programu in načinu izvedbe
osnovnega in rednega usposabljanja
za sodnike, državne tožilce, policiste,
zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo
v postopku proti mladoletniku

Na podlagi četrtega odstavka 452.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US,
65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl.
US, 89/20 – odl. US, 191/20 – odl. US in 200/20) ministrica za
pravosodje izdaja

3. člen
(izvajalci strokovnega usposabljanja)

4. člen
(program osnovnega usposabljanja)
Program osnovnega usposabljanja za uresničitev namena iz 2. člena tega pravilnika obsega zlasti naslednje vsebine:
1. posebnosti obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih
dejanj in mladoletniško prestopništvo;
2. razumevanje razvoja mladoletnika;
3. tehnike razgovora oziroma zaslišanja mladoletnika;
4. izvrševanje kazenskih sankcij za mladoletnike.
5. člen
(program rednega usposabljanja)
Programi rednega usposabljanja se oblikujejo tako, da
zagotavljajo pridobivanje poglobljenih znanj, osveževanje zna-
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nja in seznanjanje z napredkom znanosti in spoznanj v okviru
vsebin iz prejšnjega člena.
III. TRAJANJE IN NAČIN IZVEDBE STROKOVNEGA
USPOSABLJANJA
6. člen
(trajanje strokovnega usposabljanja)
(1) Osnovno usposabljanje traja najmanj 18 pedagoških
ur, in sicer:
1. posebnosti obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih
dejanj in mladoletno prestopništvo najmanj 5 pedagoških ur,
2. razumevanje razvoja mladoletnika najmanj 5 pedagoških ur,
3. tehnike razgovora oziroma zaslišanja mladoletnika najmanj 4 pedagoške ure in
4. izvrševanje kazenskih sankcij za mladoletnike najmanj
4 pedagoške ure.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, trajanje posameznih vsebin iz
prejšnjega odstavka v programu osnovnega usposabljanja
prilagodi glede na posebnosti oziroma naravo dela in pristojnosti policije v postopku proti mladoletniku, vendar tako,
da skupno trajanje osnovnega usposabljanja ni krajše od
18 pedagoških ur.
(3) Redno usposabljanje traja najmanj 6 pedagoških ur.
(4) Pedagoška ura strokovnega usposabljanja traja 45 minut.
7. člen
(način izvedbe strokovnega usposabljanja)
(1) Strokovno usposabljanje se izvaja v obliki predavanj,
seminarjev in delavnic. Število udeležencev posameznega
osnovnega usposabljanja mora biti določeno tako, da se omogoči aktivno sodelovanje vsem udeležencem in prenos ustreznih veščin na njihovo področje dela.
(2) Redno usposabljanje se lahko izvede tudi v obliki terenskih obiskov, zlasti terenskih obiskov zavodov, v katerih se
izvršujejo kazenske sankcije za mladoletnike.
(3) Z namenom, da se za vse udeležence zagotavlja primerljiva kakovost in multidisciplinarnost usposabljanj, izvajalci
strokovnega usposabljanja po predhodnem dogovoru medsebojno sodelujejo pri njihovi izvedbi tako, da se zagotavlja prenos izkušenj med predstavniki iz različnih institucij in področij
dela z mladoletnikom.
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8. člen
(stroški udeležbe)
(1) Strokovno usposabljanje je za sodnike, državne tožilce, poravnalce in policiste brezplačno.
(2) V času, ko je zagotovljeno financiranje iz sredstev ministrstva, pristojnega za pravosodje, je strokovno usposabljanje
brezplačno tudi za odvetnike.
9. člen
(potrdilo)
(1) Po zaključenem strokovnem usposabljanju izvajalec izda
udeležencu potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju.
(2) Potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju obsega najmanj:
– ime in naslov izvajalca;
– vrsto usposabljanja (osnovno/redno usposabljanje);
– datum izvedbe usposabljanja;
– ime in priimek ter rojstni datum udeleženca;
– navedbo institucije, iz katere prihaja udeleženec, ali
navedbo vloge, v kateri udeleženec sodeluje v postopku proti
mladoletniku;
– evidenčno številko potrdila;
– podpis predstojnika izvajalca;
– žig.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetne izvedbe osnovnega usposabljanja)
Sodnike, državne tožilce, policiste, odvetnike in poravnalce se na usposabljanje napotuje oziroma vabi tako, da se v
treh letih po uveljavitvi tega pravilnika omogoči osnovno usposabljanje vsem, ki sodelujejo v postopkih proti mladoletnikom.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 13. maja 2021.
Št. 007-474/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2021
EVA 2020-2030-0058
Mag. Lilijana Kozlovič
ministrica
za pravosodje
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VSEBINA
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.

1407.
1408.
1461.

1409.
1410.

VLADA

Uredba o oblikovanju cen učbenikov
Uredba o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021
Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo
termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča –
Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03
Sklep o dopolnitvah Sklepa o ugotovitvi javne
koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja
nalog nadzora državne meje

4095
4096
4096

1422.
1423.
1424.

4097
4103

1425.

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča
Pravilnik o vzletiščih
Pravilnik o programu in načinu izvedbe osnovnega in rednega usposabljanja za sodnike, državne
tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolskem koledarju v srednjih šolah
Sklep o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu za dijake za šolsko leto 2020/2021

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1411.
1412.

Poročilo o gibanju plač za februar 2021
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec
2021

1413.

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti

4103
4104

4193

1426.
1427.

4121
4121

1428.
1429.

4122
4122

1430.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4122

1414.
1415.
1416.
1417.

1418.
1419.

1450.
1451.

1420.
1421.

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za
leto 2020
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

1432.

Odlok o spremembah potekov ulic in o poimenovanju ulic, parkov in trga na območju Mestne občine
Ljubljana
Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se
ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje
urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta (za funkcionalno enoto F11) – NIB

4125
4126
4132

CERKNICA

Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto
2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine
Cerknica

1434.
1435.

4139
4140

GORENJA VAS - POLJANE

Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas Poljane za leto 2020
Odlok o predkupni pravici Občine Gorenja vas Poljane

1433.

1436.

1437.

4184

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto
2020
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
OPPN OŠ-01 Oševek

4152

4152
4152

4153
4153

4153

4155

4156

4156
4164
4165

MIREN - KOSTANJEVICA

Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo
zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine
Miren - Kostanjevica v letu 2021

4165

POSTOJNA

Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske
zakonodaje

4140

1438.

Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto
2020
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold

4141

4151

LOGATEC

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Logatec
Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec

1452.

1439.

4151

LJUBLJANA

4185

KAMNIK

4148

LITIJA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021

4124

4144

LENDAVA

Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto
2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági
Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za
turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni
center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális
Központ
Sklep o soglasju k uskladitvi cen izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot
socialne oskrbe na domu

1431.

OBČINE
AJDOVŠČINA

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
OPPN VK-10
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
OPPN VČ-05 Volčji Potok
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in
solastnikom spomeniško zaščitenih objektov za
obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za
del prostorske enote KA-77 na zemljiščih parc.
št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 k.o. 1911
– Kamnik (identifikacijska št. PA: 1814)

4186

PREBOLD

4166
4166

Stran

1440.
1441.
1442.
1443.
1444.

4196 /

Št.

67 / 30. 4. 2021

RIBNICA

Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto
2020
Odlok o grbu in zastavi Občine Ribnica
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Ribnica
Sklep o potrditvi investicije obnove ceste Škrlovica–Zlati Rep
Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za
EUP Bž 20, na zemljiščih s parc. št. 375, 374/1,
374/2, vse k.o. 1623 – Jurjevica
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto
2020

1453.

Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto
2020

1455.
1456.

4178
4179
4179

4180

SEŽANA

4186

SLOVENJ GRADEC

Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2020
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 12.4)

4188
4189

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici za leto 2020

4189

ŠKOFLJICA

1446.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za
leto 2021

1457.

Zaključni račun proračuna Občine Tišina
za leto 2020
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4.
2021 dalje

1458.

4170
4172

1447.
1448.

1459.
1460.

ROGATEC

1445.

1454.

Uradni list Republike Slovenije

4180

TIŠINA

4190

4192

1449.

TREBNJE

Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene
storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev
višine subvencije Občine Trebnje
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture

4182
4183

TRŽIČ

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2020
Sklep o ugotovitvi javne koristi 2 – Izobraževalno
in športno središče Križe

4192
4193

ŽELEZNIKI

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo ter Elaborata o oblikovanju
cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode

4183

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 67/21
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Preklici
Drugo preklicujejo

997
1036
1038
1040
1041
1042
1042
1042
1043
1046
1046
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