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DRŽAVNI ZBOR
»(3) Sklenjena pogodba o ustanovitvi služnosti v javno 

korist je podlaga za njeno vknjižbo v zemljiško knjigo ne glede 
na vknjižene prepovedi odtujitve ali obremenitve na zemljišču, 
na katerem se ustanovi služnost v javno korist.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 212-08/21-14/10
Ljubljana, dne 24. septembra 2021
EPA 1914-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3058. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje (ZISDU-3D)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih  
in družbah za upravljanje (ZISDU-3D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3D), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
24. septembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-212
Ljubljana, dne 2. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3057. Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru 
državne meje (ZNDM-2F)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona  

o nadzoru državne meje (ZNDM-2F)

Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru dr-
žavne meje (ZNDM-2F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 24. septembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-211
Ljubljana, dne 2. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O NADZORU 

DRŽAVNE MEJE (ZNDM-2F)

1. člen
V Zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, 

št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol in 
23/15 – popr., 5/17, 68/17, 47/19 in 139/20) se v 8.c členu za 
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Služnost v javno korist iz prejšnjega odstavka se lah-
ko ustanovi tudi na nepremičnini, katere solastnik je služnostni 
upravičenec. V tem primeru se v razmerju med služnostnim 
upravičencem in ostalimi solastniki šteje, kot da bi bil s služno-
stjo v javno korist obremenjen solastninski delež služnostnih 
zavezancev, ki ustreza obsegu uporabe nepremičnine v korist 
služnostnega upravičenca. V razmerju do tretjih se šteje, da je 
nepremičnina obremenjena kot celota. Služnost v javno korist 
se v zemljiški knjigi vpiše na nepremičnini kot celoti v korist 
služnostnega upravičenca.«.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, 
četrti in peti odstavek.

2. člen
V 8.d členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH  
ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3D)

1. člen
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 

(Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) se v 2. členu v 
prvem odstavku za 5. točko, na koncu katere se pika nadomesti 
s podpičjem, dodajo nove 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:

»6. Direktiva (EU) 2019/1160 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi direktiv 2009/65/ES 
in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih na-
ložbenih podjemov (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 106; 
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/1160/EU) v delu, ki se 
nanaša na družbe za upravljanje;

7. Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic 
in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 
2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, 
str. 29) v delu, ki se nanaša na družbe za upravljanje;

8. Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicij-
skih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 
2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L 
št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64), zadnjič popravljena s Po-
pravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84), v delu, ki se 
nanaša na družbe za upravljanje.«.

V drugem odstavku se 3., 4. in 5. točka spremenijo tako, 
da se glasijo:

»3. Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega 
kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spre-
menjena z Uredbo (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije 
kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) 
št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL 
L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 345/2013/EU);

4. Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno 
podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič 
spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1156 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distri-
bucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb 
(EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 
(UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 346/2013/EU);

5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 
17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/EU Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev 
(UL L št. 78 z dne 24. 3. 2016, str. 11), zadnjič spremenjena 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1619 z dne 12. julija 
2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/438 v zvezi z 
dolžnostmi depozitarja glede hrambe (UL L št. 271 z dne 30. 10. 
2018, str. 6) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 438/2016/EU).«.

2. člen
V 33. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz 

150. člena tega zakona, se znesek osnovnega kapitala družbe 
za upravljanje iz prvega do tretjega odstavka tega člena poveča 
za znesek, kot ga določa zakon, ki ureja bonitetni nadzor investicij-
skih podjetij, glede ustanovnega kapitala borznoposredniške druž-
be, odvisno od vrste storitev, ki jih opravlja družba za upravljanje.«.

3. člen
V 83. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kapital družbe za upravljanje vedno dosega ali pre-

sega višino stalnih splošnih stroškov, določenih v 13. členu 
Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicij-
ska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) 
št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 314 
z dne 5. 12. 2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom 
(UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79).«.

4. člen
V 113. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in 

tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če Agencija po prejemu vseh informacij iz prejšnjega 

odstavka ugotovi, da bi družba za upravljanje zaradi name-
ravane spremembe kršila ta zakon, družbo za upravljanje v 
15 delovnih dneh od prejema vseh informaciji pozove, naj te 
spremembe ne izvede. Agencija o tem obvesti tudi nadzorni 
organ države članice gostiteljice.

(3) Če Agencija ugotovi, da je družba za upravljanje, kljub 
pozivu Agencije iz prejšnjega odstavka, že izvedla spremembe, 
zaradi katerih krši ta zakon, sprejme ustrezne ukrepe iz oddel-
ka 11.2 tega zakona in o sprejetih ukrepih nemudoma obvesti 
nadzorni organ države gostiteljice.«.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, 
peti in šesti odstavek.

5. člen
V 129. členu se peti odstavek črta.

6. člen
130. člen se črta.

7. člen
Besedilo 137. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje države članice za trženje enot 

KNPVP države članice v Republiki Sloveniji zagotovi, da so 
v Republiki Sloveniji na voljo vse zmogljivosti, potrebne za 
nemoteno:

1. obdelavo naročil vlagateljev za vpis, plačilo, ponovni 
odkup, izplačilo ali izvedbo drugih izplačil imetnikom v zvezi z 
enotami KNPVP države članice v skladu s pogoji, določenimi v 
dokumentih KNPVP države članice iz oddelka 6.7 tega zakona,

2. zagotavljanje informacij vlagateljem o načinu oddaje 
naročil iz prejšnje točke in o tem, kako se plačuje izkupiček iz 
naslova ponovnega odkupa ali izplačila enot,

3. olajšano obdelavo informacij in dostop do postopkov 
za reševanje pritožb vlagateljev v skladu s 70. členom tega 
zakona v zvezi z uveljavljanjem pravic vlagateljev, ki izhajajo iz 
njihovih naložb v KNPVP države članice v Republiki Sloveniji,

4. dajanje vlagateljem na vpogled informacije in dokumen-
te iz oddelka 6.7 tega zakona pod pogoji iz 217. in 218. člena 
tega zakona zaradi pregledovanja in pridobivanja kopij,

5. zagotavljanje relevantnih informacij vlagateljem v zvezi 
z opravili, ki jih družba za upravljanje države članice zagotavlja 
na trajnem nosilcu podatkov, in

6. delovanje kot kontaktna točka za komunikacijo z Agen-
cijo.

(2) Družbi za upravljanje države članice za potrebe izva-
janja nalog iz prejšnjega odstavka v Republiki Sloveniji ni treba 
zagotoviti fizične prisotnosti oziroma za ta namen pooblastiti 
druge osebe.

(3) Družba za upravljanje države članice lahko pooblasti 
drugo osebo za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega čle-
na, pri čemer lahko to stori samo na podlagi pisne pogodbe, v 
kateri je določeno, katere naloge iz prvega odstavka tega člena 
ne izvaja družba za upravljanje države članice sama, in iz kate-
rih je razvidno, da druga oseba od družbe za upravljanje države 
članice prejema vse potrebne informacije in dokumentacijo.

(4) Družba za upravljanje države članice zagotovi, da se 
zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena, vključno z elektron-
skimi, na območju Republike Slovenije izvajajo:

1. v slovenskem jeziku,
2. s strani družbe za upravljanje države članice same 

oziroma s strani pooblaščene druge osebe v skladu s tem 
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zakonom in pravili, ki se nanašajo na družbo za upravljanje 
države članice in pooblaščene druge osebe.«.

8. člen
V 138. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Priglasitveni dokument vsebuje tudi informacije glede 

zagotavljanja zmogljivosti za izvajanje nalog iz prvega odstavka 
137. člena tega zakona v Republiki Sloveniji in naslov ter druge 
podrobnosti, potrebne za zaračunavanje pristojbin ali dajatev, ki 
jih zaračunava Agencija v zvezi s trženjem enot KNPVP države 
članice v Republiki Sloveniji.«.

9. člen
V 139. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru spremembe informacij, ki jih vsebuje ve-

ljavni priglasitveni dokument, oziroma spremembe razredov 
enot KNPVP države članice, ki so predmet trženja v Republiki 
Sloveniji, družba za upravljanje države članice najmanj mesec 
dni pred uvedbo teh sprememb o nameravani spremembi pisno 
obvesti Agencijo in nadzorni organ države gostiteljice.«.

10. člen
Za 139. členom se doda nov 139.a člen, ki se glasi:

»139.a člen
(preklic trženja enot KNPVP države članice  

v Republiki Sloveniji)
(1) Družba za upravljanje države članice lahko prekliče 

trženje enot KNPVP države članice ali posameznih razredov 
enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji, v zvezi s 
katerimi je predložila uradno obvestilo v skladu z drugim od-
stavkom 138. člena tega zakona, samo če:

1. predhodno opozori imetnike enot KNPVP države člani-
ce iz Republike Slovenije, da lahko v obdobju najmanj 30 de-
lovnih dni od objave ponudbe zahtevajo izplačilo enot KNPVP 
države članice brez izstopnih stroškov; takšna ponudba mora 
biti ves čas trajanja javno dostopna ter neposredno ali prek 
finančnih posrednikov naslovljena na vse imetnike enot KNPVP 
države članice v Republiki Sloveniji, katerih identiteta je družbi 
za upravljanje države članice znana;

2. je namera, da se preneha trženje enot KNPVP države 
članice v Republiki Sloveniji, objavljena v javno dostopnem me-
diju ali nosilcu podatkov, vključno elektronskim, ki se običajno 
uporablja za trženje enot KNPVP in je primeren za značilnega 
vlagatelja v KNPVP;

3. spremeni ali prekine vsa pogodbena razmerja s finanč-
nimi posredniki in drugimi osebami, z učinkom od dneva prekli-
ca trženja enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji, z 
namenom preprečiti vse nove ali nadaljnje, neposredne ali po-
sredne ponudbe za vpis in vplačilo enot KNPVP države članice, 
ki je predmet preklica trženja enot KNPVP v Republiki Sloveniji.

(2) Informacije iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka mo-
rajo vsebovati opis posledic za imetnika enot KNPVP države 
članice, če ne sprejme ponudbe.

(3) Informacije iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena 
se vlagateljem sporočijo v slovenskem jeziku.

(4) Z dnem preklica iz 3. točke prvega odstavka tega 
člena družba za upravljanje države članice v Republiki Slove-
niji prekine vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne 
ponudbe enot KNPVP države članice, ki je bil predmet preklica 
trženja enot v Republiki Sloveniji.

(5) Družba za upravljanje države članice preostalim ime-
tnikom enot KNPVP države članice iz Republike Slovenije tudi 
po prenehanju trženja enot še naprej zagotavlja informacije in 
dokumentacijo o KNPVP države članice na podlagi oddelka 6.7 
tega zakona. Te informacije in dokumentacija se lahko zago-
tavljajo z uporabo elektronskih sredstev komunikacije ali drugih 
sredstev za komuniciranje na daljavo, če so informacije in sred-
stva za komuniciranje vlagateljem na voljo v slovenskem jeziku.

(6) Agencija ima v zvezi s KNPVP države članice enake 
pravice in obveznosti, kot pripadajo pristojnemu organu države 
članice gostiteljice.

(7) Agencija od dneva preklica iz 3. točke prvega odstavka 
tega člena od zadevne družbe za upravljanje države članice v 
zvezi s KNPVP države članice, ki je premet prenehanja trže-
nja v Republiki Sloveniji, ne preverja skladnosti z zahtevami 
nacionalnih določb glede trženja kot so objavljene v skladu s 
5. členom Uredbe (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije 
kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) 
št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L 
št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55).«.

11. člen
V 144. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) Uradno obvestilo iz prvega odstavka tega člena vse-

buje tudi informacije glede zagotavljanja zmogljivosti za izva-
janje nalog iz prvega odstavka 137. člena tega zakona v državi 
članici gostiteljici in naslov ter druge podrobnosti potrebne za 
zaračunavanje pristojbin ali dajatev, ki jih morebiti zaračunava 
nadzorni organ države članice gostiteljice v zvezi s trženjem 
enot vzajemnega sklada v tej državi članici.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»drugega odstavka tega člena«.

12. člen
V 148. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če namerava družba za upravljanje spremeniti kate-

ro koli dejstvo, navedeno v veljavnem priglasitvenem dokumen-
tu, oziroma spremeniti veljaven nabor razredov enot vzajemnih 
skladov, ki so predmet trženja v državi članici gostiteljici, naj-
manj en mesec pred uvedbo teh sprememb o nameravani spre-
membi obvesti Agencijo in nadzorni organ države gostiteljice.«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) Če zaradi sprememb iz prejšnjega odstavka družba 
za upravljanje ali vzajemni sklad ne bi več izpolnjevala zahtev 
iz tega zakona, Agencija v 15 delovnih dneh po prejemu vseh 
informacij iz prejšnjega odstavka obvesti družbo za upravljanje, 
ki upravlja ta vzajemni sklad, naj te spremembe ne izvede. O tem 
Agencija obvesti nadzorni organ države članice gostiteljice.

(4) Če se sprememba iz drugega odstavka tega člena 
izvede po tem, ko so bile informacije sporočene v skladu s 
prejšnjim odstavkom, in zaradi te spremembe družba za upra-
vljanje ali vzajemni sklad nista več skladna s tem zakonom, 
Agencija sprejme ustrezne ukrepe nadzora na podlagi tega 
zakona, če je potrebno vključno z izrecno prepovedjo trženja 
enot vzajemnega sklada, in o sprejetih ukrepih nemudoma 
obvesti nadzorni organ države članice gostiteljice.«.

13. člen
Za 148. členom se doda nov 148.a člen, ki se glasi:

»148.a člen
(preklic trženja enot vzajemnega sklada  

v državi članici gostiteljici)
(1) Družba za upravljanje lahko prekliče trženje enot 

vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici ali posameznih 
razredov enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici, v 
zvezi s katerimi je predložila uradno obvestilo v skladu s prvim 
odstavkom 144. člena tega zakona, samo če:

1. predhodno opozori imetnike enot vzajemnega sklada 
iz te države članice gostiteljice, da lahko v obdobju najmanj 
30 delovnih dni od objave ponudbe zahtevajo izplačilo enot 
vzajemnega sklada brez izstopnih stroškov; takšna ponudba 
mora biti ves čas trajanja javno dostopna ter neposredno ali 
prek finančnih posrednikov naslovljena na vse imetnike enot 
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vzajemnega sklada v tej državi članici, katerih identiteta je 
družbi za upravljanje znana;

2. je namera, da se preneha trženje enot vzajemnega 
sklada v državi članici gostiteljici, objavljena v javno dostopnem 
mediju/nosilcu podatkov, vključno elektronskim, ki se običajno 
uporablja za trženje enot KNPVP in je primeren za značilnega 
vlagatelja v KNPVP;

3. spremeni ali prekine vsa pogodbena razmerja s fi-
nančnimi posredniki in drugimi osebami z učinkom od dneva 
preklica trženja enot vzajemnega sklad v državi članici gostite-
ljici, z namenom preprečiti vse nove ali nadaljnje, neposredne 
ali posredne ponudbe za vplačilo enot vzajemnega sklada, ki 
je predmet preklica trženja enot vzajemnega sklada v državi 
članici gostiteljici.

(2) Informacije iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka mora-
jo vsebovati opis posledic za imetnika enot vzajemnega sklada, 
če ne sprejme ponudbe.

(3) Informacije iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena 
se vlagateljem sporočijo v enem od uradnih jezikov države čla-
nice gostiteljice ali jeziku, ki ga odobri pristojni nadzorni organ 
te države članice.

(4) Z dnem preklica iz 3. točke prvega odstavka tega 
člena družba za upravljanje v državi članici prekine vse nove 
ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe enot vza-
jemnega sklada, ki je bil predmet preklica trženja enot v tej 
državi članici.

(5) Družba za upravljanje Agenciji predloži uradno ob-
vestilo, ki vsebuje informacije iz prvega odstavka tega člena.

(6) Agencija preveri, ali je uradno obvestilo iz prejšnjega 
odstavka popolno. Agencija najpozneje v 15 delovnih dneh 
po prejemu popolnega uradnega obvestila to posreduje pri-
stojnemu organu države članice, opredeljenemu v uradnem 
obvestilu, in ESMA.

(7) Agencija o posredovanju uradnega obvestila iz petega 
odstavka tega člena nemudoma obvesti družbo za upravljanje.

(8) Družba za upravljanje Agenciji in preostalim vlaga-
teljem v državi članici iz šestega odstavka tega člena tudi po 
prenehanju trženja enot še naprej zagotavlja informacije in do-
kumentacijo o vzajemnem skladu na podlagi oddelka 6.7 tega 
zakona. Te informacije in dokumentacija se lahko zagotavljajo z 
uporabo elektronskih sredstev komunikacije ali drugih sredstev 
za komuniciranje na daljavo, če so informacije in sredstva za 
komuniciranje na voljo vlagateljem v uradnem jeziku ali enem 
od uradnih jezikov države članice vlagatelja ali v jeziku, ki ga 
odobri nadzorni organ te države članice.

(9) Agencija pristojnemu organu države članice, oprede-
ljenemu v uradnem obvestilu družbe za upravljanje iz petega 
odstavka tega člena, posreduje informacije o vseh spremem-
bah dokumentov iz drugega odstavka 144. člena tega zakona.

(10) Pristojni nadzorni organ države članice, opredeljen v 
uradnem obvestilu iz petega odstavka tega člena, ima enake 
pravice in obveznosti, kot po tem zakonu pripadajo pristojnemu 
nadzornemu organu države članice gostiteljice.«.

14. člen
V 162. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku 

za besedo »naložba« dodata besedi »ali sredstvo«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki 

se glasi:
»(9) V primeru poslov iz druge alineje tretjega odstav-

ka tega člena, katerih predmet so vrednostni papirji oziroma 
instrumenti denarnega trga v postopku njihove prve prodaje, 
kot jih opredeljuje ZTFI-1, družba za upravljanje sklepa posel 
z izdajateljem teh.«.

15. člen
V 217. členu se v prvem odstavku za besedo »oblikovan« 

dodata vejica in besedilo »vključno z vsemi njenimi spremem-
bami«.

V drugem odstavku se za besedilom »tega člena morajo 
biti« doda besedilo »v slovenskem jeziku«.

16. člen
V 238. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na omejitev iz prvega odstavka tega člena 

ima lahko vzajemni sklad največ 25 odstotkov sredstev nalože-
nih v obveznice, izdane pred 8. julijem 2022, če so izpolnjevale 
zahteve tega in osmega odstavka tega člena, kot so se upo-
rabljale na dan njihove izdaje, ali v obveznice, izdane kot krite 
obveznice, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja hipotekarne 
in komunalne obveznice.«.

Deveti odstavek se črta.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta deveti in 

deseti odstavek.

17. člen
V 447. členu se besedilo »drugim zakonom, ki ureja storitve 

upravljanja investicijskih skladov oziroma drugega finančnega 
premoženja, ter s predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov« 
nadomesti z besedilom »s predpisi, izdanimi na podlagi teh 
zakonov, ter z drugimi predpisi, ki urejajo storitve upravljanja in-
vesticijskih skladov oziroma drugega finančnega premoženja.«.

18. člen
V 496. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. oseba pri trženju enot investicijskih skladov kršila 

ta zakon oziroma predpise, izdane na njegovi podlagi, ki se 
nanašajo na trženje enot KNPVP in obveščanje vlagateljev v 
Republiki Sloveniji.«.

KONČNA DOLOČBA

19. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 412-03/21-1/10
Ljubljana, dne 24. septembra 2021
EPA 1993-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3059. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o upravljavcih alternativnih investicijskih 
skladov (ZUAIS-B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o upravljavcih 
alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-B), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
24. septembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-213
Ljubljana, dne 2. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

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

O UPRAVLJAVCIH ALTERNATIVNIH 
INVESTICIJSKIH SKLADOV (ZUAIS-B)

1. člen
V Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skla-

dov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18) se v 1. členu v prvem 
odstavku za 5. točko, na koncu katere se pika nadomesti s 
podpičjem, doda nova 6. točka, ki se glasi:

»6. pogoje za predhodno trženje upravljavca AIS in upra-
vljavca AIS države članice v Republiki Sloveniji.«.

2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku v prvem stavku beseda 

»prenašata« nadomesti z besedo »prenaša«.
Na koncu 1. točke se beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpi-

čjem, se dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3. Direktiva (EU) 2019/1160 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi direktiv 2009/65/ES 
in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih na-
ložbenih podjemov (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 106) v 
delu, ki se nanaša na upravljavce AIS;

4. Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicij-
skih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 
2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L 
št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64), zadnjič popravljena s Po-
pravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84), v delu, ki se 
nanaša na upravljavce AIS.«.

V drugem odstavku se 4. in 5. točka spremenita tako, da 
se glasita:

»4. Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega 
kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) št. 2019/1156 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije 
kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) 
št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) 1286/2014, (UL L 
št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
345/2013/EU);

5. Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno 
podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) št. 2019/1156 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne dis-
tribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb 
(EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) 1286/2014 (UL L 
št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
346/2013/EU);«.

Za 7. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpi-
čjem, se doda nova 8. točka, ki se glasi:

»8. Uredbe (EU) št. 2019/1156 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije 
kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) 
št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014 (UL L 
št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
2019/1156/EU).«.

3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedilom »bor-

znoposredniška družba« dodata vejica in besedilo »odvisni 
borznoposredniški zastopnik«.

4. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna oseba s posebnim namenom listinjenja je pravna 

oseba, ki je ustanovljena izključno zato, da izvede listinjenje ali 
listinjenje, kakor ga določa drugi odstavek 1. člena Uredbe (EU) 

1075/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o 
statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s preno-
som finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja, 
in druge aktivnosti, potrebne za ta namen (UL L št. 297 z dne 
7. 11. 2013, str. 107).«.

5. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Profesionalni vlagatelj je oseba, ki je v skladu z do-

ločbami ZTFI-1 obravnavana kot profesionalna stranka.
(2) Pri uporabi določb ZTFI-1, ki se nanašajo na oprede-

litev profesionalne stranke iz prejšnjega odstavka, se namesto 
izraza »borznoposredniška družba uporablja izraz »upravljavec 
AIS«.

(3) Neprofesionalni vlagatelj je oseba, ki ni profesionalni 
vlagatelj.«.

6. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:

»34.a člen
(predhodno trženje upravljavca AIS in upravljavca AIS države 

članice v Republiki Sloveniji)
(1) Predhodno trženje pomeni vsako neposredno ali po-

sredno zagotavljanje informacij ali sporočil o naložbenih stra-
tegijah ali idejah za naložbe, naslovljeno na potencialne profe-
sionalne vlagatelje s stalnim prebivališčem oziroma sedežem 
v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS ali 
upravljavca AIS države članice.

(2) Namen predhodnega trženja je, da se preveri, ali bi 
potencialne profesionalne vlagatelje zanimalo vlaganje v AIS 
oziroma podsklad, ki še ni ustanovljen, oziroma je ustanovljen, 
vendar še ni priglašen za trženje v skladu z 201. do 208. čle-
nom tega zakona. Predhodno trženje ne pomeni naložbe-
ne ponudbe za potencialnega profesionalnega vlagatelja po 
35. členu tega zakona.«.

7. člen
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Trženje enot AIS, AIS države članice ali AIS tretje 

države pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot 
AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih 
vlagateljev ali neprofesionalnih vlagateljev iz drugega odstavka 
199. člena tega zakona, s stalnim prebivališčem oziroma se-
dežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca 
AIS, upravljavca AIS države članice ali upravljavca AIS tretje 
države.«.

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

8. člen
V 48. členu se v prvem odstavku v 1. točki beseda »vla-

gatelj« nadomesti z besedo »vložnik«.

9. člen
Besedilo 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kapital upravljavca AIS vedno dosega ali presega 

višino stalnih splošnih stroškov, določenih v 13. členu Uredbe 
(EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. no-
vembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja 
ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, 
(EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 314 z dne 5. 12. 
2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 405 z 
dne 2. 12. 2020, str. 79), povečano za:

a) lastna sredstva v skladu s sedmim odstavkom 62. čle-
na tega zakona ali

b) morebitna lastna sredstva v skladu z osmim odstavkom 
62. člena tega zakona.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek kapital upravljavca AIS 
ne sme biti manjši od zneska osnovnega kapitala, izračunane-
ga v skladu z 62. členom tega zakona.«.
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10. člen
V 95. členu se v sedmem odstavku za besedilom »sloven-

skimi računovodskimi standardi« doda besedilo »ali mednaro-
dnimi računovodskimi standardi«.

11. člen
V 97. členu se v tretjem odstavku beseda »šestim« nado-

mesti z besedo »petim«.

12. člen
V 157. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija v 15 delovnih dneh po prejemu vseh infor-

macij iz prejšnjega odstavka obvesti upravljavca AIS, da ne 
sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS ne bi več upravljal AIS države članice 
v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki 
Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AIS, ali

2. upravljavec AIS ne bi izpolnjeval pogojev iz tega zako-
na in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslova-
nje upravljavca AIS.«.

V tretjem odstavku se na koncu besedila črta pika in doda 
besedilo »in o tem nemudoma obvesti pristojni organ države 
članice gostiteljice.«.

13. člen
V 163. členu se v prvem odstavku beseda »šestega« 

nadomesti z besedo »petega«.

14. člen
Naslov 4. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»4. PREDHODNO TRŽENJE IN TRŽENJE ENOT AIS, 

AIS DRŽAVE ČLANICE IN AIS TRETJE DRŽAVE«.

15. člen
V 199. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko enote SIS in 

AIS države članice, ki imajo dovoljenje pristojnega nadzornega 
organa svoje matične države članice, upravlja pa jih upravljavec 
AIS ali upravljavec AIS države članice, pod pogoji iz 199.a člena 
tega zakona v Republiki Sloveniji poleg profesionalnim vlagate-
ljem tržijo tudi naslednjim neprofesionalnim vlagateljem:

1. osebam, ki spadajo med primerne nasprotne stranke 
iz ZTFI-1;

2. fizičnim in pravnim osebam ter drugim subjektom jav-
nega ali zasebnega prava, ki se pisno izjavijo, da se zavedajo 
vseh tveganj, povezanih z naložbo v takšen AIS in se hkrati s 
pogodbo z upravljavcem AIS obvežejo, da bodo v AIS vložili 
vsaj 50.000 eurov.«.

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti od-
stavek, ki se glasita:

»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lah-
ko enote AIS tržijo tudi drugim neprofesionalnim vlagateljem, 
če AIS in AIS države članice, izpolnjujeta pogoje iz zakona, ki 
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.

(4) Agencija v splošnem aktu natančneje opredeli način 
in pogoje tržnega komuniciranja v zvezi z enotami AIS, AIS 
države članice in AIS tretje države na območju Republike 
Slovenije.«.

16. člen
Za 199. členom se doda nov 199.a člen, ki se glasi:

»199.a člen
(trženje enot AIS in AIS države članice  

neprofesionalnim vlagateljem)
(1) Ne glede na 26. člen Uredbe 2015/760/EU upravljavec 

AIS v vsaki državi članici, vključno z Republiko Slovenijo, v ka-
teri namerava tržiti enote AIS ali AIS države članice neprofesi-
onalnim vlagateljem, zagotovi, da so v posamični državi članici 
na voljo vse zmogljivosti, potrebne za nemoteno:

1. obdelavo naročil vlagateljev za vpis, plačilo, odkup ali 
izplačilo v zvezi z enotami AIS, in sicer v skladu s pogoji, dolo-
čenimi v dokumentih AIS ali AIS države članice;

2. zagotavljanje informacij vlagateljem o načinu oddaje 
naročil iz prejšnje točke in o načinu plačevanja izkupička iz 
odkupa ali izplačila enot AIS;

3. olajšano obdelavo informacij v zvezi z uveljavljanjem 
pravic vlagateljev, ki izhajajo iz njihovih naložb v AIS v državi 
članici, v kateri se enote AIS tržijo;

4. dajanje vlagateljem na vpogled informacije in dokumen-
tacijo iz 95. do 97. člena tega zakona za namene pregledovanja 
in pridobivanja kopij;

5. zagotavljanje pomembnih informacij vlagateljem, v zve-
zi z opravili, ki jih upravljavec AIS zagotavlja, in sicer na trajnem 
nosilcu podatkov;

6. delovanje kot kontaktna točka za komuniciranje s pri-
stojnimi organi.

(2) Upravljavcu AIS države članice za namene izvajanja 
opravil iz prejšnjega odstavka v Republiki Sloveniji ni treba 
zagotoviti fizične prisotnosti ali za ta namen pooblastiti druge 
osebe.

(3) Če upravljavec AIS države članice za izvajanje opravil 
iz prvega odstavka tega člena v Republiki Sloveniji pooblasti 
drugo osebo, lahko to stori samo na podlagi pisne pogodbe, 
v kateri je določeno, katere naloge iz prvega odstavka tega 
člena ne izvaja upravljavec AIS države članice sam in iz katere 
je razvidno, da druga oseba od upravljavca AIS države članice 
prejema vse potrebne informacije in dokumentacijo.

(4) Upravljavec AIS države članice zagotovi, da se naloge 
iz prvega odstavka tega člena, vključno z elektronskimi, na 
območju Republike Slovenije:

1. izvajajo v slovenskem jeziku;
2. jih izvaja upravljavec AIS države članice sam ali jih 

izvaja pooblaščena druga oseba v skladu s tem zakonom in 
pravili, ki se nanašajo na upravljavca AIS in pooblaščene druge 
osebe.«.

17. člen
Naslov oddelka 4.2. se spremeni tako, da se glasi:
»4.2. Predhodno trženje in trženje enot AIS, AIS države 

članice ali AIS tretje države, ki ga izvaja upravljavec AIS z do-
voljenjem za opravljanje storitev upravljanja AIS, upravljavec 
AIS države članice in upravljavec AIS tretje države«.

18. člen
Naslov pododdelka 4.2.1. se spremeni tako, da se glasi:
»4.2.1. Predhodno trženje in trženje enot AIS ali AIS drža-

ve članice v Republiki Sloveniji, ki ga izvaja upravljavec AIS«.

19. člen
Za 200. členom se za naslovom pododdelka 4.2.1. doda 

nov 200.a člen, ki se glasi:

»200.a člen
(predhodno trženje enot AIS ali AIS države članice  

v Republiki Sloveniji)
(1) Upravljavec AIS lahko v Republiki Sloveniji profesi-

onalnim vlagateljem predhodno trži enote AIS in AIS države 
članice, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.

(2) Upravljavec AIS ne sme izvajati predhodnega trženja, 
če bi informacije, dane potencialnim vlagateljem:

1. potencialnim vlagateljem omogočile, da se že na njihovi 
podlagi zavežejo k nakupu enot posamičnega AIS;

2. bile enakovredne informacijam v dokumentih, potreb-
nih za vpis enot AIS, ne glede na to, ali so v končni obliki ali 
osnutku;

3. bile enakovredne informacijam v prospektu, ustanovnem 
aktu ali ponudbenem dokumentu še neustanovljenega AIS.

(3) Kadar je na voljo osnutek prospekta ali ponudbene do-
kumentacije, ta ne sme vsebovati dovolj informacij, da bi lahko 
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potencialni vlagatelji že na njihovi podlagi sprejeli odločitev o 
naložbi. V osnutku mora biti navedeno:

1. da ne pomeni ponudbe ali poziva k vpisu enot AIS in
2. da gre za nepopolne informacije, ki se lahko še spre-

menijo.
(4) Upravljavec AIS zagotovi, da vlagatelji ne pridobijo 

enot AIS v okviru dejavnosti predhodnega trženja. Vlagatelji 
lahko enote tega AIS pridobijo samo v okviru trženja v skladu 
z 201. do 204. členom tega zakona.

(5) Kakršen koli vpis vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko 
je upravljavec AIS začel predhodno tržiti enote AIS, navedene 
v informacijah v okviru predhodnega trženja, ali AIS, ustano-
vljenega na podlagi predhodnega trženja, se šteje za učinek 
trženja in se zanj uporabljajo veljavni postopki priglasitve trže-
nja iz 201. do 204. člena tega zakona.

(6) Upravljavec AIS v dveh tednih od začetka izvajanja 
dejavnosti predhodnega trženja o tem obvesti Agencijo. V ob-
vestilu, ki ga lahko pošlje v papirni ali elektronski obliki, navede:

1. obdobja, v katerih se izvaja ali se je izvajalo predhodno 
trženje,

2. kratek opis predhodnega trženja, vključno z informaci-
jami o predstavljenih naložbenih strategijah, in

3. po potrebi seznam AIS in njihovih podskladov, ki se ali 
so se predhodno tržili.

(7) Upravljavec AIS lahko za predhodno trženje pooblasti 
drugo osebo, vendar mora biti ta investicijsko podjetje, kreditna 
institucija, družba za upravljanje, upravljavec AIS z dovoljenjem 
ali odvisni borznoposredniški zastopnik. Za takšno drugo osebo 
veljajo pogoji, določeni v tem členu.

(8) Upravljavec AIS mora dejavnost predhodnega trženja 
dokumentirati.«.

20. člen
Naslov pododdelka 4.2.2. se spremeni tako, da se glasi:
»4.2.2. Predhodno trženje in trženje enot AIS ali AIS 

države članice v državi članici, ki ga izvaja upravljavec AIS«.

21. člen
Za 204. členom se za naslovom pododdelka 4.2.2. doda 

nov 204.a člen, ki se glasi:

»204.a člen
(predhodno trženje upravljavca AIS enot AIS  

ali AIS države članice v državi članici)
(1) Upravljavec AIS lahko v državi članici profesionalnim 

vlagateljem predhodno trži enote AIS in AIS države članice, če 
so izpolnjeni pogoji iz tega člena.

(2) Upravljavec AIS ne sme izvajati predhodnega trženja, 
če bi informacije, dane potencialnim vlagateljem:

1. potencialnim vlagateljem omogočile, da se že na njihovi 
podlagi zavežejo k nakupu enot posamičnega AIS;

2. bile enakovredne informacijam v dokumentih, potreb-
nih za vpis enot AIS, ne glede na to, ali so v končni obliki ali 
osnutku;

3. bile enakovredne informacijam v prospektu, ustanov-
nem aktu ali ponudbenem dokumentu še neustanovljenega 
AIS.

(3) Kadar je na voljo osnutek prospekta ali ponudbene do-
kumentacije, ta ne sme vsebovati dovolj informacij, da bi lahko 
potencialni vlagatelji že na njihovi podlagi sprejeli odločitev o 
naložbi. V osnutku mora biti navedeno:

1. da ne pomeni ponudbe ali poziva k vpisu enot AIS in
2. da gre za nepopolne informacije, ki se lahko še spre-

menijo.
(4) Upravljavec AIS zagotovi, da vlagatelji ne pridobijo 

enot AIS v okviru dejavnosti predhodnega trženja. Vlagatelji 
lahko enote tega AIS pridobijo samo v okviru trženja v skladu 
z 205. do 208. členom tega zakona.

(5) Kakršen koli vpis vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko 
je upravljavec AIS začel predhodno tržiti enote AIS, navedene 

v informacijah v okviru predhodnega trženja, ali AIS, ustano-
vljenega na podlagi predhodnega trženja, se šteje za učinek 
trženja in se zanj uporabljajo veljavni postopki priglasitve trže-
nja iz 205. do 208. člena tega zakona.

(6) Upravljavec AIS v dveh tednih od začetka izvajanja 
dejavnosti predhodnega trženja o tem obvesti Agencijo. V ob-
vestilu, ki ga lahko pošlje v papirni ali elektronski obliki, navede:

1. države članice in obdobja, v katerih se izvaja ali se je 
izvajalo predhodno trženje,

2. kratek opis predhodnega trženja, vključno z informaci-
jami o predstavljenih naložbenih strategijah, in

3. po potrebi seznam AIS in njihovih podskladov, ki se ali 
so se predhodno tržili.

(7) Agencija takoj obvesti pristojne organe držav članic, v 
katerih upravljavec AIS izvaja ali je izvajal predhodno trženje.

(8) Če pristojni organi države članice, v kateri se izvaja ali 
se je izvajalo predhodno trženje zahtevajo nadaljnje informacije 
o predhodnem trženju, ki se izvaja ali se je izvajalo na njenem 
ozemlju, jim Agencija te informacije posreduje.

(9) Upravljavec AIS lahko za predhodno trženje pooblasti 
drugo osebo, vendar mora biti ta investicijsko podjetje, kreditna 
institucija, družba za upravljanje, upravljavec AIS z dovoljenjem 
ali odvisni borznoposredniški zastopnik. Za takšno drugo osebo 
veljajo pogoji, določeni v tem členu.

(10) Upravljavec AIS mora dejavnost predhodnega trženja 
dokumentirati.«.

22. člen
V 206. členu se v drugem odstavku za 8. točko, na kon-

cu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 9. in 
10. točka, ki se glasita:

»9. informacijo o zmogljivostih, potrebnih za izvajanje 
določb 199.a člena tega zakona;

10. podrobnosti, vključno z naslovom, ki ga pristojni or-
gani države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje 
ali sporočanje zahtev za poravnavo morebitnih regulativnih 
pristojbin ali dajatev.«.

23. člen
Besedilo 208. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če namerava upravljavec AIS bistveno spremeniti 

katerega od dejstev oziroma okoliščin iz 206. člena tega zako-
na, mora najpozneje en mesec pred načrtovano spremembo o 
tem pisno obvestiti Agencijo.

(2) Če se katerokoli dejstvo oziroma okoliščina iz 206. čle-
na tega zakona spremeni nenačrtovano, upravljavec AIS o tej 
spremembi obvesti Agencijo najpozneje naslednji delovni dan.

(3) Agencija v 15 delovnih dneh po prejemu vseh informa-
cij iz prvega odstavka tega člena obvesti upravljavca AIS, da ne 
sme uvesti načrtovane spremembe, če zaradi nje:

1. upravljavec AIS ne upravlja oziroma ne bo upravljal 
AIS ali AIS države članice v skladu s tem zakonom in drugimi 
predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca 
AIS, ali

2. upravljavec AIS ne bi več izpolnjeval pogojev iz tega 
zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo 
poslovanje upravljavca AIS.

(4) Agencija o obvestilu upravljavcu AIS iz prejšnjega 
odstavka obvesti pristojni organ države članice, v kateri upra-
vljavec AIS trži enote AIS oziroma AIS države članice.

(5) Če upravljavec AIS kljub obvestilu Agencije iz tretjega 
odstavka tega člena uvede načrtovano spremembo ali če za-
radi nenačrtovane spremembe nastopijo okoliščine iz tretjega 
odstavka tega člena, Agencija ukrepa skladno s 6. poglavjem 
tega zakona in če je potrebno, prepove trženje enot AIS ali AIS 
države članice ter o tem nemudoma obvesti pristojni organ 
države članice, v kateri upravljavec AIS trži enote AIS ali AIS 
države članice.

(6) Če so spremembe skladne s tem zakonom, Agencija 
o spremembah v roku enega meseca obvesti pristojni organ 



Stran 9114 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

države članice, v kateri upravljavec namerava tržiti enote AIS 
ali AIS države članice.

(7) Agencija podrobneje predpiše vsebino obvestila in 
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena, če 
je podrobnejša določitev vsebine potrebna zaradi sprejetja 
pravnih aktov Evropske unije, sprejetih na podlagi 15. člena 
Uredbe 1095/2010/EU.«.

24. člen
Za 208. členom se doda nov 208.a člen, ki se glasi:

»208.a člen
(preklic trženja AIS in AIS države članice v državah članicah)

(1) Upravljavec AIS lahko prekliče trženje enot AIS in AIS 
države članice v državah članicah pod naslednjimi pogoji:

1. da je splošna ponudba za odkup ali izplačilo, prosta 
vseh plačil ali odbitkov, vseh enot AIS, na katere se nanaša 
preklic in ki jih imajo vlagatelji v tej državi članici javno na voljo 
vsaj 30 delovnih dni ter je naslovljena neposredno ali prek 
finančnih posrednikov posamično na vse vlagatelje v tej državi 
članici, katerih identiteta je znana; pri čemer se navedeno ne 
uporablja za zaprte AIS ter sklade, ustanovljene v skladu z 
Uredbo 2015/760/EU;

2. namera, da se prekliče trženje nekaterih ali vseh AIS 
v tej državi članici, se javno objavi prek javno dostopnega 
medija ali nosilca podatkov, kar vključuje elektronske oblike, 
in ki je običajni način trženja AIS in primeren za značilnega 
vlagatelja v AIS;

3. da se spremenijo ali prekinejo pogodbe s finančnimi 
posredniki z učinkom od dneva preklica trženja, da bi prepre-
čili vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe 
ali prodajo enot, opredeljenih v uradnem obvestilu iz tretjega 
odstavka tega člena.

(2) Upravljavec AIS z dnem preklica iz 3. točke prejšnjega 
odstavka prekine vse nove ali nadaljnje, neposredne ali po-
sredne ponudbe ali prodajo enot, v zvezi s katerimi je Agenciji 
predložil uradno obvestilo iz tretjega odstavka tega člena.

(3) Upravljavec AIS Agenciji predloži uradno obvestilo, ki 
vsebuje informacije iz prvega odstavka tega člena.

(4) Agencija preveri ali je uradno obvestilo iz prejšnjega 
odstavka popolno. Najpozneje v 15 delovnih dneh po prejemu 
popolnega obvestila, ga Agencija pošlje ESMA in pristojnim 
organom države članice, v katerih upravljavec AIS trži enote 
AIS. Agencija o pošiljanju uradnega obvestila nemudoma ob-
vesti upravljavca AIS.

(5) Upravljavec AIS ne sme izvajati predhodnega trženja 
enot AIS ali AIS države članice iz uradnega obvestila ali v zvezi 
s podobnimi naložbenimi strategijami ali naložbenimi idejami 
36 mesecev od dneva preklica iz 3. točke prvega odstavka 
tega člena.

(6) Upravljavec AIS vlagateljem, ki ohranijo svoje vložke 
v AIS ali AIS države članice, in Agenciji zagotavlja vse informa-
cije iz 95. in 97. člena tega zakona. Upravljavec AIS lahko te 
informacije vlagateljem in Agenciji posreduje preko elektronskih 
sredstev ali drugih sredstev komuniciranja na daljavo.

(7) Agencija pristojnim organom države članice, v katerih 
upravljavec AIS trži enote AIS ali AIS države članice, posreduje 
informacije o vseh spremembah dokumentov in informacij iz 2. 
do 6. točke drugega odstavka 206. člena tega zakona.

(8) Pristojni organi države članice, v katerih upravljavec 
AIS trži AIS ali AIS države članice, imajo v skladu z 285. do 
287. členom tega zakona enake pravice in obveznosti kakor 
Agencija.«.

25. člen
V 214. členu se v drugem odstavku za 8. točko, na koncu 

katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 9. in 10. 
točka, ki se glasita:

»9. informacijo o zmogljivostih, potrebnih za izvajanje 
199.a člena tega zakona;

10. podrobnosti, vključno z naslovom, ki ga pristojni or-
gani države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje 
ali sporočanje zahtev za poravnavo morebitnih regulativnih 
pristojbin ali dajatev.«.

26. člen
Naslov pododdelka 4.2.5. se spremeni tako, da se glasi:
»4.2.5. Predhodno trženje in trženje enot AIS ali AIS dr-

žave članice v Republiki Sloveniji, ki ga izvaja upravljavec AIS 
države članice«.

27. člen
Za 216. členom se za naslovom pododdelka 4.2.5. doda 

nov 216.a člen, ki se glasi:

»216.a člen
(predhodno trženje enot AIS ali AIS države članice  

v Republiki Sloveniji, ki ga izvaja upravljavec  
AIS države članice)

(1) Upravljavec AIS države članice lahko v Republiki Slo-
veniji profesionalnim vlagateljem predhodno trži enote AIS in 
AIS države članice, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.

(2) Upravljavec AIS države članice ne sme izvajati pred-
hodnega trženja, če bi informacije, dane potencialnim vlaga-
teljem:

1. potencialnim vlagateljem omogočile, da se že na njihovi 
podlagi zavežejo k nakupu enot posamičnega AIS;

2. bile enakovredne informacijam v dokumentih, potrebnih 
za vpis enot AIS, ne glede na to, ali so v končni obliki ali osnutku;

3. bile enakovredne informacijam v prospektu, ustanovnem 
aktu ali ponudbenem dokumentu še neustanovljenega AIS.

(3) Kadar je na voljo osnutek prospekta ali ponudbene do-
kumentacije, ta ne sme vsebovati dovolj informacij, da bi lahko 
potencialni vlagatelji že na njihovi podlagi sprejeli odločitev o 
naložbi. V osnutku mora biti navedeno:

1. da ne pomeni ponudbe ali poziva k vpisu enot AIS in
2. da gre za nepopolne informacije, ki se lahko še spre-

menijo.
(4) Upravljavec AIS države članice zagotovi, da vlagatelji 

ne pridobijo enot AIS v okviru dejavnosti predhodnega trženja. 
Vlagatelji lahko enote tega AIS pridobijo samo v okviru trženja 
v skladu z 217. členom tega zakona.

(5) Kakršen koli vpis vlagateljev v 18 mesecih po tem, ko 
je upravljavec AIS začel predhodno tržiti enote AIS, navedene 
v informacijah v okviru predhodnega trženja, ali AIS, ustano-
vljenega na podlagi predhodnega trženja, se šteje za učinek 
trženja in se zanj uporabljajo veljavni postopki priglasitve trže-
nja iz 217. člena tega zakona.

(6) Upravljavec AIS lahko za predhodno trženje pooblasti 
drugo osebo, vendar mora biti ta investicijsko podjetje, kreditna 
institucija, družba za upravljanje, upravljavec AIS z dovoljenjem 
ali odvisni borznoposredniški zastopnik. Za takšno drugo osebo 
veljajo pogoji, določeni v tem členu.

(7) Pristojni organ upravljavca AIS države članice takoj 
obvesti Agencijo, da upravljavec AIS države članice izvaja ali 
je izvajal predhodno trženje v Republiki Sloveniji.

(8) Agencija lahko od pristojnega organa upravljavca AIS 
države članice zahteva nadaljnje informacije o predhodnem 
trženju, ki se izvaja ali se je izvajalo v Republiki Sloveniji.«.

28. člen
Za 217. členom se doda nov 217.a člen, ki se glasi:

»217.a člen
(preklic trženja AIS in AIS države članice  

v Republiki Sloveniji)
(1) Upravljavec AIS države članice lahko prekliče trženje 

enot AIS in AIS države članice v Republiki Sloveniji pod nasled-
njimi pogoji:
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1. da je splošna ponudba za odkup ali izplačilo, prosta 
vseh plačil ali odbitkov, vseh enot AIS, na katere se nanaša 
preklic in ki jih imajo vlagatelji v Republiki Sloveniji, javno na 
voljo vsaj 30 delovnih dni ter je naslovljena neposredno ali prek 
finančnih posrednikov posamično na vse vlagatelje v Republiki 
Sloveniji, katerih identiteta je znana; pri čemer se navedeno 
ne uporablja za zaprte AIS in sklade, ustanovljene v skladu z 
Uredbo 2015/760/EU;

2. namera, da se prekliče trženje nekaterih ali vseh AIS 
v Republiki Sloveniji, se javno objavi prek javno dostopnega 
medija ali nosilca podatkov, kar vključuje elektronske oblike, 
in ki je običajni način trženja AIS in primeren za značilnega 
vlagatelja v AIS;

3. da se spremenijo ali prekinejo pogodbe s finančnimi 
posredniki z učinkom od dneva preklica trženja, da bi prepre-
čili vse nove ali nadaljnje, neposredne ali posredne ponudbe 
ali prodajo enot, opredeljenih v uradnem obvestilu iz drugega 
odstavka tega člena.

(2) Upravljavec AIS države članice z dnem preklica 
iz 3. točke prejšnjega odstavka prekine vse nove ali nadaljnje, 
neposredne ali posredne ponudbe ali prodajo enot, ki so nave-
dene v uradnem obvestilu, ki ga Agenciji pošlje nadzorni organ 
upravljavca AIS države članice.

(3) Upravljavec AIS države članice ne sme izvajati pred-
hodnega trženja enot AIS ali AIS države članice iz uradnega 
obvestila ali v zvezi s podobnimi naložbenimi strategijami ali 
naložbenimi idejami 36 mesecev od dneva preklica iz 3. točke 
prvega odstavka tega člena.

(4) Po prejemu uradnega obvestila Agencija ne preverja 
skladnosti upravljavca AIS države članice z zahtevami nacio-
nalnih določb glede trženja, ki so objavljene v skladu s 5. čle-
nom Uredbe 2019/1156/EU.

(5) Pristojni organi države članice, v katerih upravljavec 
AIS trži AIS ali AIS države članice, imajo v skladu z 285. do 
287. členom tega zakona enake pravice in obveznosti kakor 
Agencija.«.

29. člen
V 224. členu se v drugem odstavku za 8. točko, na kon-

cu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 9. in 
10. točka, ki se glasita:

»9. informacijo o zmogljivostih, potrebnih za izvajanje 
199.a člena tega zakona;

10. podrobnosti, vključno z naslovom, ki ga pristojni or-
gani države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje 
ali sporočanje zahtev za poravnavo morebitnih regulativnih 
pristojbin ali dajatev.«.

30. člen
V 232. členu se v drugem odstavku za 8. točko, na kon-

cu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodata novi 9. in 
10. točka, ki se glasita:

»9. informacijo o zmogljivostih, potrebnih za izvajanje 
199.a člena tega zakona;

10. podrobnosti, vključno z naslovom, ki ga pristojni or-
gani države članice gostiteljice potrebujejo za zaračunavanje 
ali sporočanje zahtev za poravnavo morebitnih regulativnih 
pristojbin ali dajatev.«.

31. člen
V 285. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravljavec AIS, ki upravlja AIS države članice 

ali v državi članici trži ali predhodno trži enote ali je preklical 
trženje AIS, AIS države članice ali AIS tretje države neposredno 
ali prek podružnice:

1. pristojnemu organu države članice gostiteljice upra-
vljavca AIS ne zagotovi informacij, ki jih ta potrebuje za nadzor 
upravljavca AIS glede pravil ravnanja, za nadzor katerih je pri-
stojni organ države članice gostiteljice upravljavca AIS pristojen 
in odgovoren, ali ne odpravi ugotovljenih kršitev,

2. krši predpise glede varnega in skrbnega poslovanja 
upravljavca AIS, določene v tem zakonu, za katerih nadzor ni 
pristojen pristojni organ države članice, pri čemer ima pristojni 
organ države članice dokaze za obstoj navedenih kršitev,
in če pristojni organ države članice gostiteljice upravljavca AIS 
obvesti o tem Agencijo, Agencija ukrepa v skladu z drugim 
odstavkom tega člena.«.

32. člen
V 287. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki 

Sloveniji neposredno ali prek podružnice upravlja AIS, trži ali 
predhodno trži enote AIS ali prekliče trženje AIS, AIS države 
članice ali AIS tretje države:

1. Agenciji ne zagotovi informacij, ki jih ta potrebuje za 
nadzor upravljavca AIS države članice, pri čemer zahteva 
Agencije, na podlagi katere je zaprosila za te informacije, ne 
sme biti strožja od zahtev za zagotavljanje informacij, ki jih 
Agencija naslovi na upravljavca AIS v zvezi z nadzorom nad 
spoštovanjem istih predpisov, ali

2. krši predpise iz pristojnosti Agencije in mu ta z odredbo 
naloži odpravo kršitev,
Agencija o tem nemudoma obvesti pristojni organ upravljavca 
AIS države članice.«.

33. člen
V 289. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. opravljajo dejavnost predhodnega trženja ali trženja 

enot AIS, AIS države članice ali AIS tretje države v Republiki 
Sloveniji v nasprotju s 4. poglavjem tega zakona.«.

34. člen
Besedilo 304. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka globe 

po tem zakonu, Uredbi 345/2013/EU, Uredbi 346/2013/EU in 
Uredbi 2019/1156/EU, je Agencija.«.

35. člen
V 308. členu se v prvem odstavku za 16. točko doda nova 

17. točka, ki se glasi:
»17. trži enote AIS in AIS države članice malim vlagate-

ljem v nasprotju s 199.a členom tega zakona;«.
Za dosedanjo 17. točko, ki postane 18. točka, se pika 

nadomesti s podpičjem ter se dodata novi 19. in 20. točki, ki 
se glasita:

»19. izvaja predhodno trženje v nasprotju z 200.a in 
204.a členom tega zakona;

20. prekliče trženje enot AIS in AIS države članice v na-
sprotju z 208.a členom tega zakona.«.

36. člen
V 309. členu se v prvem odstavku za 2. točko doda nova 

3. točka, ki se glasi:
»3. predhodno trži enote AIS ali AIS države članice v 

nasprotju z 216.a členom tega zakona;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Za dosedanjo 4. točko, ki postane 5. točka, se pika nado-

mesti s podpičjem in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. prekliče trženje enot AIS in AIS države članice v na-

sprotju z 217.a členom tega zakona.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

37. člen
(uskladitev trženja enot AIS)

Upravljavci AIS uskladijo ustanovne dokumente AIS 
in trženje enot AIS s spremenjenim 199. členom in novim 



Stran 9116 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

199.a členom zakona najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

38. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 412-03/21-2/10
Ljubljana, dne 24. septembra 2021
EPA 1997-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

SODNI SVET
3060. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 67. seji 1. julija 2021 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Cvetka Horvat se z dnem 1. 7. 2021 imenuje na sodniško 
mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3061. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 67. seji 1. julija 2021 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Mag. Vita Hribar se z dnem 1. 7. 2021 imenuje na mesto 
višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3062. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev 
v plačne razrede pri Informacijskem 
pooblaščencu

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o Informa-
cijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) in tretjega 
odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 107/09 – odl. US, 98/09 

– ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 
– ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 
67/17, 84/18; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam

P R A V I L N I K
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 

razrede pri Informacijskem pooblaščencu

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(Predmet urejanja)

(1) S tem pravilnikom se določata način in postopek pre-
verjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih usluž-
bencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni ra-
zred (v nadaljnjem besedilu: napredovanje javnih uslužbencev 
v plačne razrede) pri Informacijskem pooblaščencu (v nadalje-
vanju Pooblaščenec).

(2) Napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede 
po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja jav-
nega uslužbenca v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje 
predpisane pogoje za napredovanje v višji naziv v skladu z 
določbami akta določbami področnih predpisov, ki ureja pogoje 
in postopke napredovanja oziroma pridobitve nazivov.

(3) Javni uslužbenec napreduje v plačni razred vsaka tri 
leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.

2. člen
(Pomen izrazov)

(1) Odgovorna oseba po tem pravilniku je generalni se-
kretar Pooblaščenca.

(2) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredo-
vanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem 
javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo 
napredovanje.

(3) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 
31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.

(4) Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično 
opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije 
ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.

(5) Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo 
dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije 
ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.

(6) Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro opra-
vljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije 
ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.

(7) Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zado-
voljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na 
kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem 
obdobju.

(8) Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni ne-
zadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede 
na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredoval-
nem obdobju.

II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA  
IZPOLNJEVANJA POGOJEV

3. člen
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)

(1) Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na osnovi 
treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne 
uspešnosti se opravi na osnovi elementov iz prvega odstavka 
17. člena ZSPJS.



Uradni list Republike Slovenije Št. 161 / 6. 10. 2021 / Stran 9117 

(2) Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je 
lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo.

(3) Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delov-
ne uspešnosti iz prvega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki 
je sestavni del tega pravilnika.

4. člen
(Postopek ocenjevanja)

(1) Javne uslužbence, ki so pri proračunskem uporabniku 
zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas 
ali delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, se oceni 
enkrat letno.

(2) Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede 
vsako leto najkasneje do 15. marca.

(3) Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci, 
ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest 
mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi 
napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in 
ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, 
poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).

(4) V roku iz drugega odstavka tega člena mora odgovor-
na oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, ki ga določi 
odgovorna oseba, izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne 
uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju (Pri-
loga I, ki je sestavni del tega pravilnika) ter javnega uslužben-
ca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Zbirni podatki o 
ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list 
napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju 
(Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika). Ocenjevalni in 
evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.

(5) Javnega uslužbenca, ki na podlagi določb tretjega 
odstavka tega člena ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku 
ocenjevanja iz drugega odstavka tega člena.

(6) Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba 
oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgo-
vorne osebe.

5. člen
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev)

(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede 
vsako leto do 15. novembra za vse javne uslužbence. Ocene 
javnih uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 toč-
kami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami 
in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne 
točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega 
uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II). Izpolnjeva-
nje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh 
letnih ocen.

(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, 
ki v napredovalnem obdobju dosežejo:

– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(3) Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, 

lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem 
napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napre-
dovanjih pa 15 točk.

(4) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh 
letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, 
se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje 
naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napre-
dovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri 
ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem 
se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega 
napredovanja.

(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega 
odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni 
razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve 
zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel 
povprečno oceno najmanj dobro.

(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z 
uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno 
napredovanje.

6. člen
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev o napredovanju)
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih uslužben-

cev ugotovi odgovorna oseba.

7. člen
(Pisno obvestilo, aneks k pogodbi o zaposlitvi)

(1) Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega usluž-
benca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pi-
snim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov 
napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače.

(2) Delodajalec hkrati z obvestilom o napredovanju jav-
nemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o 
zaposlitvi.

(3) Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu 
uslužbencu izročena najkasneje 30. novembra.

8. člen
(Napredovanje)

(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače 
na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, 
s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v 
višji plačni razred.

(2) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega 
sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne 
prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem 
tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziro-
ma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odgovorna 
oseba delodajalca, pri katerem je bil javni uslužbenec zaposlen 
večji del ocenjevalnega obdobja, le-tega oceniti in mu kopijo 
ocene izročiti, originali pa ostanejo shranjeni v personalni mapi 
javnega uslužbenca.

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka 4. člena tega 
pravilnika mora odgovorna oseba v primerih, ko je javni usluž-
benec pri enem delodajalcu zaposlen manj kot šest mesecev 
in se zaposli pri drugemu delodajalcu v javnem sektorju, izvesti 
postopek ocenjevanja in podati oceno za to obdobje. Delo-
dajalec, pri katerem javni uslužbenec izpolni pogoj najmanj 
šestih mesecev zaposlitve, mora upoštevati vse predloge ocen 
predhodnih delodajalcev javnega uslužbenca in na tej podlagi 
določiti oceno javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju.

III. NADZOR

9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika se izvaja v okviru 

nadzora nad izvajanjem ZSPJS.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
(ocene delovne uspešnosti za pretekla leta)

(1) Ocene delovne uspešnosti, določene pred uveljavitvijo 
tega pravilnika, se upoštevajo kot ocene delovne uspešnosti, 
določene na podlagi določb tega pravilnika.

(2) Javnemu uslužbencu se napredovalno obdobje z 
dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine.

(3) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za na-
predovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Uredbe o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list 
RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19), se za javne uslužben-
ce, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od 
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vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede 
ponovno ob upoštevanju 5., 7. in 8. člena pravilnika.

(4) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega 
odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti 
javnih uslužbencev za leto 2020.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri In-
formacijskem pooblaščencu št. 100-6/2009/1 z dne 15. 6. 2009.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 100-6/2009/2
Ljubljana, dne 29. septembra 2021

Informacijski pooblaščenec:
Mojca Prelesnik, univ. dipl., prav.

informacijska pooblaščenka
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PRILOGA I 

________________________________ 
Naziv in naslov proračunskega uporabnika 
 

OCENJEVALNI LIST 
za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju 

- Podatki o javnem uslužbencu: 
 
Ime in priimek javnega uslužbenca:  
 
 
- Ocena javnega uslužbenca:______________________________________ 
 
 
v ocenjevalnem obdobju od.............do........................v ..............letu................................. 
 
 
SKUPNA UTEMELJITEV OCENE (glede na kriterije ocenjevanja, v povezavi s 
pričakovanji na delovnem mestu) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
       Izjava o seznanitvi z oceno 
__________________________   __________________________ 
ocenjevalec javni uslužbenec 
 
__________________________   __________________________ 
podpis       podpis  

  
Datum: ___________________   Datum:____________________  
 

Žig 
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PRILOGA II 
____________________________________ 
Naziv in naslov proračunskega uporabnika 
 
 

EVIDENČNI LIST 
NAPREDOVANJA JAVNEGA USLUŽBENCA V NAPREDOVALNEM OBDOBJU 

 
 
- Podatki o javnem uslužbencu: 
 
Ime in priimek javnega uslužbenca:  
  
 
 
Rojstni datum javnega uslužbenca:………………………………………………. 
 
Šifra in ime delovnega mesta oz. naziva: ........................................................ 
 
Organizacijska enota: ...................................................................................... 
 
 
 
 
Osnovni plačni razred delovnega mesta: ...............................….......………............. 
 
Datum zadnjega napredovanja: ..................................……........... 
 
Plačni razred javnega uslužbenca: ............................................... 
 
Napredovalno obdobje od: ............................................................ 
 
 
- Ocene javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju: 
 
 
v ocenjevalnem obdobju od........do.............prva ocena.…...................št. točk........... 
 
v ocenjevalnem obdobju od........do.............druga ocena......................št. točk........... 
 
v ocenjevalnem obdobju od........do.............tretja ocena.......................št. točk............ 
  

                                                                                  TOČKE SKUPAJ..................... 
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- Ocena javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju: 
 
 
Izpolnjuje pogoje za napredovanje za .....1....plačni razred,….2….. plačna razreda 
 
Javni uslužbenec napreduje z dnem:…………………………………   
 
Št. in datum aneksa ................................................................................................. 
 
Nov plačni razred je:........................... 
 
Ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, datum .....................................  
 
 
 

__________________________   __________________________ 
odgovorna oseba    javni uslužbenec po pooblastilu 

odgovorne osebe 
 
      žig 
 
 
 

__________________________   __________________________ 
podpis       podpis  

 
 
 
 
 
Datum: ___________________ 
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PRILOGA III  
 
PODROBNEJŠA OPREDELITEV ELEMENTOV DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNEGA 
USLUŽBENCA  
 
 
 
1. KRITERIJI PO ELEMENTU REZULTATI DELA: 
 
STROKOVNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti v 
skladu: 
 
- z veljavnimi standardi 

oziroma s pravili stroke. 

OBSEG DELA 
 
Izvajanje nalog zlasti glede 
na:  
 

- količino opravljenega 
dela, 

- dodatno delo. 

PRAVOČASNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti v 
skladu: 
 

- s predvidenimi roki in 
veljavnimi standardi 
oziroma s pravili stroke.  

 
 
 
2. KRITERIJI PO ELEMENTU SAMOSTOJNOST, USTVARJALNOST, NATANČNOST   
 PRI OPRAVLJANJU DELA 
 
SAMOSTOJNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti glede 
na potrebo po: 
 
- dajanju natančnih 
navodil, 
 - po nadzorovanju. 

USTVARJALNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti glede 
na: 
 

- razvijanje novih, 
uporabnih idej,  

- dajanje koristnih pobud 
in predlogov. 

NATANČNOST 
 
Izvajanje nalog zlasti glede 
na: 
 

- pogostost napak, 
- kvaliteto dela. 

 
 
3. KRITERIJI PO ELEMENTU ZANESLJIVOST 

 PRI OPRAVLJANJU DELA  
 
 
Izvajanje nalog zlasti v smislu:  
 
 - izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti, 
 - popolnega in točnega prenosa informacij.  
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4. KVALITETA SODELOVANJA IN ORGANIZACIJA DELA 
 
SODELOVANJE 
 
Izvajanje nalog zlasti v smislu: 
 
- medsebojnega sodelovanja in    
  skupinskega dela, 
- odnosa do sodelavcev,   
- prenosa znanja in mentorstva. 

ORGANIZIRACIJA DELA 
 
Izvajanje nalog zlasti v smislu: 
 

-  organiziranega in načrtovanega 
izkoriščanja delovnega časa glede na 
vsebino nalog in postavljene roke, 

-  prilagoditve nepredvidenim situacijam. 
 
 
 
5.  DRUGE SPOSOBNOSTI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DELA 
 
INTERDISCIPLI- 
NARNOST 
 
Izvajanje nalog 
zlasti v smislu: 
 
- povezovanja 

znanja z različnih 
delovnih področij, 

- pregleda nad 
svojim    delovnim  
področjem. 

ODNOS DO 
UPORABNIKOV 
STORITEV 
Izvajanje nalog 
zlasti v smislu: 
 
- sodelovanja in 

servisiranja 
uporabnikov 
storitev. 

 

KOMUNICIRANJE 
 
 
Izvajanje nalog 
zlasti glede na:  
 
- pisno in ustno  
izražanje, 
 - ustvarjanje 
notranjega in 
zunanjega 
socialnega omrežja. 

DRUGO 
 
 
Izvajanje nalog 
zlasti glede na:  
 
- posebnosti,      
značilne za 
posamezno 
dejavnost oz. stroko 
v javnem sektorju.  
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3063. Sklep o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o dodatnem revizijskem pregledu 
zavarovalnice in dodatnem revizorjevem 
poročilu

Na podlagi drugega odstavka 254. člena in 2. točke prve-
ga odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list 
RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) ter prvega odstavka 338.b člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Urad-
ni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – 
ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 
75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21 in 121/21) Agencija za 
zavarovalni nadzor izdaja

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice 
in dodatnem revizorjevem poročilu

1. člen
V Sklepu o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnice 

in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 56/16) se 
četrti odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(4) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak po-
men kot v določbah Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, 
št. 93/15, 9/19 in 102/20; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) 
oziroma aktih, ki jih izda Evropska komisija na podlagi 56. člena 
Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju de-
javnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 
št. 335, z dne 17. decembra 2009, 326 z dne 8. februarja 2012, 
249 z dne 14. septembra 2012, 341 z dne 18. februarja 2013, 
153 z dne 22. maja 2014, 219 z dne 25. julija 2014, 295 
z dne 12. novembra 2015, 354 z dne 23. decembra 2016, 
347 z dne 28. decembra 2017, 156 z dne 19. junija 2018 in 
334 z dne 27. decembra 2019; v nadaljnjem besedilu: Di-
rektiva 2009/138/ES) in izvedbenih tehničnih standardih, ki 
jih izda Evropska komisija na podlagi 56. člena Direktive 
2009/138/ES.«

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatni revizijski pregled se opravi v skladu z Zakonom 

o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18 in 
115/21; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2), mednarodnimi stan-
dardi revidiranja in pravili revidiranja Agencije za javni nazor 
nad revidiranjem, ob upoštevanju določb ZZavar-1 in Delegira-
ne uredbe Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o do-
polnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 
št. 12, z dne 17. januarja 2015, 85 z dne 1. januarja 2016, 236 
z dne 14. septembra 2017, 227 z dne 10. septembra 2018, 161 
z dne 18. junija 2019, 92 z dne 26. marca 2020 in 221 z dne 
10. julija 2020; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba).«

3. člen
V drugi alineji četrtega odstavka 3. člena se črta besedilo 

»v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze«.

4. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Preveritev pravilnosti kvantitativnih poročil iz točke c) 

tretjega odstavka 3. člena tega sklepa zajema:
a) v primeru posamičnega Poročila o solventnosti nasled-

nje obrazce: S.02.01.02, S.05.01.02, S.05.02.01, S.12.01.02, 
S.17.01.02, S.19.01.21, S.23.01.01, S.25.01.21, S.28.01.01 
in S.28.02.01 iz 4. člena Izvedbene uredbe komisije (EU) 
2015/2452 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih 
tehničnih standardov v zvezi s postopki, oblikami in predlogami 
poročila o solventnosti in finančnem položaju v skladu z Direkti-
vo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 347 
z dne 25. novembra 2009, 310 z dne 25. novembra 2017, 299 
z dne 26. novembra 2018 in 318 z dne 10. decembra 2019; v 
nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba),

b) v primeru Poročila o solventnosti skupine naslednje 
obrazce: S.32.01.22, S.02.01.02, S.05.01.02, S.05.02.01, 
S.23.01.22, S.25.01.22 iz 5. člena Izvedbene uredbe.«

5. člen
Prvi in drugi odstavek 15. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nad-

zor dodatno revizorjevo poročilo v osmih dneh po prejemu, ven-
dar ne kasneje kot v štirih mesecih po izteku koledarskega leta.

(2) V kolikor je zavarovalnica dolžna pripraviti Poročilo o 
solventnosti skupine, predloži Agenciji za zavarovalni nadzor 
dodatno revizorjevo poročilo skupine v osmih dneh po prejemu, 
vendar ne kasneje kot v 20 tednih po izteku koledarskega leta.«

V tretjem odstavku se besedilo: »Pokojninska družba, 
zavarovalni« nadomesti z »Zavarovalni«.

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Pokojninska družba predloži Agenciji za zavaroval-
ni nadzor dodatno revizorjevo poročilo v roku, določenem v 
drugem odstavku 338.b člena Zakona o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 
23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 
51/21 in 121/21).«

6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-2/2021-7
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-1611-0060

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

mag. Gorazd Čibej
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OBČINE
BOVEC

3064. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec 
za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Obči-
ne Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski 
svet Občine Bovec na 18. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bovec  

za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2021 (Uradni 

list RS, št. 16/21, dne 5. 2. 2021, Uradni list RS, št. 54/21, dne 
9. 4. 2021, Uradni list RS, št. 72/21, dne 11. 5. 2021 in Uradni list 
RS, št. 105/21, dne 2. 7. 2021) se spremeni 2. člen in se glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

 I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 9.469.976,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.435.747,26

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 4.304.424,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.242.819,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 369.405,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 692.100,00
706 DRUGI DAVKI 100,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.131.323,26

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 467.855,26

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.800,00
712 DENARNE KAZNI 45.800,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 324.300,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 285.568,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 435.424,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 116.791,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV 318.633,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 2.400,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 2.400,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.564.194,87
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 3.516.712,18
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. 

PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU 47.482,69
78 PREJETA SREDSTVA  

IZ EVROPSKE UNIJE 32.209,98
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU –  

ZA STRUKTURNO POLITIKO 0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 

EVROPSKIH INSTITUCIJ 32.209,98

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.114.142,54
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 2.208.717,42
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 542.428,14
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 78.128,17
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.433.158,82
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.360,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 148.642,29

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.749.983,90

410 SUBVENCIJE 41.500,65
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 590.710,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 149.851,97
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 967.921,28

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 6.042.738,12
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 6.042.738,12
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 112.703,10

431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. 
OSEBAM, KI NISO PR. POR. 27.000,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 85.703,10

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) ( I.–II.) (prih.–odhod.) –644.166,43

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 75.912,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 75.912,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  

IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.) 75.912,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 200.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 200.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 618.852,99
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 618.852,99
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 

SREDSTEV NA RAČUNIH) –987.107,42
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII:) –418.852,99
XI. NETO FINANCIRANJE –644.166,43
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ.  

OB KONCU PRET. LETA 1.193.978,61
«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0001/2020-7
Bovec, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž
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BREZOVICA

3065. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Brezovica za leto 2021

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 7. člena 
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski 
svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 30. 9. 2021

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu  

Občine Brezovica za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 

(Uradni list RS, št. 82/19, 152/20) se spremeni 2. člen tako, 
da se glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in od-
hodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu finan-
ciranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji 
do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov Proračun 2021 

(EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 11.623.606,35
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.002.136,00

70 DAVČNI PRIHODKI 8.810.936,00
700 Davki na dohodek in dobiček 7.442.226,00
703 Davki na premoženje 1.171.710,00
704 Domači davki na blago in storitve 197.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.191.200,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 959.200,00
711 Takse in pristojbine 15.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 137.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 50.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.030.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 150.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 150.000,00

73 PREJETE DONACIJE 12.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 12.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 459.470,35
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 431.040,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 28.430,35

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.403.960,36
40 TEKOČI ODHODKI 2.310.716,14

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 564.931,38
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 88.300,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.544.691,61
403 Plačila domačih obresti 58.127,81
409 Rezerve 54.665,34

41 TEKOČI TRANSFERI 4.853.363,32
410 Subvencije 493.684,69
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.059.906,12
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 322.549,37
413 Drugi tekoči domači transferi 977.223,14

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.035.780,90
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 4.035.780,90

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 204.100,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 105.000,00
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 99.100,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 219.645,99

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽ. 
(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) 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
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava,  
ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 631.800,00

55 ODPLAČILA DOLGA 631.800,00
550 Odplačila domačega dolga 631.800,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –412.154,01

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –631.800,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –219.645,99
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. 2020 412.154,01



Uradni list Republike Slovenije Št. 161 / 6. 10. 2021 / Stran 9127 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu 
odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi 
Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 

(Uradni list RS, št. 82/19, 152/20) se spremeni 4. člen tako, 
da se glasi:

»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, 
namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne 
dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih da-
jatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave držav-
nega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine 
iz naslova zavarovanj) tudi naslednji:

– transferni prihodki države, Evropske unije, drugih ob-
čin ter domačih in tujih partnerjev, iz naslova sofinanciranja 
projektov;

– požarna, turistična taksa;
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div-

jadjo;
– prihodki od komunalnih prispevkov;
– letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov;
– prihodki iz naslova sofinanciranja skupne inšpekcijske 

službe;
– prihodki iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih 

cest;
– prihodki iz naslova zagotavljanja sredstev za prevoze 

učencev OŠ, katerih pot je ogrožena zaradi velikih zveri;
– prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne 

infrastrukture ter
– ugotovljeni presežki prihodkov krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 

letu se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na 
katere se nanašajo.«

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 

(Uradni list RS, št. 82/19, 152/20) se spremeni 9. člen tako, 
da se glasi:

»9. člen
(proračunski skladi)

Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan 

po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 
8.000,00 EUR.

– Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v skladu z 
49. členom ZJF v višini 40.000,00 EUR. Sredstva proračunske 
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne 
sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s četr-
tim odstavkom 49. člena ZJF, in sicer do višine 10.000,00 EUR. 
Za uporabo sredstev nad 10.000,00 EUR odloča občinski svet.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 25/21 
Brezovica, dne 1. oktobra 2021

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

CERKNICA

3066. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena in statusa javnega 
dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta Občine Cerknica 
(Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Ob-
činski svet Občine Cerknica na 19. redni seji dne 23. 9. 2021 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena in statusa javnega dobra

1.
a) Nepremičnini:
– katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 2382/186 in
– katastrska občina 1659 RAKEK parcela 1086/18,

kjer je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena, se ukine status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena.

b) Nepremičnini:
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 3525/19 

(ID 7110119), pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno 
dobro, se ukine status javnega dobra.

2.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javne-

ga dobra lokalnega pomena in javnega dobra z ugotovitveno 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni 
dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se 
le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.

3.
V zemljiški knjigi se po pravnomočnosti odločbe pri ne-

premičnini katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 
3525/19 (ID 7110119), vknjiži lastninska pravica na ime in v 
korist osebe:

Občina Cerknica
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
matična številka: 5880157000
v deležu 1/1.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0020/2021
Cerknica, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Cerknica

Marko Rupar
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ČRNOMELJ

3067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Črnomelj

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. čle-
na Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji dne 
23. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o kategorizaciji občinskih cest  
v Občini Črnomelj

1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj 

(Uradni list RS, št. 8/16) se v 4. členu nadomestijo naslednji 
zapisi v tabeli lokalnih cest:

2. 054071 054031 LZ 054031-R1 218 Črnomelj 218 864 V
3. 054072 R1 218 R1 218 Črnomelj-R1 217 Hajka R1 217 6.388 V

15. 054411 R1 216 R1 216 Črmošnjice-Črnomelj (obvoznica)-R1 
218 Črnomelj R1 218 704 V

16. 054421 R3 660 R3 660 Črnomelj Kanižarica-Kočevje-R1 218 R1 218 685 V

– v zadnji vrstici tabele zapis »67.783« nadomesti s 
»67.403«.

2. člen
V 5. členu tabele »Zbirne mestne (LZ) v mestu Črnomelj 

so:« se nadomestijo naslednji zapisi:

1. 054021 R1 218 R1 218 Črnomelj-Zadružna c.-Ul. pod lipo-LZ 
054031 054031 952 V

2. 054171 R1 218 R1 218 Črnomelj-Čardak-LC 054071 054071 568 V
3. 054181 054411 LC 054411 (Ul. 21. oktobra)-R1 218 Črnomelj R1 218 290 V

– dodajo naslednji zapisi:
1.1 054031 R1 218 R1 218 Črnomelj-R3 660 Črnomelj R3 660 740 V

3.1 054182 R1 218 R1 218 Črnomelj (Ul. Moša Pijade)-LZ 054171 
VVZ Čardak 054171 190 V

– ukine naslednji zapis:
4. 054431 R1 216 R1 216 obvoznica-Črnomelj-LZ 054181 054181 271 V

– v zadnji vrstici tabele zapis »2.273« nadomesti z 
»2.740«.

3. člen
V 6. členu tabele »Mestne ceste (LK) v mestu Črnomelj 

so:« se nadomestijo naslednji zapisi:

3. 054061 R3 660 R3 660 Črnomelj-Kidričeva ulica HŠ 27 597 V
6. 054221 R3 660 R3 660 Črnomelj-Grajska cesta HŠ 1 552 V
8. 054241 R3 660 R3 660 Črnomelj-Nova Loka-R3 660 Črnomelj R3 660 517 V
9. 054251 R3 660 R3 660 Črnomelj-Na bregu-R3 660 Črnomelj R3 660 290 V

10. 054261 054031 LZ 054031-Ulica na Utrdbah-R3 660 Črnomelj R3 660 175 V
11. 054271 R3 660 R3 660 Črnomelj-Ul. Mirana Jarca-LZ 054031 054031 238 V

12. 054281 054031 LZ 054031-Otona Župančiča-LZ 054021 
Zadružna c. 054021 277 V

16. 054312 054311 LK 054311 Partizanska pot-R1 218 R1 218 194 V

18. 054331 R1 218 R1 218 Črnomelj-Ul. pod smreko-R1 218 
Črnomelj R1 218 247 V

– v zadnji vrstici tabele zapis »7.182« nadomesti s 
»7.177«.
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4. člen
V 7. členu tabele »Javne poti (JP) v mestu Črnomelj so:« 

se nadomestijo naslednji zapisi:
25. 554201 054031 Ulica pod lipo (odcep) 054021 54 V
44. 554321 R3 660 Pri mostu HŠ 9 130 V
54. 554391 R3 660 Viniška cesta-Na bregu 054251 39 V
59. 554451 R3 660 Viniška cesta (odcep) HŠ 33 45 V
64. 554511 054031 Kolodvorska cesta-Ul. heroja Stariha 054311 97 V

– ukine naslednji zapis:

90. 556771 216 povezovalna cesta Črnomelj 054180 206 V

– v zadnji vrstici tabele zapis »14.652« nadomesti s 
»14.439«.

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, 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 Re-
publike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-461 z dne 
22. 9. 2021.

6. člen
Ta odlok začne veljati na dan 25. 10. 2021, ko začne 

veljati sprememba Uredbe o kategorizaciji državnih cest in 
Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste, ki 
jih izda Vlada RS.

Št. 007-24/2015
Črnomelj, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3068. Sklep o statusu grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj

Na podlagi 244. in 245. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2), 
3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F, v 
nadaljevanju: ZCes-1) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine 
Črnomelj na 22. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 

Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Ob-
čine Črnomelj, ki predstavljajo dele kategoriziranih poti in cest 
ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti in prometnih površin:
katastrska  
občina

parc. št. vrsta nepremičnine v naravi

1535-Črnomelj 708/39 prometna infrastruktura OPPN 
Pod Gozdom

1535-Črnomelj 711/3 prometna infrastruktura OPPN 
Pod Gozdom

1535-Črnomelj 711/5 prometna infrastruktura OPPN 
Pod Gozdom

1535-Črnomelj 714/4 prometna infrastruktura OPPN 
Pod Gozdom

1535-Črnomelj 844/26 lokalna cesta LC 054411
1536-Talčji Vrh 1965/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 1966/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 1978/7 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2065/6 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2065/8 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2090/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2092/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2154/5 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2205/4 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2205/7 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2212/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2215/6 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2223/5 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2234/5 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2235/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2237/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2245/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2247/8 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2381/5 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2381/8 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2384/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2387/10 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2387/12 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2390/5 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2390/6 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2391/3 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 2404/20 ne-kategorizirana pot
1536-Talčji Vrh 3394/9 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 3401/4 javna pot JP 556361
1536-Talčji Vrh 3428/4 ne-kategorizirana pot
1536-Talčji Vrh 3441/24 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 3441/33 lokalna cesta LC 054151
1536-Talčji Vrh 4933/5 lokalna cesta LC 054151
1539-Mavrlen 281 lokalna cesta LC 054381
1540-Dobliče 3617 prometna infrastruktura OPPN 

TRIS Kanižarica
1540-Dobliče 785/2 ne-kategorizirana pot
1541-Loka 1294/14 ne-kategorizirana pot
1541-Loka 662/6 lokalna krajevna cesta  

LK 054231
1548-Golek 2518/4 lokalna cesta LC 054051
1562-Učakovci 1108/5 javna pot JP 555791
1562-Učakovci 1283/2 javna pot JP 555791
1562-Učakovci 1284/2 javna pot JP 555791

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega jav-

nega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na 
podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, 
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po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po 
pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v 
zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobrem.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem 

svetu Občine Črnomelj. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 478-336/2021
Črnomelj, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3069. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črno-
melj na 22. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičninam parc. št. 5094 in parc. št. 5218 k.o. 1550 

Dragatuš se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj 
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-271/2020
Črnomelj, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3070. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črno-
melj na 22. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičnini parc. št. 1157/61 k.o. 1541 Loka se ukine 

status javnega dobra.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj 
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-131/2018
Črnomelj, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DOBRNA

3071. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve 
članov Občinskega sveta Občine Dobrna

Na podlagi 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US), 14. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, 
št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 18. redni seji dne 
23. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov 

Občinskega sveta Občine Dobrna

1. člen
Na območju Občine Dobrna se za volitve članov občin-

skega sveta določi sedem volilnih enot, v katerih se skupno 
voli devet članov.

Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem 
sistemu.

2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega 

sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Na območju Občine Dobrna se določijo naslednje volilne 

enote:
1. Volilna enota, ki obsega območje naselja Dobrna – 

volita se dva člana;
2. Volilna enota, ki obsega območje naselij Lokovina in 

Loka pri Dobrni – voli se en član;
3. Volilna enota, ki obsega območje naselij Vinska Gorica 

in Pristova – voli se en član;
4. Volilna enota, ki obsega območje naselja Klanc – volita 

se dva člana;
5. Volilna enota, ki obsega območje naselij Zavrh nad 

Dobrno in Brdce nad Dobrno – voli se en član;
6. Volilna enota, ki obsega območje naselja Vrba – voli 

se en član;
7. Volilna enota, ki obsega območje naselij Parož in Str-

mec nad Dobrno – voli se en član.

3. člen
Na območju Občine Dobrna se za volitve župana določi 

ena volilna enota za območje celotne Občine Dobrna.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za izvedbo 
lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in volitev žu-
pana v letu 2022. Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati 
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na 
območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 63/98).

Št. 007-0002/2021-1(6)
Dobrna, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

3072. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega 
parkiranja v Občini Dobrna

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – 
ZPrCP-F), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni 
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list RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. 
US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20 in 123/21) ter 15. člena Statuta 
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Ob-
čine Dobrna na 18. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja  

v Občini Dobrna

1. člen
(1) S tem sklepom se odloči o vzpostavitvi območja krat-

kotrajnega parkiranja na območju Občine Dobrna, na podlagi 
česar se pristopi k izvedbi in namestitvi potrebne prometne 
signalizacije.

(2) Za območje kratkotrajnega parkiranja se določi jav-
no parkirišče za objektom Dobrna 19, na območju naselja 
Dobrna, na zemljiščih označenih na parc. 1579/14, k.o. 1056 
Dobrna, kar v naravi predstavlja asfaltno parkirišče za stavbo 
Dobrna 19, na parc. 1996 in delu parc. 1578/2, k.o. 1056 Do-
brna, kar v naravi predstavlja makadamsko parkirišče na se-
vernem delu trga Dobrna pri obzidju s stopniščem ter na asfal-
tiranem parkirišču v centru Dobrne na parc. 605/18, k.o. 1056 
Dobrna. Sestavni del tega sklepa je grafična priloga s prikazom 
območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Dobrna.

(3) Upravljavec navedenih parkirišč je Občina Dobrna.
(4) Za območje kratkotrajnega parkiranja se šteje pro-

metna površina označena kot parkirni prostor in se na njej ne 
plačuje parkirnina, čas trajanja parkiranja je omejen in označen 
z ustrezno signalizacijo.

2. člen
(1) Parkiranje na območju je omejeno na največ dve uri.
(2) Parkirni prostori na katerih velja omejitev, so označeni 

s talnimi označbami modre barve in s prometno signalizacijo 
ob dostopu na parkirišče.

3. člen
(1) Omejitev kratkotrajnega parkiranja velja vsak delav-

nik med 7.00 do 16.00 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih 
omejitve parkiranja ni.

(2) Na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik 
namestiti parkirno uro na vidno mesto v vozilu in označiti čas 
parkiranja vozila. Po izteku dovoljenega časa mora voznik 
vozilo odpeljati.

(3) Nadzor nad izvajanjem kratkotrajnega parkiranja je 
v pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, 
Vojnik in Zreče, Keršova ul. 12, 3212 Vojnik.

4. člen
(1) Na območjih kratkotrajnega parkiranja se lahko za 

zaposlene v območjih kratkotrajnega parkiranja izda dovolilnica 
za uporabo parkirišča. Dovolilnica se lahko izda kot mesečna, 
letna ali prenosna.

(2) Dovolilnico izda občinska uprava Občine Dobrna na 
podlagi vloge upravičenca.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradni listu 

Republike Slovenije. Uporabljati se prične z dnem 15. 11. 2021.

Št. 007-0004/2021-1(6)
Dobrna, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl
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Priloga: grafični prikaz območji kratkotrajnega parkiranja z označitvijo 

Parkirišče v centru Dobrne 
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Parkirišče za stavbo Dobrna 19 

 

 

 

 

 

PZ 



Stran 9134 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije 

Parkirišče na severnem delu trga Dobrna pri obzidju s stopniščem 
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3073. Sklep o ukinitvi družbene lastnine 
v splošni rabi

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list 
RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 18. redni seji 
dne 23. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

1.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi za nepre-

mičnine označene s parc. številkami:
– 788/2, k.o. 1046 Zavrh, ID 429188, v izmeri 69,00 m2,
– 788/3 k.o. 1046 Zavrh, ID 261738, v izmeri 304,00 m2,
– 793 k.o. 1046 Zavrh, ID 4460217, v izmeri 73,00 m2,
– 1966/4, k.o. 1056 Dobrna, ID 1718144, v izmeri 

535,00 m2,
– 1966/5, k.o. 1056 Dobrna, ID 4741891, v izmeri 

22,00 m2,
– 1970/2, k.o. 1056 Dobrna, ID 5079004, v izmeri 

373,00 m2,
– 801/1, k.o. 1045 Klanc, ID 1037961, v izmeri 550,00 m2,
– 801/2, k.o. 1045 Klanc, ID 4564274, v izmeri 857,00 m2,
– 804/1, k.o. 1045 Klanc, ID 4229098, v izmeri 6225,00 m2.

2.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastnin-

ska pravica v korist Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
matična številka 1358570000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2021-1(6)
Dobrna, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

HRPELJE - KOZINA

3074. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v 
skladu z določbo drugega odstavka 273. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 
30. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka  

o Občinskem prostorskem načrtu  
Občine Hrpelje - Kozina

1. člen
Prvi odstavek 1. člena Odloka o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 77/19) 
se spremeni tako, da glasi:

»(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt 
Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljnjem besedilu: OPN).«

2. člen
V 2. členu se črta drugi odstavek in 5. točka v preglednici 

iz četrtega odstavka.

3. člen
Spremeni se 3. člen tako, da se glasi:
»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo 

naslednji pomen:
1. Faktor izrabe je razmerje med bruto etažno površino 

(BTP) objekta (vključno z zidovi) nad in pod terenom in celotno 
površino gradbene parcele stavbe. Pri izračunu bruto etažnih 
površin objekta se ne upošteva:

– neizkoriščeno podstrešje,
– površina balkonov, lož in odprtih teras,
– površina garaž in funkcionalnih prostorov objekta 

(shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod nivojem 
terena,

– pri izkoriščenem podstrešju in mansardi se upošteva 
tisti del bruto etažnih površin, kjer je svetla višina prostora 
večja od 1,60 m.

2. Faktor zazidanosti je razmerje med tlorisno projekcijo 
zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom in površino grad-
bene parcele stavbe. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij 
največjih etaž nad terenom se ne upoštevajo balkoni, napušči 
in nadstreški nad vhodi ali terasami, upošteva pa se tudi tlori-
sna projekcija enostavnih in nezahtevnih stavb.

3. Frčada je funkcionalni strešni arhitekturni element za 
osvetlitev mansardnih ali podstrešnih prostorov.

4. Komunalna oprema so objekti, vodi in naprave, ki so 
sestavni deli okoljske infrastrukture (omrežje za oskrbo s pitno 
vodo, omrežje za odvajanje in čiščenje odpadne vode, omrežje 
za ravnanje z odpadki), energetske infrastrukture (omrežje za 
daljinsko oskrbo s toploto, omrežje za oskrbo z zemeljskim 
plinom, omrežje za oskrbo z nafto in naftnimi derivati, omrežje 
za oskrbo z električno energijo, omrežje javne razsvetljave), 
komunikacijske infrastrukture (omrežje elektronskih komuni-
kacij) in prometne infrastrukture (cestno omrežje, omrežje ko-
lesarskih poti, omrežje peš poti, železniško omrežje, omrežje 
zračnih poti, omrežje vodnih poti).

5. Nadomestna gradnja je novogradnja, s katero se 
po odstranitvi objekta vzpostavi prejšnje stanje, in sicer je to 
gradnja objekta z enako lego, gabariti, namembnostjo in zuna-
njostjo prej odstranjenega objekta.

6. Praviloma: izraz pomeni, da je treba upoštevati do-
ločila odloka, če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni 
možno, je treba odstopanje od določil tega odloka obrazložiti 
in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za 
poseg v prostor.

7. Raščen teren so površine, ki ohranjajo neposreden 
stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in 
ponikanja vode.

8. Stanovanjska soseska je stanovanjsko naselje, zgra-
jeno po enotni zazidalni zasnovi. Prebivalcem zagotavlja poleg 
bivanja tudi programe osnovne oskrbe prebivalcev.

9. Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih objektov, 
ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.

10. Veduta je poudarjen pogled iz določenega mesta opa-
zovanja (praviloma javne površine) z jasno določeno smerjo in 
prostorsko zaokroženim ciljem opazovanja, ki je lahko objekt 
ali območje.

11. Višina stavbe je navpična razdalja med najnižjo točko 
stika stavbe s površino terena in najvišjo točko stavbe; nave-
deni točki se povzame na istem navpičnem preseku stavbe; v 
višino stavbe ne štejejo: uvozi ali vhodi v kletno etažo širine do 
4 m, dimniki, instalacijske naprave, sončni zbiralniki ali sončne 
celice, dostopi do strehe, ograje brez polnil in naprave elektron-
ske komunikacijske infrastrukture.
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12. Vrstna hiša je stanovanjska stavba z enim stanova-
njem, zgrajena v nizu najmanj treh zaporedno zgrajenih hiš 
približno enakih gabaritov.

13. Zbiralnica odpadkov je pokrit ali nepokrit posebej 
urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno 
hranjenje posameznih frakcij (praviloma stekla, papirja in em-
balaže), ki jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu javne službe 
zbiranja in odvoza odpadkov.

14. Zbirni center je posebej urejen in opremljen pokrit 
prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, ki jih povzročitelji iz 
gospodinjstev lahko prepuščajo izvajalcu frakcij, ki jih izvajalec 
sam prevzame v zbiralnicah, in za začasno hranjenje posa-
meznih frakcij do rednega prevzema ali njihove prepustitve v 
ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje. Zbirni center 
je hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij, kjer se te frakcije 
tudi začasno skladiščijo.

15. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z ve-
getacijskim slojem.

(2) Kadar se pomen izrazov iz prvega odstavka tega člena 
in iz drugih členov, ki so vsebinsko enaki izrazom iz zakonov in 
drugih državnih predpisov, zaradi spremembe teh aktov spre-
menijo, se uporabljajo v svoji spremenjeni obliki.

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posa-
meznike in ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

(4) Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji 
pomen:

– BTP: bruto tlorisna površina,
– EUP: enota urejanja prostora,
– FI: faktor izrabe
– FZ: faktor zazidanosti
– OPN: občinski prostorski načrt,
– OPPN: občinski podrobni prostorski načrt,
– PIP: prostorski izvedbeni pogoji,
– PM: parkirno mesto,
– kratice namenskih rab prostora so navedene v 13. členu 

tega odloka.«

4. člen
V 4. členu se črta naslov in besedilo poglavja II.1.1 Vsebi-

na strateškega dela in naslov poglavja II.1.2 Splošna določba, 
besedilo pa se spremeni tako, da glasi:

»Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo 
prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in 
za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev 
namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter 
zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 
območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z 
njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve.«

5. člen
Četrti odstavek 5. člena se črta, tretji odstavek istega 

člena se spremeni tako, da glasi:
»(3) Poleg določb tega odloka je treba pri gradnji objektov 

upoštevati tudi druge predpise, ki določajo javno pravne režime 
v prostoru. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi 
v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.«

6. člen
Črta se tretji odstavek 6. člena.

7. člen
V drugem in četrtem odstavku 8. člena se črta beseda 

»nestavbnih« in za besedo zemljišč se doda vejica in besedilo 
»ki niso stavbna«.

V tretjem odstavku 8. člena se črta besedilo OPN ID.

8. člen
Črtajo se prvi in tretji odstavek 10. člena in 11. člen.

9. člen
V prvem in drugem odstavku 12. člena se besedni zvezi 

»prostorski izvedbeni pogoji (SPIP)« in »prostorski izvedbeni 
pogoji (PPIP)« nadomestita z besedo »PIP«.

Doda se nov tretji odstavek 12. člena, ki glasi:
»(3) V primeru, ko stavba leži v dveh EUP, za gradnjo tega 

objekta veljajo določila za tisto EUP, v kateri leži večji del stav-
be. To določilo se lahko uporabi le v primerih, ko je načrtovani 
objekt dovoljen v obeh EUP.«

Prejšnji tretji in četrti odstavek 12. člena se črtata.

10. člen
V poglavju III.3.2 Vrste objektov glede na namen v obmo-

čjih namenske rabe se doda nov 12.a člen, ki glasi:

»12.a člen
(splošno dovoljene gradnje in pogoji)

(1) Vrste dovoljenih objektov so določene na podlagi 
Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18). Vr-
ste objektov so označene s številko iz navedene Uredbe. V 
tem odloku navedena klasifikacijska raven dopustnih objektov 
vključuje tudi vse nižje klasifikacijske ravni.

(2) Uredba iz prejšnjega odstavka se za potrebe tega 
odloka uporablja tudi v primeru njene novelacije ali prenehanja 
veljavnosti. Ne glede na določila 13. člena tega odloka oziroma 
če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem 
območju OPN razen na kmetijskih zemljiščih dovoljeni naslednji 
objekti:

– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo 
podzemni rezervoarji prostornine do 100 m3;

– 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge 
namene;

– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo 
zaklonišča in javne sanitarije;

– 21 Objekti prometne infrastrukture: razen 21122 Samo-
stojna parkirišča;

– 21122 Samostojna parkirišča: samo za osebna vozila 
do 200 m2 na vsak hektar površine EUP;

– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-
ski vodi: razen toplarn, kotlovnic in vodnih stolpov;

– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo 
sončne elektrarne na strehah dovoljenih objektov;

– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: razen po-
čivališč za avtodome, površin za avtomobilske, motoristične ali 
konjske dirke in drugih igrišč, ki onesnažujejo okolje; površine 
do 1000 m2; brez grajenih tribun; stavbe samo enostavni ali 
nezahtevni objekti;

– 24201 Obrambni objekti: samo objekti namenjeni 
obrambi, zaščiti in reševanju pred naravnimi nesrečami;

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje;

– 3 Drugi gradbeni posegi: razen 32130 Objekti za ogla-
ševanje in informacijski panoji;

– 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji: 
samo informacijski panoji do 4 m2.

(3) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka so objekti, 
ki so 311 Trajno reliefno preoblikovanje terena, na kmetijskih 
oziroma gozdnih zemljiščih dopustni samo za potrebe kmetij-
ske oziroma gozdarske dejavnosti.

(4) Dovoljena je gradnja podzemnih etaž stavb (kleti), kjer 
in v kolikšnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, hi-
drološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice 
in stabilnost sosednjih objektov.

(5) Na celotnem območju občine so dopustni začasni 
objekti namenjen prireditvam ali sezonski ponudbi, ki se po-
stavi samo za namen in čas prireditve ali med sezono. Začasni 
objekt je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil 
zgrajen, najpozneje pa v šestih mesecih od začetka gradnje. 
Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, 
na katerem je bil zgrajen.«
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10. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»V preglednici so določeni dopustni objekti po območjih 

namenske rabe prostora:

1. SS – SPLOŠNE STANOVANJSKE POVRŠINE
– 11100 Enostanovanjske stavbe;
– 11210 Dvostanovanjske stavbe;
– 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine: razen domov za odvajanje od odvisnosti, begunskih centrov, pre-
hodnih domov za tujce ipd.;
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo do 300 m2 BTP;
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo do 300 m2 BTP;
– 12201 Stavbe javne uprave;
– 12203 Druge poslovne stavbe;
– 12301 Trgovske stavbe: samo do 500 m2 BTP;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo do 150 m2 BTP;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12510 Industrijske stavbe: samo do 300 m2 BTP;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in stavbe do 100 m2 BTP, višine 
do 6 m;
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za društvene dejavnosti ter vaški domovi;
– 12620 Muzeji in knjižnice;
– 12650 Stavbe za šport: samo do 25 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: samo do 150 m2 BTP višine do 6 m;
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo čebelnjak do 20 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov: samo do 150 m2 BTP višine do 6 m;
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: samo do 150 m2 BTP višine do 6 m;
– 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnice;
– 24110 Športna igrišča;
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: počivališča za avtodome imajo največ 10 PM za 
avtodome na posamezno naselje;
– ostale stavbe za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
2. SSe – OBMOČJA STANOVANJSKE PROSTOSTOJEČE GRADNJE PRETEŽNO ENOSTANOVANJSKIH STAVB
– 11100 Enostanovanjske stavbe;
– 11210 Dvostanovanjske stavbe;
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta;
– 12203 Druge poslovne stavbe: največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in stavbe do 50 m2 BTP, višine 
do 3,5 m;
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: samo do 40 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 24110 Športna igrišča.
3. SSs – OBMOČJA STRNJENE STANOVANJSKE GRADNJE PRETEŽNO ENOSTANOVANJSKIH STAVB
– 11100 Enostanovanjske stavbe: samo vrstne in verižne hiše;
– 11210 Dvostanovanjske stavbe;
– 12203 Druge poslovne stavbe: največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in stavbe do 50 m2 BTP, višine 
do 3,5 m;
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: samo do 40 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 24110 Športna igrišča.
4. SSv – OBMOČJA VEČSTANOVANJSKE GRADNJE
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe;
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji;
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: razen domov za odvajanje od odvisnosti, begunskih centrov, 
prehodnih domov za tujce ipd.;
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo površine do 200 m2 BTP;
– 12203 Druge poslovne stavbe: samo v kleti ali pritličju;
– 12301 Trgovske stavbe: samo v kleti ali pritličju;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo v kleti ali pritličju;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in stavbe do 50 m2 BTP, višine 
do 3,5 m;
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– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante;
– 12650 Stavbe za šport: samo v kleti ali pritličju z lastnim vhodom;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak: samo kotlovnice za potrebe stanovanjske soseske;
– 24110 Športna igrišča.
5. SB – STANOVANJSKE POVRŠINE ZA POSEBNE NAMENE
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji;
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: razen domov za odvajanje od odvisnosti, begunskih centrov, 
prehodnih domov za tujce ipd.;
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12301 Trgovske stavbe: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in stavbe do 50 m2 BTP, višine 
do 3,5 m;
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za društvene dejavnosti;
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante;
– 12650 Stavbe za šport;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 24110 Športna igrišča.
6. SK – POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA
– 11100 Enostanovanjske stavbe;
– 11210 Dvostanovanjske stavbe;
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
– 12201 Stavbe javne uprave;
– 12203 Druge poslovne stavbe;
– 12301 Trgovske stavbe: samo do 500 m2 BTP;
– 12303 Oskrbne postaje;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo do 200 m2 BTP;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12510 Industrijske stavbe: samo do 300 m2 BTP;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in stavbe do 100 m2 BTP, višine 
do 6 m;
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za društvene dejavnosti ter vaški domovi;
– 12620 Muzeji in knjižnice;
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko izo-
braževanje;
– 12650 Stavbe za šport: samo do 25 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe;
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;
– 12722 Pokopališke stavbe;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnice;
– 24110 Športna igrišča;
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: počivališča za avtodome imajo največ 10 PM za 
avtodome na posamezno naselje;
– 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti;
– ostale stavbe za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
7. CU – OSREDNJA OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
– 11 Stanovanjske stavbe;
– 121 Gostinske stavbe;
– 122 Poslovne in upravne stavbe;
– 12301 Trgovske stavbe;
– 12303 Oskrbne postaje;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12510 Industrijske stavbe: samo do 300 m2 BTP;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in skladiščne stavbe do 100 m2 
BTP, višine do 6 m;
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo čebelnjak do 20 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: samo do 150 m2 BTP, višine do 6 m;
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnice;
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
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9. CDi – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE, VZGOJO IN ŠPORT
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: samo študentski in dijaški domovi;
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo objekti za šolsko prehrano;
– 12201 Stavbe javne uprave: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12203 Druge poslovne stavbe: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo za potrebe območja;
– 12620 Muzeji in knjižnice;
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante, samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12650 Stavbe za šport;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
10. CDo – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA TRGOVSKE, OSKRBNE, POSLOVNE, STORITVENE DEJAVNOSTI, 
MANJŠO OBRT, BREZ STANOVANJ
– 121 Gostinske stavbe;
– 122 Poslovne in upravne stavbe;
– 12301 Trgovske stavbe;
– 12303 Oskrbne postaje;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti;
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
– 12510 Industrijske stavbe: samo do 500 m2 BTP;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe;
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo čebelnjak do 20 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnice;
– 21122 Samostojna parkirišča;
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
11. IP – POVRŠINE ZA INDUSTRIJO 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12203 Druge poslovne stavbe;
– 12301 Trgovske stavbe;
– 12303 Oskrbne postaje;
– 12420 Garažne stavbe;
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnice;
– 21122 Samostojna parkirišča;
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
– 23030 Objekti kemične industrije;
– 23040 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje;
– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke;
– 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji.
12. IG – GOSPODARSKE CONE 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12201 Stavbe javne uprave;
– 12203 Druge poslovne stavbe;
– 12301 Trgovske stavbe;
– 12303 Oskrbne postaje;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti;
– 12420 Garažne stavbe;
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnice;
– 21122 Samostojna parkirišča;
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke;
– 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji.
13. IK – POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO
– 12420 Garažne stavbe;
– 12510 Industrijske stavbe: samo stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe;
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo jahališča;
– 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti;
– ostale stavbe za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
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14. BT – POVRŠINE ZA TURIZEM
– 121 Gostinske stavbe;
– 12301 Trgovske stavbe: samo do 500 m2 BTP;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo za potrebe območja;
– 12650 Stavbe za šport;
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo čebelnjak do 20 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
15. BC – ŠPORTNI CENTRI
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
– 12203 Druge poslovne stavbe;
– 12301 Trgovske stavbe: samo do 500 m2 BTP;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo za potrebe območja;
– 12650 Stavbe za šport;
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo čebelnjak do 20 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: vključno s prekritjem odprtih športnih igrišč s šotori oziroma napihljivimi konstruk-
cijami.
16. ZS – POVRŠINE ZA ODDIH, REKREACIJO IN ŠPORT
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12301 Trgovske stavbe: samo do 200 m2 BTP, samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo do 200 m2 BTP, samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo za potrebe območja;
– 12650 Stavbe za šport;
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo čebelnjak do 20 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 21122 Samostojna parkirišča; samo za potrebe območja in do 10 % površine EUP;
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke.
17. ZP – PARKI
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo stavba za skladiščenje do 50 m2 BTP;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice do 50 m2 BTP;
– 21122 Samostojna parkirišča: samo za potrebe območja in do 10 % površine EUP.
18. ZD – DRUGE UREJENE ZELENE POVRŠINE
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo stavba za skladiščenje do 50 m2 BTP;
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo čebelnjak do 20 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice do 50 m2 BTP;
– 21122 Samostojna parkirišča: samo za potrebe območja in do 10 % površine EUP.
19. ZK – POKOPALIŠČA
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo kot dopolnitev osnovne namembnosti območja;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo stavba za skladiščenje do 50 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;
– 12722 Pokopališke stavbe;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 21122 Samostojna parkirišča; samo za potrebe območja;
– 24204 Pokopališča.
20. PC – POVRŠINE CEST
– 12303 Oskrbne postaje;
– 21122 Samostojna parkirišča.
21. PŽ – POVRŠINE ŽELEZNIC
– 12203 Druge poslovne stavbe: samo stavbe namenjene lastnemu poslovanju;
– 12303 Oskrbne postaje: samo za potrebe območja;
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice za potrebe območja;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo skladiščne stavbe za potrebe območja;
– 21122 Samostojna parkirišča.
22. E – OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
– 12203 Druge poslovne stavbe: samo za potrebe območja;
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe: samo za potrebe območja;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 21122 Samostojna parkirišča;
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti.
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23. O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
– 12203 Druge poslovne stavbe: samo za potrebe območja;
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe: samo za predelavo odpadkov in za potrebe območja;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice;
– 21122 Samostojna parkirišča;
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: razen odlagališč nevarnih oziroma radioaktivnih odpadkov.
24. Ass – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE ZA STANOVANJA
– 11100 Enostanovanjske stavbe;
– 11210 Dvostanovanjske stavbe;
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostišče,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo do 200 m2 BTP;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in skladiščne stavbe do 50 m2 
BTP, višine do 3,5 m;
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo čebelnjak do 20 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnice do 50 m2 BTP, višine do 3,5 m.
25. Ask – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE PODEŽELSKEGA ZASELKA
– 11100 Enostanovanjske stavbe;
– 11210 Dvostanovanjske stavbe;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12510 Industrijske stavbe: samo do 200 m2 BTP;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in stavbe do 50 m2 BTP, višine 
do 3,5 m;
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnic do 50 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– ostale stavbe za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
26. Acd – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE ZA CENTRALNE DEJAVNOSTI
– 12203 Druge poslovne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo stavbe do 50 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov;
– 12722 Pokopališke stavbe;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice do 50 m2 BTP, višine do 3,5 m. 
27. Ak – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE – KMETIJA
– 11100 Enostanovanjske stavbe;
– 11210 Dvostanovanjske stavbe;
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe;
– 12510 Industrijske stavbe: samo do 200 m2 BTP;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in stavbe do 50 m2 BTP, višine 
do 3,5 m;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice do 50 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti;
– ostale stavbe za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
28. Abt – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE ZA TURIZEM
– 11100 Enostanovanjske stavbe;
– 11210 Dvostanovanjske stavbe;
– 121 Gostinske stavbe
– 12301 Trgovske stavbe: samo do 300 m2 BTP;
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo do 200 m2 BTP;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo stavbe do 50 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 12650 Stavbe za šport;
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe;
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnice do 50 m2 BTP, višine do 3,5 m;
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– ostale stavbe za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
29. K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe:
a) samo enostavni in nezahtevni objekti,
b) kozolci, kleti in vinske kleti niso dovoljeni,
c) čebelnjak samo kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 
40 m2,
č) staja samo kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine 
do vključno 100 m2, višine do 6 m,
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d) tovrstni objekti ne smejo biti vpadljivi in se lahko gradijo samo na krajinsko neizpostavljenih lokacijah;
– 24201 Obrambni objekti: samo objekti namenjeni obrambi, zaščiti in reševanju pred naravnimi nesrečami;
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;
– 311 Trajno reliefno preoblikovanje terena: samo za potrebe kmetijske dejavnosti;
– podzemne etaže stavb (kleti), kjer in v kolikšnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek 
komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov;
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se 
po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter 
vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov;
– pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za 
mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, pre-
mični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;
– začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
a) oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
b) cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
c) začasna tribuna za gledalce na prostem,
č) premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik);
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);
– kmetijska zemljišča se v primerih večjih naravnih in drugih nesreč lahko začasno uporabljajo kot območja za potrebe varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer kot:
a) območja za evakuacijo prebivalstva in njegovo nastanitev,
b) območja za pokop večjega števila ljudi in živali,
c) območja za deponijo ruševin,
č) območja za dekontaminacijo ljudi, živali in drugih dobrin,
d) območja možnih letališč, vzletno pristajalnih stez in heliodromov;
– gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 
državnega pomena uvrščeni v skupini:
a) daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripadajočimi 
objekti in priključki nanje, in
b) lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi 
objekti in priključki nanje;
– rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana 
rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, pod-
hodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je 
v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.
31. G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
– opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);
– objekti za potrebe gozdarstva in lovstva neobhodno potrebni za smotrno gospodarjenje z gozdovi in lovno divjadjo;
– objekti in druga dela, ki povečujejo požarno varnost gozdov;
– gozdarska investicijsko vzdrževalna dela skladno z zakonom;
– vodnogospodarske ureditve za ribogojnice;
– ureditve za potrebe lova in ribolova in lovske koče;
– sanacija nelegalnih kopov, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja;
– sanitarne sečnje.
32. N – OBMOČJA ZA POTREBE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
– 12201 Stavbe javne uprave s spremljajočimi programi za potrebe zaščite in reševanja;
– 12420 Garažne stavbe;
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo nadzemni rezervoarji prostornine do 5 m3 in pokrite skladiščne površine za potrebe 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo čebelnjak do 20 m2 BTP, višine do 3,5 m in stavbe za rejo divjadi v oborah;
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev gasilcev ter za namestitev za potrebe 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– v primeru velikih naravnih ali drugih nesreč so dopustne tudi gradnje objektov za začasno namestitev ter drugih spremljajočih 
objektov.

«

11. člen
14. člen se črta.

12. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so 

za objekte, ki so dopustni v tem odloku, dovoljene vse vrste 
gradenj.«

Tretji in četrti odstavek 15. člena se črtata.
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13. člen
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»(1) Namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic 

(fotovoltaika) je dopustna na strehah (v ravnini poševne stre-
he) in na fasadah objektov, če ne gre za varovana območja ali 
objekte kulturne dediščine. Pri ravni strehi je dopustno postaviti 
naprave v naklonu za strešnim vencem tako, da so naprave čim 
manj vidne. V EUP z namensko rabo IP ali IG ni omejitev za 
način postavitve fotovoltaike.

(2) Pri izvajanju vzdrževalnih del na večstanovanjskih 
objektih je treba upoštevati tudi:

– zamenjava oken in vrat je dopustna samo v enotni barvi 
za celoten objekt,

– zasteklitve balkonov ter postavitve senčil, nadstreškov 
in klimatskih naprav so dopustne samo v enotni zasnovi za 
celoten objekt.«

14. člen
Členi 17. do 19. se črtajo.

15. člen
Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:
»(1) Novogradnje morajo biti odmaknjene od parcelne 

meje sosednjega zemljišča najmanj 4,0 m; za novogradnje 
nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe, znaša odmik 
najmanj 1,5 m.

(2) Manjši odmik od navedenega v prejšnjem odstavku 
je možen s pisnim soglasjem lastnika oziroma lastnikov sose-
dnjega zemljišča.

(3) Določba iz prvega odstavka tega člena ne velja, za 
gradnjo, ki je:

– rekonstrukcija, ki ohranja gabarite stavbe in odprtine na 
fasadi, obrnjeni proti sosednji parceli;

– talna ureditev, podzemna infrastruktura ali podzemni 
deli objektov;

– gradbeno inženirski objekt, ki je del omrežja gospodar-
ske javne infrastrukture;

– ekološki otoki, urbana oprema, javna športna ali otroška 
igrišča;

– nadomestna gradnja, ki pomeni odstranitev obstoječega 
legalnega objekta in gradnjo novega objekta, ki ima enake ali 
manjše gabarite, enako namembnost in odprtine proti sose-
dnjemu zemljišču, kot obstoječi objekt na lokaciji, ki je predmet 
odstranitve ob dovolitvi nadomestne gradnje;

– dopolnitev strnjene ulične pozidave, pri čemer novo-
gradnja ne sme biti v manjšem odmiku kot so sosednji objekti 
v nizu.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je brez so-
glasja lastnika sosednjih zemljišč dopustna gradnja ograj do 
višine 2 m, mejnih in podpornih zidov višine do 1,5 m; ob 
pogoju da pri gradnji ne prihaja do posegov na tuje zemljišče. 
V kolikor se gradnja mejnih in podpornih zidov izvaja v odmiku 
manj kot 1,0 m od obstoječih stavb na sosednjih zemljiščih, je 
treba pridobiti pisno soglasje lastnika obstoječe stavbe.

(5) Odmik ograj, mejnih ali opornih zidov od javne ceste je 
najmanj 1,0 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim 
odmikom.

(6) Rezervoarji za plin ali gorivo se praviloma izvedejo v 
vkopani izvedbi. Od meje sosednjih zemljišč in od obstoječih 
objektov morajo biti odmaknjeni skladno s predpisi, vendar ne 
manj kot 1,5 m. Za manjši odmik je treba pridobiti pisno soglas-
je lastnika sosednjega zemljišča.«

16. člen
Spremeni se 21. člen tako, da se glasi:
»(1) Merila za določanje velikosti objektov so opre-

deljena s:
– faktorjem izrabe,
– faktorjem zazidanosti,
– višino objektov.

(2) Kadar za gradnjo objektov dopustna višina s tem od-
lokom ni določena, velja:

– dopustna višina novega objekta je povprečna višina 
slemen objektov na območju EUP v oddaljenosti do 50 m od 
gradbene parcele novogradnje;

– višinski gabariti objektov v uličnem nizu se lahko pove-
čajo do višinskih gabaritov sosednje višje stavbe.

(3) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) objektov večja 
od dovoljene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopu-
stne le rekonstrukcije in nadzidave, vzdrževanje objektov in 
odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov, 
ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja 
garažnih objektov pod nivojem terena.

(4) Kadar je obstoječa višina objekta večja od dovoljene 
s tem odlokom, so na objektih dopustne vse gradnje razen 
prizidave, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo 
v vertikalni smeri.

(5) Najvišje dovoljene višine objektov v tem odloku ne 
veljajo za zvonike.

(6) Na zemljiščih, ki so manjša od 50 m2, se za gradnjo 
nezahtevnih ali enostavnih objektov določila o faktorjih zazida-
nosti ne upoštevajo.«

17. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»(1) Vsi objekti in prostorske ureditve se praviloma prila-

gajajo tradicionalnim oziroma sodobnim kvalitetnim objektom in 
ureditvam v enoti urejanja prostora po stavbnih volumnih, višini 
in regulacijskih črtah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in 
teksturi streh in fasad ter načinu ureditve odprtega prostora.

(2) Pri prizidavi je treba zagotoviti, da je prizidani objekt 
praviloma usklajen z objektom, h kateremu se priziduje v ga-
baritih in v oblikovanju.

(3) Pri oblikovanju strešin je treba upoštevati naslednja 
določila:

– novogradnje strešnih čopov in frčad niso dovoljene;
– smer slemena manj zahtevnih in zahtevnih stavb naj bo 

praviloma vzporedna s plastnicami nagnjenega terena.
(4) Pri oblikovanju fasad je treba upoštevati naslednja 

določila:
– glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot 

so členitev, barve in materiali fasad, okna, slopi oziroma stebri, 
nadstreški, balkoni, ograje ipd., je treba smiselno upoštevati 
kakovostne okoliške objekte v EU;

– na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v spektru 
belih, sivih in v spektru različnih svetlih zemeljskih barv. Nasi-
čene barve fasade so dopustne samo kot oblikovni poudarek 
in ne smejo presegati 20 % površine posamezne fasade. Pre-
povedana je uporaba barv, ki se v prostoru izrazito moteče in 
neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma 
travniško zelena, živo, temno oziroma turkizno modra); pogoj 
glede barv fasad ne velja za fasade iz vidnega naravnega ka-
mna ali nebarvanega lesa in za objekte v območjih z namensko 
rabo prostora IG in IP;

– fasade stanovanjskih stavb so ometane ali iz vidnega 
naravnega kamna; dopustna je tudi fasadna obloga iz nebar-
vanega lesa do 25 % površine vseh fasad objekta;

– poslikave fasad niso dopustne, izjeme so sakralni objek-
ti, gasilski domovi, objekti za kulturne in vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov;

– fasade iz brun in fasadna opeka na stanovanjskih objek-
tih niso dovoljene.«

18. člen
Črta se 23. člen.

19. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
»(oblikovanje višinskih razlik stavbnega zemljišča)
(1) Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s 

travnatimi brežinami. Višinske razlike se lahko premostijo tudi 



Stran 9144 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 1,5 m. Podporni zid 
ali škarpa sta lahko tudi višja od 1,5 m, kadar obstaja nevar-
nost rušenja terena: v tem primeru morata biti podporni zid ali 
škarpa izvedena v kaskadah širokih vsaj 0,5 m.

(2) Podporni zidovi ali škarpe morajo biti obloženi z lokal-
nim kamnom ali ozelenjeni.

(3) Podporni zidovi višji od 1,5 m in v betonski izvedbi 
brez ozelenitve so dopustni pri gradnji objektov klasifikacije 2 
Gradbeni inženirski objekti in v območjih IG in IP.

(4) Izjemoma je podporni zid večje višine dopusten tudi 
v drugih območjih stavbnih zemljišč, kadar zaradi terenskih 
razmer premostitev s kaskadami ni mogoča.«

20. člen
Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:

»(velikost in oblika gradbene parcele stavbe)
(1) V primeru, da velikost gradbene parcele stavbe ni 

posebej določena v posebnih določbah, velja:
– velikost gradbene parcele stavbe za prostostoječo sta-

novanjsko gradnjo (SS in SSe) znaša od 400 m2 do 1300 m2;
– najmanjša velikost gradbene parcele stavbe za strnjeno 

stanovanjsko gradnjo (SSs) znaša 250 m2 za en objekt v nizu.
(2) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo gradbene 

parcele obstoječih stavb, je dovoljena le v primeru, če nova 
gradbena parcela obstoječe stavbe ustreza pogojem za veli-
kost in oblikovanje gradbene parcele stavbe v skladu z določili 
tega odloka.

(3) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, 
kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki 
ustrezajo pogojem za velikost in oblikovanje novih gradbenih 
parcel stavb v skladu z določili tega odloka.

(4) V primeru, ko ta odlok določa največjo dopustno ve-
likost gradbene parcele, z delitvijo parcel pa ni mogoče tvoriti 
dveh novih gradbenih parcel po merilih tega odloka, se določilo 
o največji dovoljeni velikosti gradbene parcele ne upošteva.

(5) Določila o najmanjši velikosti gradbene parcele stavbe 
ne veljajo za že obstoječe manjše gradbene parcele stavbe, v 
tistih primerih, ko vse okoliške zemljiške parcele že predstavlja-
jo gradbene parcele obstoječih stavb.

(6) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel 
možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zah-
tevami gradnje javnega infrastrukturnega objekta.«

21. člen
Spremeni se 26. člen tako, da se glasi:
»(1) Določila tega člena so podana kot splošni pogoji za 

gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov.
(2) Največja višina stavb je:
– 6,0 m, če gre za stavbe 1271 Nestanovanjske kmetijske 

stavbe,
– 3,5 m pri ostalih stavbah.
(3) V območjih namenske rabe SSs in SSv je dopustno 

kot enostavne ali nezahtevne stavbe graditi samo garažo in 
nadstrešnico.

(4) Pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov na 
stavbnih zemljiščih je treba upoštevati:

– če se objekt gradi kot pomožen objekt na gradbeni 
parceli osnovne stavbe, naj bo oblikovan skladno s pogoji, ki 
so predpisani za osnovni objekt, h kateremu se gradi in sicer 
glede kritine in barve fasade (ta pogoj ne velja za gradnje v 
namenskih rabah IG in IP);

– izjemoma se lahko izvede ravna streha, zelena ali 
enokapna streha, če se s tem doseže skladnost pozidave na 
parceli ali če je zaradi funkcionalnosti osnovnega objekta na 
parceli namenjeni gradnji taka streha bolj primerna (npr. če je 
objekt prislonjen z eno stranico k terenu, k dvoriščnemu zidu, 
če meji na osnovno stavbo ipd.); če je objekt prostostoječ, mora 
biti sleme v smeri daljše stranice objekta;

– dopusti se gradnja nadstreškov, ki so proizvod dan na 
trg kot celota, namenjenih parkiranju avtomobilov; v območju 
SK samo pod pogojem, da objekt ne meji na javne površine.

(5) Pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov v na-
menski rabi K1 in K2 je treba upoštevati:

– objekti morajo biti izvedeni nevpadljivo; fasada je lahko 
iz lesa, kamna ali ometana v belih, svetlosivih ali v svetlih ze-
meljskih barvah;

– streha je praviloma dvokapnica z naklonom 
od 18° do 25°; v primeru, da je objekt s pretežno vkopano 
daljšo stranico, je dopustna streha tudi enokapnica z naklonom 
stran od vkopane stranice;

– sleme strehe je v smeri daljše stranice objekta;
– kritina je opečnate barve.
(6) Določila prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo za kmetij-

ske silose, stavbe za rastlinsko pridelavo in objekte – proizvo-
de, ki so kot celota dan na trg (z izjemo proizvoda danega na 
trg kot celota, namenjenih parkiranju avtomobilov).

(7) Medsosedska ograja se lahko izvede do višine 2,0 m 
kot zid, ograja ali kombinacija zidu in ograje. V primeru, da se 
gradi ograja na opornem zidu, vsak zase ne smeta presegati 
najvišje višine po tem odloku, skupno pa se lahko gradita do 
višine 2,5 m. Varovalna in protihrupna ograja na namenskih 
rabah IP, IG, IK, PC, PŽ, PL, PO, T, E, O, LN je lahko višine 
do 3,5 m; ob avtocestah izjemoma lahko tudi več, če je takšna 
potreba utemeljena s strokovno podlago s področja hrupa.

(8) Pomožni objekti v javni rabi ter objekti in naprave ur-
bane opreme so lahko oblikovani sodobneje, vendar z materiali 
in oblikovnimi značilnostmi ne smejo kvariti splošnega videza.

(9) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične 
fasade objektov. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti 
motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih 
se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).

(10) Elektro omarice, omarice plinskih ali telekomunika-
cijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je treba namestiti 
tako, da so javno dostopne in da praviloma niso nameščene na 
uličnih fasadah objektov.«

22. člen
Črtajo se členi 27. do 30..
Črta se naslov poglavja III. 3.9 Prometna infrastruktura. 

Nadaljnji naslovi poglavij se preštevilčijo.

23. člen
V drugem odstavku 31. člena se pika nadomesti z vejico 

in doda naslednje besedilo: »razen če gradnja podzemne ga-
raže zaradi tehničnih razlogov ni mogoča.«

Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:
»(3) Parkirna mesta in garaže za dve ali več tovornih vo-

zil, ki presegajo 3,5 t in za avtobuse ter za priklopnike teh mo-
tornih vozil v stanovanjskih območjih niso dopustna. Parkirišča 
za tovorna vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih 
enotah z namensko rabo: I, P, CDo, E in O.«

Črtajo se četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti 
odstavek 31. člena.

24. člen
Spremeni se 32. člen tako, da se glasi:
»(1) Na gradbeni parceli stavbe je treba zagotoviti nasle-

dnje najmanjše število parkirnih ali garažnih mest za osebna 
vozila:

– 111 Enostanovanjske stavbe: 2 PM/stanovanje,
– 112 Večstanovanjske stavbe: za stanovanja do 45 m2 

koristne stanovanjske površine: 1 PM/stanovanje,
– 112 Večstanovanjske stavbe: za stanovanja od 46 m2 

do 70 m2 koristne stanovanjske površine: 1,5 PM/stanovanje,
– 112 Večstanovanjske stavbe: za stanovanja nad 70 m2 

koristne stanovanjske površine: 2 PM/stanovanje,
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji: 

1PM/stanovanje,
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbe-

ne skupine: 1 PM/7 postelj,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-

stanitev: 1 PM/2 sobi,
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– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: 1 PM/6 sedežev,
– 122 Poslovne in upravne stavbe: 1 PM/40 m2 BTP,
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti: 

1 PM/50 m2 BTP,
– 12510 Industrijske stavbe: 1 PM/5 zaposlenih,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: za skla-

dišča s strankami 1 PM/200 m2 BTP,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: za skla-

dišča brez strank ne manj kot 3 PM.
(2) Kadar na parceli objekta ni tehničnih in prostorskih 

možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkir-
nih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta zagotoviti 
na drugih ustreznih stavbnih zemljiščih, ki so od stavbe odda-
ljene največ 200 m in na katerih je lastnikom, obiskovalcem ali 
zaposlenim zagotovljena njihova trajna uporaba.

(3) Najmanjša dovoljena velikost parkirnega mesta za 
osebni avto znaša 2,5 m x 5,0 m.«

25. člen
Črtata se 33. in 34. člen.
Črtata se naslova poglavij III.3.11 Zelene površine in 

III.3.12 Javne površine. Nadaljnji naslovi poglavij se prešte-
vilčijo.

26. člen
Spremeni se 35. člen tako, da se glasi:
»(1) Objekti razpršene gradnje so vsi legalno zgrajeni 

objekti izven stavbnih zemljišč na kmetijskih zemljiščih K1 in 
K2 ter gozdnih zemljiščih G.

(2) Objekti razpršene gradnje iz prvega odstavka tega 
člena so prikazani kot stavbišča v grafičnem delu izvedbenega 
dela na karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrob-
ne namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.

(3) Stavbišča razpršene gradnje so evidentirana na pod-
lagi podatkov katastra stavb.

(4) Na obstoječem zakonito zgrajenem objektu razpršene 
gradnje oziroma na njegovi gradbeni parceli, so za izboljšanje 
bivalnega standarda dopustne naslednje vrste gradenj:

– rekonstrukcija objekta,
– gradnja novega objekta na stavbišču poprej odstranje-

nega objekta, novi objekt po velikosti lahko presega odstranjeni 
objekt do 20 % BTP,

– enkratna povečava objekta do 50 % BTP,
– nadzidava pritličnega objekta s podstrešno etažo,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
(5) Dopustne so spremembe namembnosti zakonito zgra-

jenih objektov v objekte, ki so dopustni v območjih s PNRP 
območja SS – stanovanjske površine.

(6) Za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje veljajo 
podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo v območjih s 
PNRP območij SS – stanovanjske površine, če so v skladu s 
tem členom.

(7) Če obstoječi zakonito zgrajeni objekt ni vrisan na karti 
iz drugega odstavka tega člena, zanj veljajo enake določbe kot 
za vrisane objekte.

(8) Za določitev gradbene parcele stavbe k obstoječemu 
zakonito zgrajenemu objektu se uporabijo prostorski izved-
beni pogoji glede velikosti in oblike gradbene parcele iz tega 
odloka.«

27. člen
V 36. členu se v prvem odstavku črta beseda »praviloma«.

28. člen
V 37. členu se naslov člena spremeni tako, da glasi: 

»(predpisana obvezna komunalna oprema)«.
V prvem odstavku 37. člena se črta besedilo »za gradnjo 

stanovanjskih objektov in ostalih objektov«, za besedo »omrež-
je« se črta beseda »ter«.

29. člen
Črtata se 39. in 40. člen.

30. člen
Prvi in drugi odstavek 41. člena se črtata.
V četrtem odstavku istega člena se črta besedilo », pri 

čemer je potrebno upoštevati osnovne zahteve glede varnostih 
odmikov med vodi gospodarske javne infrastrukture, kot to 
določajo veljavni predpisi«.

Sedmi, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek se črtajo.

31. člen
Črtajo se prvi do sedmi in deveti odstavek 42. člena.

32. člen
Črta se 43. člen.

33. člen
Črta se prvi, četrti, peti, sedmi in osmi odstavek 44. člena.
V devetem odstavku se črta naslednje besedilo. »(poseb-

ne ureditve na zelenih površinah parcele namenjene gradnji ali 
na parcelah večjega števila stavb, h katerim pripadajo)«.

34. člen
Črta se 45. člen.

35. člen
Spremeni se 46. člen tako, da se glasi:
»(1) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostne-

ga nivoja 20 kV in manj mora biti zgrajeno s podzemnimi kabli 
praviloma v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnih vodov na-
petostnega nivoja 20 kV in manj je dopustna le zunaj strnjenih 
območji poselitve, razen v primerih ko terenske in ekonomske 
razmere gradnje podzemnega voda ne omogočajo. Nadzemni 
elektroenergetski vodi ne smejo potekati v vedutah na naravne 
in ustvarjene prostorske dominante.

(2) Razdelilne transformatorske postaje (distribucijski 
objekti) se morajo izvesti z uporabo sodobnih tehnologij, ter 
tako:

– da se vplivi na okolje zmanjšajo na minimum,
– da se zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta,
– da se vse stikalne in transformatorske naprave izvede 

v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih,
– da so vse razdelilne transformatorske postaje zaščitene 

pred nepooblaščenim dostopom,
– da se vse priključitve praviloma izvedejo s podzemnimi 

kabli.
(3) Transformatorske postaje so v primeru gradnje večjih 

objektov umeščene v objekt. Prosto stoječe transformatorske 
postaje morajo biti čim manjše, oblikovane kot tipski objek-
ti ali prilagojene oblikovanju osnovnega objekta oziroma kot 
sestavni del z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, 
kot so zbirna mesta za odpadke, nadstrešnice in podobno. 
Do obstoječih in novopredvidenih transformatorskih postaj je 
treba zagotoviti stalen dostop z osebnim in tovornim vozilom 
iz javnih površin.

(4) Pri gradnji distribucijske elektroenergetske infrastruk-
ture, ki je del gospodarske javne infrastrukture, se na vseh 
parcelah v občini zasleduje javna korist, saj spada razvoj ozi-
roma širitev posameznih objektov in omrežij gospodarske javne 
infrastrukture med osnovne usmeritve prostorskega akta.«

36. člen
Črtajo se 47., 48. in 49. člen.

37. člen
Spremeni se 50. člen tako, da se glasi:
»(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih 

povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli, in to pravilo-
ma v kabelski kanalizaciji. Zunaj strnjenih območij poselitve je 
dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.
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(2) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba umešča-
ti v prostor tako, da se združujejo v obstoječe ali načrtovane 
infrastrukturne koridorje in naprave. Objekte in trase komuni-
kacijskih vodov mora potrditi pristojna strokovna služba občine.

(3) Pri načrtovanju baznih postaj mobilne telefonije je 
treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:

– baznih postaj mobilne telefonije ni dopustno graditi v ob-
močjih enot urejanja prostora namenjenih: stanovanjem (S, A), 
centralnim dejavnostim namenjenim varstvu, izobraževanju in 
stanovanju (CDi, CU), zelenim površinam (Z), na najboljših 
kmetijskih zemljiščih (K1);

– gradnja baznih postaj mobilne telefonije ni dopustna v 
100 m pasu od roba parcele 12640 Stavb za zdravstvo, 11 Sta-
novanjskih stavb, 12630 Stavb za izobraževanje in znanstve-
noraziskovalno delo ter otroških igrišč;

– bazne postaje mobilne telefonije je izjemoma dopustno 
graditi na manj kvalitetnih kmetijskih in gozdnih zemljiščih na 
podlagi soglasja pristojnih služb s področja kmetijstva ali goz-
darstva;

– gradnja baznih postaj mobilne telefonije na zavarovanih 
območjih narave in kulturne dediščine ni dopustna, razen ob 
soglasju pristojnih pooblaščenih javnih služb za ohranjanje 
narave in varstvo kulturne dediščine.

(4) Za zagotovitev kar najmanjših možnih vplivov na oko-
lico je treba objekte in naprave mobilne telefonije načrtovati 
tako, da je v čim večji meri preprečena vidna izpostavljenost 
antenskih objektov in naprav in da je vpliv na vidne kvalitete 
prostora čim manjši. Antenski objekti in naprave se pri ume-
ščanju na druge obstoječe objekte zakrivajo in prilagajajo 
tako, da skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto. 
Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) pa mora 
biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipolo-
giji ter naravnim danostim prostora, treba je ozeleniti okolico 
objekta.

(5) Bazna postaja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– če se antenski drog umešča na stavbo, je lahko visok 

največ 10 m nad višino strehe stavbe, na katero je nameščen;
– prostor z elektronsko komunikacijsko opremo je lah-

ko samo v nestanovanjski stavbi; če je to zabojnik, je lahko 
postavljen ob drogovih, stebrih ali stolpih, njegova BTP pa je 
lahko do 30 m2.

(6) Baznih postaj mobilne telefonije ni dovoljeno posta-
vljati na zavarovana območja naravne ali kulturne dediščine. 
Izjemoma je dopustna postavitev, kadar ni mogoče zagotoviti 
primernejše lokacije, pri čemer poseg ne sme spreminjati la-
stnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status.«

38. člen
Črtata se 51. in 52. člen.

39. člen
Spremeni se 54. člen tako, da glasi:
»(1) Pri obstoječih dejavnostih, ki imajo čezmerne vplive 

na okolje, je izvajanje dejavnosti pogojeno z njihovo sočasno 
sanacijo.

(2) Za zagotavljanje kvalitete zunanjega zraka se pra-
viloma dejavnosti, ki povzročajo emisije v zrak, umeščajo 
stran od stanovanjskih območij. Med stanovanjskimi območji 
(objekti) in viri emisij v zrak se praviloma izvedejo zeleni 
pasovi/bariere.

(3) Objekte, ki se jih z OPN dovoljuje umeščati tudi na 
kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih povsod po občini, se 
v območjih ohranjanja narave prednostno umešča na obstoje-
če, s stališča narave degradirane površine tako, da se ohranja 
obstoječa vegetacija, naravna strukturiranost habitatov, hi-
drološki režim in prehodnost vodotokov za vodne organizme.

(4) V vseh EUP se pri sanaciji, zasaditvah in ozelenitvah 
uporablja lokalno avtohtone vrste vegetacije.«

40. člen
Črta se prvi odstavek 55. člena.

41. člen
Črta se prvi odstavek, drugi stavek osmega odstavka, 

enajsti, štirinajsti in petnajsti odstavek 56. člena.
V šestnajstem odstavku se črta besedilo »v primeru, da 

gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na 
javnih cestah in poteh)«.

Črtata se sedemnajsti in osemnajsti odstavek.

42. člen
Spremeni se 57. člen tako, da glasi:
»Na obstoječih objektih in napravah, ki ležijo na vodnem 

in priobalnem zemljišču je mogoča rekonstrukcija, sprememba 
namembnosti in nadomestna gradnja, pod pogoji, ki jih določa 
zakon o vodah.«

43. člen
Spremeni se 58. člen tako, da glasi:
»(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred 

onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi 
o varovanju vodnih virov.

(2) Za posege na vodovarstvenih območjih, ki so dolo-
čena s predpisom, je treba v primeru neskladja tega odloka 
s pogoji ministrstva, pristojnega za vode, upoštevati pogoje 
slednjega.

(3) Za vodne vire in varovalna območja, kjer še ni izdelana 
varstvena regulativa, velja permanentno varovanje in prepoved 
posegov v prostor, ki ogrožajo vodne vire.«

44. člen
Črta se drugi odstavek 59. člena.

45. člen
Črta se 60. člen.

46. člen
Črta se prvi odstavek in drugi in tretji stavek v drugem 

odstavku 61. člena.

47. člen
Črta se prvi odstavek 62. člena.

48. člen
Spremeni se 64. člen tako, da glasi:

»(varstvo pred požarom)
(1) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je tre-

ba upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano 
možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih 
snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih 
industrijskih objektov in tehnoloških procesov ter z možnostjo 
širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji ter 
požarom v naravnem okolju.

(2) Za primer požara je treba zagotoviti:
– odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne 

protipožarne ločitve,
– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površi-

ne za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– odprtost naravnega okolja za potrebe gašenja požarov 

z intervencijskimi protipožarnimi prometnicami,
– naselja in potencialni povzročitelji požarov (železnica, 

bencinski servisi, industrijski objekti morajo bili obkroženi ali 
ločeni od naravnega okolja s protipožarnimi objekti in interven-
cijskimi protipožarnimi prometnicami.

(3) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zago-
toviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo treba požarno 
varnost.

(4) Gradnje in ureditve v prostoru ne smejo ovirati dovoza 
do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.«

49. člen
Črta se 66. člen.
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50. člen
Spremeni se 67. člen tako, da glasi:
»(1) V območje, kjer velja III. stopnja varstva pred hru-

pom, spadajo površine z namensko rabo:
– območja stanovanj (S),
– območja centralnih dejavnosti (C),
– površine za turizem (BT),
– območja zelenih površin (Z),
– površine razpršene poselitve (A).
(2) V območje, kjer velja IV. stopnja varstva pred hrupom, 

spadajo površine z namensko rabo:
– območja proizvodnih dejavnosti (I),
– površine drugih območij (BC),
– območja prometne infrastrukture (P, E, O),
– območja kmetijskih zemljišč (K1, K2),
– območja gozdnih zemljišč (G),
– območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (N).
(3) Na podlagi študije ocene hrupa se lahko stopnja var-

stva pred hrupom spremeni.
(4) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obsto-

ječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za 
III. stopnjo varstva pred hrupom.

(5) V posamezne enote urejanja prostora se lahko ume-
ščajo le tiste dejavnosti, ki so dopustne v skladu s prostorskimi 
izvedbenimi pogoji, določenimi v tem odloku.

(6) Pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je treba 
zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje in 
zmanjšanje hrupa v okolju glede na zakonsko predpisane mej-

ne vrednosti za posamezno območje varstva pred hrupom. S 
smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito je treba zmanj-
šati vpliv vira hrupa na najmanjšo možno mero, da se zagotovi 
čim nižja splošna raven hrupa v okolju, pri čemer imajo pri izbiri 
ukrepov varstva pred hrupom prednost ukrepi zmanjšanja emi-
sije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja širjenja 
hrupa v okolju.

(7) Določbe tega člena ne veljajo za hrup, ki ga povzroča 
hrupu izpostavljen človek sam, ki nastane zaradi del v gospo-
dinjstvih, zaradi vojaških, obrambnih ali zaščitnih dejavnosti, 
pri reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter pri 
izvajanju medicinske, policijske in druge pomoči.«

51. člen
Črta se četrti odstavek 68. člena.

52. člen
Črta se drugi stavek prvega odstavka in drugi odstavek 

69. člena.

53. člen
Črta se drugi odstavek 70. člena.

54. člen
Črtata se naslova poglavij »III.4.1 Območja stavbnih ze-

mljišč in III.4.1.1 S – OBMOČJA STANOVANJ«.
Spremeni se 71. člen tako, da glasi:
»V območjih z namensko rabo prostora Območja stano-

vanj (S) veljajo sledeči prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba S – Območja stanovanj
Podrobna 
namenska raba:

SS
stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez 
dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi

SK
Površine 
podeželskega 
naselja,  
ki so namenjene 
površinam kmetij 
z dopolnilnimi 
dejavnostmi  
in bivanju

SB
Območja, namenjena 
občasnemu  
ali stalnemu bivanju 
različnih skupin 
prebivalstva (otrok, 
starejših ljudi, 
študentov in drugih 
socialnih skupin)

Členitev
podrobne
namenske
rabe:

SS, SSe
Prosto stoječa 
gradnja

SSs
Strnjena gradnja
– vrstne, verižne 
hiše (do največ  
5 hiš skupaj)

SSv
Večstanovanjska 
gradnja

SK
Površine 
podeželskega 
naselja – vaška 
jedra

SB
Stanovanjske 
površine za posebne 
namene

Dopustna
izraba:

FZ do 0,4 FZ do 0,4 FZ do 0,4 FZ do 0,4

Višina stavb do: 10 m 10 m 17 m 10 m 17 m 
Merila in pogoji za oblikovanje:
Strehe: – osnovna oblika strehe je tradicionalna dvokapnica naklona 18° do 25°;

– izjemoma (zaradi lokacije ali velikosti objekta, npr. pri vogalnih stavbah, stavbah postavljenih pravokotno 
na ulico, večjih in širših objektih) so dopustne tudi večkapne strehe;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico z izjemo vrstnih hiš in hiš v nizu, kjer smer slemena 
posameznega objekta sledi smeri slemena objektov v nizu (vrsti);
– ravne strehe se dovolijo pri večstanovanjskih objektih (v SSv), strnjeni gradnji (SSs) in pri prostostoječi 
gradnji (SS, SSe); ravne strehe na območjih SK so dovoljenje samo na podrejenih, praviloma manjših 
stavbah ali stavbnih delih;
– strešine podrejenih, praviloma manjših stavb ali stavbnih delov so lahko enokapne, naklon strehe sledi 
dominantnemu objektu, ali pa ravne oziroma ravne pohodne (terasa);
– material kritine je opečna kritina – korci ali druga valovita kritina opečne barve podobne strukture kot 
korci (ne velja za ravne strehe).

Posebnosti: oblikovanje objektov je izjemoma lahko tudi drugačno v primeru rekonstrukcije ali dograditve objekta  
z drugačno zasnovo.

«
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55. člen
Spremeni se 72. člen tako, da glasi:
»V območjih z namensko rabo prostora Površine razpr-

šene poselitve (A) veljajo sledeči prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba A – površine razpršene poselitve
Členitev
podrobne
namenske
rabe:

Ass Ask Ak Acd Abt

Dopustna izraba: FZ do 0,4 FZ do 0,4 FZ do 0,4 FZ do 0,4 FZ do 0,4
Višina stavb do: 9 m 9 m 9 m 15 m 9 m 
Merila in pogoji  
za oblikovanje:

se prevzemajo 
določila za SS

se prevzemajo 
določila za SK

se prevzemajo 
določila za SK

se prevzemajo 
določila za CDo

se prevzemajo 
določila za BT

Posebnosti: v območjih Ask je na območju kmetij treba ohranjati prvotno strukturo in tipiko gradnje.
«

56. člen
Črta se naslov poglavja »III.4.1.2. C – OBMOČJA CEN-

TRALNIH DEJAVNOSTI«.
Spremeni se 73. člen tako, da glasi:
»V območjih z namensko rabo prostora Območja central-

nih dejavnosti (C) veljajo sledeči prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba C – območja centralnih dejavnosti
Podrobna namenska 
raba:

CU
Osrednja območja 
centralnih dejavnosti, ki 
so namenjena oskrbnim, 
storitvenim in družbenim 
dejavnostim ter bivanju

CD
Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena 
dejavnost, razen stanovanj

Členitev podrobne 
namenske rabe:

CDi
dejavnosti izobraževanja, 
vzgoje in športa

CDo
trgovske, oskrbne, poslovno-
storitvene, gostinske dejavnosti, 
manjša obrt, gasilski dom

Dopustna izraba: FZ do 0,6 FZ do 0,6 FZ do 0,6
Višina stavb do: 15 m 15 m 15 m (razen zvonikov)
Merila in pogoji za oblikovanje:
Fasade: – oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin  

in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju oziroma 
območju;
– oblikovanje fasad je lahko sodobneje (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla 
in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ipd.).

Streha: – pri novogradnjah so dovoljene strešine vseh naklonov od 0° do 25°, vendar naj bodo v enem 
kompleksu poenotene;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– večkapne (trikapne in štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar to zahteva lokacija (npr. 
vogalna stavba ipd.).

Posebnosti: merila in pogoji za oblikovanje objektov, faktorji zazidanosti in višine stavb se povzamejo v primeru 
enostanovanjskih in dvostanovanjskih iz SS, v primeru večstanovanjskih objektov pa iz SSv.

«
57. člen

Črta se naslov poglavja »III.4.1.3 I – OBMOČJA PRO-
IZVODNIH DEJAVNOST«.

Spremeni se 74. člen tako, da glasi:
»V območjih z namensko rabo prostora Območja proizvo-

dnih dejavnosti (I) veljajo sledeči prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba I – območja proizvodnih dejavnosti
Podrobna namenska 
raba:

IP
območja proizvodnih 
dejavnosti, ki so pretežno 
namenjena industrijskim, 
proizvodnim in spremljajočim 
storitvenim ter servisnim 
dejavnostim.

IG
območja proizvodnih 
dejavnosti, ki so pretežno 
namenjena industrijskim, 
proizvodnim in obrtnim ter 
spremljajočim storitvenim ter 
servisnim dejavnostim

IK
območja proizvodnih dejavnosti, 
kmetijska proizvodnja

Višina stavb do: 15 m 15 m 10 m
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Merila in pogoji za oblikovanje:
Fasade: dopustno je sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla 

in drugih sodobnih materialov);
Strehe: – kritina ne sme biti bleščeča;

– dovoljene so strešine naklonov od 0° do 25°.
«

58. člen
Črta se naslov poglavja »III.4.1.4 B – POSEBNA OBMO-

ČJA«.
Spremeni se 75. člen tako, da glasi:
»V območjih z namensko rabo prostora Posebna območja 

(B) veljajo sledeči prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba B – posebna območja

Podrobna namenska 
raba:

BT
Površine za turizem
Namen: gostinski objekti, hoteli, bungalo-
vi, apartmaji in drugi objekti za nastanitev 
ter objekti za potrebe turizma v povezavi 
s športom in rekreacijo (kamp, planinski, 
lovski, gozdarski dom idr.)

BC
Športni centri
Namen: športni centri, površine in objekti namenjeni 
športnim aktivnostim in športnim prireditvam 

Dopustna izraba FZ do 0,5 FZ do 0,5

Višina stavb do: 10 m 15 m

Merila in pogoji za oblikovanje:

Gabariti: pri gabaritih posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi, 
ipd.), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo predpisani gabariti za oblikovanje 
stanovanjskih objektov v SS oziroma stanovanjsko kmetijskih objektov v SK.

Fasade: pri oblikovanju posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi, 
ipd.), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo določila za oblikovanje iz tabel SS 
oziroma iz tabel SK.

Strehe: – dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično – arhitekturno kakovost;
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko pa tudi dvokapne ali enokapne strehe 
majhnega naklona;
– dovoljena je kritina v opečni barvi pri klasičnih manjših dvokapnih strehah, pri ravnih strehah pa 
kritina ne sme biti trajno bleščeča, kot tudi ne temnih barv.

«

59. člen
Črta se naslov poglavja »III.4.1.5 Z – OBMOČJA ZELE-

NIH POVRŠIN«.
Spremeni se 76. člen tako, da glasi:
»V območjih z namensko rabo prostora Območja zelenih 

površin (Z) veljajo sledeči prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba Z – območja zelenih površin
Podrobnejša namenska 
raba:

ZS
Površine za 
rekreacijo in šport 
so namenjene 
preživljanju prostega 
časa na prostem, 
predvsem rekreaciji 
in športu.

ZP
Parki kot urejena 
območja odprtega 
prostora v naselju, 
ki so namenjeni 
preživljanju prostega 
časa.

ZD
Zeleni pasovi z zaščitno 
oziroma drugo funkcijo 
(obcestne zelenice, 
ločevalni zeleni pasovi, 
zelene bariere).

ZK
Površine za pokopališča 
so namenjene za 
pokopališča in 
spremljajoče objekte.

Višina stavb do: 6 m – – 6 m (razen zvonikov)
Merila in pogoji za oblikovanje in urejanje zelenih površin ZS in ZK:
– ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno in poenoteni ter smiselno usklajeni z 
zunanjimi ureditvami stičnih območij;
– pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih 
grajenih struktur;
– ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.

«
60. člen

Črta se naslov poglavja »III.4.2 K – OBMOČJA KMETIJ-
SKIH ZEMLJIŠČ«.
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Spremeni se 77. člen tako, da glasi:
»V območjih z osnovno namensko rabo prostora Obmo-

čja kmetijskih zemljišč (K) veljajo sledeči prostorski izvedbeni 
pogoji:

Namenska raba K – kmetijska zemljišča
Podrobnejša
namenska
raba:

K1
Najboljša kmetijska zemljišča.

K2
Druga kmetijska zemljišča.

Dopustna 
dela in druge 
prostorske 
ureditve:

– na zakonito zgrajenih objektih, ki niso v skladu z namembnostjo, so dopustna vzdrževalna dela, enkratno 
povečanje do 20 % bruto površine in odstranitev objekta;
– vzdrževanje in odstranjevanje objektov;
– dopustno je raziskovanje mineralnih surovin in geotermičnih energetskih virov pod pogojem, da 
raziskovanje trajno ne spreminja in poškoduje naravnega stanja na površini in podtalju in da se po 
raziskovanju zemljišča vrnejo v prejšnje stanje;
– prepovedana je postavitev počitniških prikolic, bivalnih zabojnikov, šotorov in drugih podobnih objektov, 
katerih namen je praviloma začasno prenočevanje in bivanje. Dovoljena postavitev časovno omejenih 
taborov s soglasjem občine;
– vodnogospodarske ureditve za ribogojnice;
– ureditve za potrebe lova in ribolova;
– ni dovoljeno zasipavanje vrtač, globokih dolov, brezen in jam;
– mulčenje tal in kamenja na območju Natura 2000 ni dovoljeno.

Drugi pogoji: – navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso v 
nasprotju z interesi kmetijstva in je zanje treba pridobiti ustrezno soglasje pristojne kmetijsko svetovalne 
službe;
– gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do kmetijskih 
zemljišč. V kolikor poseg prekine obstoječi dostop do kmetijskih zemljišč, je le-te treba nadomestiti;
– dopustni objekti, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč. 
Poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati.

Merila in pogoji
za oblikovanje:

– ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno in poenoteni ter smiselno 
usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij;
– pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine 
ter kakovostnih grajenih struktur;
– ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi;
– ohranjajo se suhozidi;
– ohranjajo se obstoječi drevoredi in prepoznavna kmetijska kulturna krajina v obliki teras;
– na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti 
območja, zlasti zemeljska dela, izgubo naravne ohranjenosti in odprtosti ter javne dostopnosti.

«
61. člen

Črta se naslov poglavja »III.4.3 G – OBMOČJA GOZDNIH 
ZEMLJIŠČ«.

Spremeni se 78. člen tako, da glasi:
»V območjih z osnovno namensko rabo prostora Območja 

gozdnih zemljišč (G) veljajo sledeči prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba G – gozdna zemljišča
Dopustna dela in druge 
prostorske ureditve:

– gospodarjenje z gozdovi v skladu z gozdnogospodarskimi in gozdnogojitvenimi načrti;
– krčitve gozdov v kmetijske namene ter obore za rejo divjadi, pri čemer je treba pridobiti ustrezno 
dovoljenje ali soglasje Zavoda za gozdove Slovenije;
– vodnogospodarske ureditve za ribogojnice;
– ureditve za potrebe lova in ribolova;
– sanacije nelegalnih kopov, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin;
– sanitarne sečnje;
– vzdrževanje in odstranjevanje objektov;
– na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo so dopustna vzdrževalna dela, 
povečanje objekta za 20 % in odstranitev objekta;
– dopustno je raziskovanje mineralnih surovin in geotermičnih energetskih virov pod pogojem, da 
raziskovanje trajno ne spreminja in poškoduje naravnega stanja na površini in podtalju in da se po 
raziskovanju zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.

Drugi pogoji: – posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami 
gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje 
treba pridobiti ustrezno soglasje od pristojne službe za urejanje in varstvo gozdov;
– v večje sklenjene gozdne komplekse posegi v gozd in gozdni prostor praviloma niso dopustni;
– posege v gozdni prostor se usmerja v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo 
zasnovo oziroma na območja zaraščajočih se površin;
– gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč.

Merila in pogoji  
za oblikovanje:

– pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij  
in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur;
ؘ– ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.

«
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62. člen
Črta se naslov poglavja »III.4.4 OBMOČJA DRUGIH ZE-

MLJIŠČ«.
Spremeni se 79. člen tako, da glasi:
»V območjih z namensko rabo prostora Območja za po-

trebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (N) veljajo 
sledeči prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba N – območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Dopustna 
dela in druge 
prostorske 
ureditve:

– vzdrževanje objektov in odstranitev objektov;
– na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo so dopustna samo vzdrževalna dela  
in odstranitev objekta;
– dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo 
naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.

«

63. člen
Črta se prvi odstavek 80. člena
V petem odstavku se črta številka »1« in pred piko doda 

besedilo »tega odloka«.

64. člen
Spremeni se 81. člen tako, da glasi:
»(1) Območja, ki se urejajo z OPPN, so označena v 

grafičnem delu izvedbenega dela na karti »3 – Prikaz območij 
enot urejanja prostora, podrobne namenske rabe prostora in 
prostorskih izvedbenih pogojev«.

(2) OPPN se lahko izdela tudi za druge enote urejanja 
prostora ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja 
prostora.

(3) Območje OPPN, ki je določeno s tem odlokom, se v 
postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrob-
nim programskim zahtevam ter razmeram na terenu.

(4) Spremembo meje območja OPPN sprejme občinski 
svet občine.«

65. člen
Črta se 82. člen.

66. člen
Spremeni se 83. člen tako, da glasi:
»V območjih urejanja prostora, kjer je predvidena izdela-

va podrobnih prostorskih načrtov, je do izdelave le teh možno 
izvajati naslednje gradnje oziroma posege v prostor, če le te 
ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja in izvedbe gradenj 
načrtovanih s predvidenim podrobnim prostorskim načrtom:

– gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z 
namensko rabo EUP,

– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje komunalne opre-
me za oskrbo obstoječih objektov, za potrebe povezovanja 
infrastrukturnih omrežij, priključevanja obstoječih objektov ter 
priključevanja novih objektov, ki se gradijo v sosednjih območjih 
na podlagi OPPN,

– vzdrževanje, rekonstrukcija in enkratna povečava do 
50 % BTP obstoječih objektov v skladu z namensko rabo EUP,

– spremembe namembnosti obstoječih objektov v skladu 
z namensko rabo EUP,

– odstranitev obstoječih objektov, če le ta ni prepovedana 
z drugimi določbami.«

67. člen
Spremeni se 84. člen tako, da glasi:
»(1) Kot izhodišče za prostorske izvedbene pogoje na 

območjih OPPN služijo prostorski izvedbeni pogoji posame-
znih osnovnih in podrobnejših namenskih rab, določenih s tem 
odlokom. Prostorski izvedbeni pogoji se lahko s sprejemom 
OPPN spremenijo, če sprememba pomeni izboljšanje prostor-
skih ureditev, predvsem na področju javnih površin in javne 
infrastrukture.

(2) V območju OPPN, ki je v grafičnem delu izvedbene-
ga dela na karti »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, 
podrobne namenske rabe prostora in prostorskih izvedbe-
nih pogojev«, razdeljeno na več namenskih rab, se meje 
namenskih rab lahko v primeru investicijske namere, ki je v 
splošnem javnem interesu, spremenijo. Površina posamezne 
označene namenske rabe se v OPPN lahko spremeni za 
največ 20 %.

(3) Posamezna območja OPPN je dovoljeno načrtovati 
po posameznih delih, vendar mora biti v tem primeru del spre-
jetega OPPN tudi celovita presoja celotnega območja OPPN, 
predvsem z vidika urejanja prometne in druge gospodarske 
javne infrastrukture, družbene infrastrukture in potrebnih oskrb-
nih dejavnosti.«

68. člen
Črtajo se 85., 86. in 87. člen.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

69. člen
Priloga1 se nadomesti z novo Prilogo: Posebni prostorski 

izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora, ki je 
sestavni del tega odloka.

Črtajo se Priloge 2, 3, 4 in 5.

70. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli 

pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po do-
ločbah prostorskih izvedbenih aktov Občine Hrpelje - Kozina, 
veljavnih v času na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja.

71. člen
(1) Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti:
– na sedežu Občine Hrpelje - Kozina,
– na Upravni enoti Sežana.
– na Ministrstvu za okolje in prostor v Ljubljani.
(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletnih straneh Občine 

Hrpelje - Kozina.

72. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-3/2021-1
Hrpelje, dne 30. septembra 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek
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Priloga:  
POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA 
PROSTORA 
 
EUP način 

urejanja 
posebni PIP 

AR-1 
B-2 
B-10 
B-37 
B-63 
B-113 
B-154 
B-165 
B-166 
B-168 
B-173 
B-225 
BA-1 
BA-6 
BB-2 
C-29 
C-133 
G-13 
G-19 
G-20 
G-21 
G-27 
G-133 
G-138 
G-145 
G-147 
M-34 
M-39 
M-53 
M-80 
M-224 
M-235 
M-331 
M-356 
PE-1 
R-8 
R-25 
SP-4 
SP-7 

 Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti 
predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev 
natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani 
(zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi 
poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. 

AR-2 
 

 Območje je primarno namenjeno gozdarski dejavnosti; v primeru vzpostavitve možne 
izključne rabe za potrebe obrambe pa razmestitvi vojske in vojaških mobilnih sistemov 
ter opreme. 

BA-5 OPPN GC 
Povžane 

Na zemljišču *141 k. o. 2559 Materija so dopustne vse gradnje, ki so dopustne v Ass 
in pod enakimi pogoji kot veljajo na Ass. 

BA-5 
GM-16 
GM-17 
HK-72 
RD-23 
SP-10 

 Priporoča se: Na območju vrste in habitatni tipi še niso bill popisani. Izvede naj se 
popis in dejavnost načrtuje v skladu z ugotovitvami.  

BE-6  Obstoječe večnamensko tlakovano igrišče (za košarko, rokomet ...), območje za 
24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem. 
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BZ-6  Obnovitvena ali vzdrževalna dela na objektu se prilagodijo življenjskemu ciklusu 
netopirjev. Pogoje za izvajanje del se pridobi na območni enoti zavoda za varstvo 
narave. Cerkve naj se ne osvetljuje oziroma naj se osvetljevanje prilagodi življenjskim 
ciklom netopirjev. 

BZ-8 
BZ-9 

 Na območju naravnega spomenika so prepovedani posegi, ki bi lahko povzročili 
spremembo lastnosti, zaradi katerih je bilo območje zavarovano. 

BZ-7  Na območju naravnega spomenika so prepovedani posegi, ki bi lahko povzročili 
spremembo lastnosti, zaradi katerih je bilo območje zavarovano. Gradnje se načrtuje 
v čim večji oddaljenosti od vodotoka. 

G-174 
G-175 
G-176 
G-177 
G-179 
G-181 
G-183 
G-184 
G-185 
G-186 
G-188 
G-189 
G-190 
G-191 
G-192 
G-193 
G-194 
G-195 
G-196 
R-100 
R-101 
R-102 
R-103 
R-104 

DPN Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list 
RS, št. 88/12) 

G-178 
G-180 
G-182 

DPN Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list 
RS, št. 88/12) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec (Uradni list 
RS, št. 48/98) 

G-187 
MI-9 

DPN Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper  (Uradni 
list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) in Državni prostorski načrt za prenosni 
plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12) 

GM-1  Dopustna gradnja 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - lovska 
koča, možna povečava največ do 20% volumna obstoječega objekta. 

HK-1 OPPN 
V Kantonu 

 

HK-10 
HK-41 
HK-51 
HK-55 
HK-63 
HK-79 
HK-85 
RD-5 

 Zaradi ohranjanja potencialno ogroženih evidentiranih jam (ki so v primeru NV Brezno 
pri Guštinovi dolini, Id. št. 41385 hkrati NV in tudi kvalifikacijski HT Natura 2000 
območja SAC Kras) se priporoča sledeče usmeritve: za vse jame in udornice naj 
investitor v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobi strokovne podlage za 
jame in udornice. Ugotovitve strokovnih podlag naj bodo osnova za odločitev o 
sprejemljivosti posega oziroma konkretne prostorske ureditve; strokovne podlage za 
jame naj vključujejo navedbo točnih Iokacij vhodov v jame (koordinate) na vplivnem 
območju posega, podatke o morebitnih rovih (smer, dolina, globina, oddaljenost rovov 
od površja), strokovno mnenje o vplivih načrtovanih posegov na jame oziroma 
podzemne krake sisteme ter ukrepe za varovanje jam (natančnejše rešitve za izvedbo 
posega ob hkratnem varovanju jam) strokovne podlage za udornice naj določijo 
vplivno območje udornic ter vključujejo strokovno mnenje o vplivu posegov nanje ter 
ukrepe za njihovo varovanje. 



Stran 9154 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

 
 

 

HK-2  Dopustna je tudi gradnja: 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske 
stavbe in 11220 Večstanovanjske stavbe, za katere veljajo merila in pogoji za 
oblikovanje, faktorji izrabe in višina objektov kot so določena za SS  - eno in 
dvostanovanjske stavbe in SSv za večstanovanjske stavbe. 

HK-6 OPPN 
Ravne 

 

HK-8 OPPN 
Levnik 

Med gospodarsko cono in naseljem se z drevesno in grmovno vegetacijo izdatno 
ozeleni pas, ki meji na regionalno cesto. 

HK-11  Dopustna je tudi gradnja: 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 Dvostanovanjske 
stavbe. 

HK-20 OPPN 
Žlebiči 

 

HK-23 
HK-25 

DPN Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper (Uradni list 
RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) in Lokacijski načrt za avtocesto na odseku 
Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98) 

HK-24 OPPN 
Levnik 

 

HK-28 
HK-95 
HK-96 
HK-97 

DPN Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec (Uradni list RS, št. 48/98) 

HK-30  Na parc. št. 2955/7, 2486/3, 2953/2, 2949/4, 2486/1, 2921/9, 2921/13, *212/2, 2949/3, 
*212/1 k.o. Hrpelje je v sklopu ureditve Mestnega trga na Kozini dopustna tudi gradnja 
objektov: 

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
- 12301 Trgovske stavbe,  
- 12304 Stavbe za storitvene dejhavnosti, 
- 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 
- 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji: do višine 14 m. 

Merila in pogoji za oblikovanje in višina se povzamejo po določilih za namensko rabo 
CU. 

HK-37 
KL-9 
RD-11 

DPN Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača–Kozina (Uradni list RS, št. 44/96) in 
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec (Uradni list RS, št. 48/98) 

HK-50  Dopustna je tudi gradnja: 12510 Industrijske stavbe: samo pivovarna 

HK-55  Dodati pogoj: Dopustna tudi gradnja 11220: Tri in večstanovanjske stavbe (merila in 
pogoji za oblikovanje, faktorji izrabe in višina se povzamejo po določilih za SSv). 
Na zemljiščih parc. št. 3065/16, 3065/24, 3065/47, 3065/48, 3065/54, 3065/19, 
3065/60, 3065/15, 3065/18, *312, 3065/12, 3065/25, 3065/56, 3065/13, 3065/14, 
3065/55, *313, 3065/21, 3065/22, 3066/11, *311, 3065/20, 3065/46, 3065/26, 
3065/23, 3065/45, 3065/61, *309, 3063/4, 3065/62, 3065/53 in *310, vse k. o. 2560 
Hrpelje pri gradnji nezahtevnih ali enostavnih objektov določila glede FZ ne veljajo. 

HK-60  Treba je upoštevati varstvene režime, ki prepovedujejo uničevanje in poškodovanje 
jam in jamskega inventarja. Določi se vplivno območje naravnih vrednot glede na 
predvideno namensko rabo oziroma načrtovane dejavnosti. Na podlagi tega se bo 
določilo potrebne ukrepe za njihovo ohranjanje. 

HK-61 OPPN 
Hrpelje II 

 

HK-63 OPPN 
Hrpelje I 

Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati varstvene režime, ki prepovedujejo uničevanje 
in poškodovanje jam in jamskega inventarja. Določi se vplivno območje naravnih 
vrednot glede na predvideno namensko rabo oziroma načrtovane dejavnosti. Na 
podlagi tega se bo določilo potrebne ukrepe za njihovo ohranjanje. 

HK-64 OPPN 
Kozina I 
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HK-66 OPPN 
Hrpelje I 

 

HK-68 OPPN 
Kozina II 

 

HK-74  Pri gradnji nezahtevnih ali enostavnih objektov - garaž in nadstrešnic kot pomožnih 
objektov ob večstanovanjskih objektih določila glede FZ ne veljajo. 
Dopustna je tudi gradnja: 11100 Enostanovanjske stavbe. 

HK-78 OPPN 
Miškotov 
dol 

 

HK-79 
HK-82 
HK-84 

 Med železnico in naseljem se izdatno ozeleni območje z drevesno in grmovno 
vegetacijo. 

HK-85  Med železnico in naseljem se izdatno ozeleni območje z drevesno in grmovno 
vegetacijo. 
Na parc. št. 3100/1 k. o. 2560 Hrpelje je dopustna gradnja objektov 12520 
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe – samo skladiščne stavbe, v odmiku vsaj 5 m 
od južnega roba EUP in 15 m od vzhodnega roba navedene parcele. Na tej parceli 
veljajo PPIP iz 51. člena tega odloka, kot so določeni za gospodarske cone (IG). 

HK-86  Dopustna gradnja: 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov - cerkve, 24204 
Pokopališča, 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice. 

HK-87  Dopustna gradnja: 24204 Pokopališča, 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice in 
parkirišče za potrebe pokopališča 

HK-88  Na zemljišču s parcelno št. 3341 k. o. Hrpelje je dopustna gradnja kulturnega doma 
Hrpelje: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo - dvorane za družabne prireditve 
(kulturni dom). 
Dopustna je tudi gradnja: 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 

HK-94  V enoti je dopustna ureditev adrenalinskega parka: 24110 Športna igrišča - 
adrenalinski in plezalni parki. 

HK-99 
HK-100 
HK-101 
HK-102 
HK-103 

OPPN 
V njivah 

 

HO-4  Obstoječe nogometno in tlakovano igrišče: 24110 Športna igrišča - igrišča za športe 
na prostem; Območje predstavlja habitat varovanih vrst zato naj se ga ne osvetljuje. 

KL-16  Dopustni objekti:12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov - cerkve, 24204 
Pokopališča, 12722 Pokopališke stavbe - mrliške vežice, 12203 Druge poslovne 
stavbe - župnišče. 

KL-17  Vodno telo je pomembno kot habitat ogroženih in zavarovanih vrst dvoživk zato je 
pred izvedbo posegov na območju potrebno pridobiti strokovno mnenje organizacije, 
pristojne za varstvo narave. 

KP-1  Dopustni tudi objekti in dejavnosti: v sklopu izvajanja dejavnosti turistična kmetija so 
dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
1212001 Drug gostinski del stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo druga gostinska 
raba za nastanitev. Gradnja objektov 11100 Enostanovanjske stavbe in 11210 
Dvostanovanjske stavbe ni dopustna. 

KP-7  Obstoječe nogometno igrišče: 24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem-
nogomet. 

KP-8 OPPN 
Krvavi 
potok 

Dopustna je gradnja skladiščnih montažnih objektov s fotovoltaično kritino in ovojem: 
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti - sončne elektrarne, 12713 Stavbe za 
spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. 
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KP-10  Dopustno tudi vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov. 

KV-2  Na zemljišču 833/4 k. o. Kovčice je dopustna tudi gradnja: 12630 Stavbe  
za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. 

MI-4 
MI-7 
MI-8 

DPN Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper   
(Uradni list RS, št. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15) 

MI-10  Na podstrešju se ohranja pogoje za kolonijo malih podkovnjakov (odprto podstrešje). 
Objekta se zunanje ne osvetljuje. 

MK-11  Območje je pomembno kot prehranjevalni habitat netopirjev, ki imajo zatočišče v 
bližnji jami Dimnice, zato se območja ne osvetljuje. 

OB-2  Višina stavb do 15m. Dopustna je tudi gradnja: 12650 Stavbe za šport 

OB-4  Dopustna je tudi gradnja: 11100 Enostanovanjske in 11210 Dvostanovanjske stavbe. 
Merila in pogoji za oblikovanje, faktorji izrabe in višina se povzamejo po določilih za 
SS. 

OB-9  Območje obstoječe opuščene opekarne se uredi za kmetijsko proizvodnjo. 

OB-14 
OB-18 

OPPN 
Vrhanci 

 

OD-1  Dopustna je tudi gradnja: 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe. 

PE-2 
PR-9 

DPN Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec–Srmin (Uradni list RS, št. 51/99) in 
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec (Uradni list RS, št. 48/98) 

PE-7  Območje ekstenzivnega sadovnjaka (zemljišče s parcelno št. 1731, k. o. Ocizla) 
predstavlja habitat varovanih vrst ptic, zato naj se sadovnjak ohranja. 
Na območju registrirane kulturne dediščine - arheološko najdišče je treba izvesti 
predhodne raziskave s katerimi se pridobijo informacije potrebne za določitev 
natančnih ukrepov varstva, dediščina se lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani 
(zaščitna arheološka izkopavanja). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi 
poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. 

PR-1  Obstoječa lovska koča: 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - 
lovska koča. 

PR-13  Območje cerkve Sv. Jedrt je kotišče ogrožene in zavarovane vrste netopirjev zato se 
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev. 
Za izvajanje del se pridobi strokovno mnenje na območni enoti zavoda za varstvo 
narave. 
Cerkve se ne osvetljuje oziroma naj se osvetljevanje prilagodi življenjskim ciklom 
netopirjev. Pri morebitnem urejanju okolice cerkve se ohranja drevesa, sklenjene 
mejice, grmovje in gozd, saj se s tem ohranja kvalitetne letalne poti v življenjskem 
prostoru netopirjev. 

PR-16  Obstoječe tlakovano večnamensko igrišče (košarka, rokomet ...): 24110 Športna 
igrišča - igrišča za športe na prostem. 

PR-2 
PR-3 

 Dopustni objekti in dejavnosti: 12510 Industrijske stavbe,12520 Rezervoarji, silosi in 
skladišča, 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 12203 Druge upravne in 
pisarniške stavbe, 24203 Odlagališča odpadkov: samo zbirni center za odpadke, 
21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za 
vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna 
vozila, oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon. 

PR-4 
PR-5 
PV-1 
RD-1 

 Dopustni objekti in dejavnosti: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za 
rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske 
stavbe, 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali 
dela objekta), 12420 Garažne stavbe, dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s 
predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
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RD-5  V enoti je dopustna izključno predelava inertnih oziroma gradbenih odpadkov, brez 
gradnje objektov. Dopustna je le ureditev površin za odlaganje in predelavo inertnih 
oziroma gradbenih odpadkov. 
Izvajanje dejavnosti ponoči ni dovoljeno. Območja naj se ne osvetljuje. 

RD-7 DPN Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača–Kozina (Uradni list RS, št. 44/96) 

RD-16 OPPN 
Rodik 

 

RD-14  Dopustna je tudi gradnja:  21120 Samostojna parkirišča. 

SK-1  Obstoječa lovska koča: 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - 
lovska koča. Obstoječe objekte je dopustno povečati za do 20% volumna obstoječega 
objekta. 

SP-1  Dopustna je širitev turistične kmetije: 12111 Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev - gostišča in podobne stavbe za nastanitev, z ali brez 
restavracij. 

VL-1  Dopustna gradnja poslovno stanovanjskega objekta. 

VR-2 
VR-5 

 Zaradi ohranjanja varovanih nočno aktivnih zavarovanih vrst npr. podhujke 
(Caprimulgus europaeus), črtastega rnedvedka (Callimorpha quadripunctaria) ... naj 
se morebitno osvetljevanje načrtuje na sledeči način:  
- V delu leta ad 1. februarja do 15. oktobra naj se območja v nočnemčasu zunanje ne 
osvetljuje. Dejavnost naj se v temčasu opravlja v dnevnemčasu. Usmeritev je 
potrebna zaradi zmanjšanja vpliva osvetljevanja na nočno aktivne žuželke in nočno 
aktivne vrste ptic npr. podhujke (Caprimulgus europaeus), ki imajo v tem delu leta 
povečano aktivnost in je območje del njihovega habitata. 
- Za osvetljevanje območja v času med 16. oktobrom in 31. januarjem naj se 
uporabljajo svetilke z barvnim spektrom pod ali vključno 3000 K. Usmeritev je 
potrebna zaradi zmanjšanja vpliva osvetljevanja na nočno aktivne žuželke in nočno 
aktivne vrste ptic, ki se z njimi prehranjujejo, saj topla svetloba (pod in vključno  
3000 K) nočno aktivne žuželke manj privlači. 

VR-4 
VR-6 

 Območje predstavlja habitat varovanih vrst, zato naj se ga ne osvetljuje. 

VR-5  Obstoječe nogometno igrišče: 24110 Športna igrišča - igrišča za športe na prostem-
nogomet. Območje predstavlja habitat varovanih vrst zato naj se ga ne osvetljuje. 
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IDRIJA

3075. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Idrija za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. 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), Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 
189/20 – ZFRO), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 
202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 23. redni seji dne 
30. 9. 2021 sprejelse

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Idrija za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2021 (Uradni 

list RS, št. 189/20) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Splošni del proračuna za leto 2021 se na ravni podsku-
pin kontov določa v naslednjih zneskih (€):

KONTO OPIS  Proračun  
leta 2021

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 16.600.896
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.068.866

70 DAVČNI PRIHODKI 10.876.866
700 Davki na dohodek in dobiček 9.005.322
703 Davki na premoženje 1.619.230
704 Domači davki na blago in storitve 252.314

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.192.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 1.706.790
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Globe in druge denarne kazni 51.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 155.310
714 Drugi nedavčni prihodki 272.900

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.354.319
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 449.480
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 904.839

73 PREJETE DONACIJE 2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.160.711
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 1.958.578
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna EU 202.133
78 PREJETA SREDSTVA  

IZ EVROPSKE UNIJE 15.000

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 15.000
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 19.856.532

40 TEKOČI ODHODKI 5.822.535,60
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 945.923,96
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 143.826,59
402 Izdatki za blago in storitve 4.466.485,05
403 Plačila domačih obresti 37.000
409 Rezerve 229.300

41 TEKOČI TRANSFERI 5.234.827,75
410 Subvencije 43.200
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 3.152.715,45
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 602.011,70
413 Drugi tekoči domači transferi 1.436.900,60

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.470.218,65
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.470.218,65

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 328.950
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 187.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 141.950
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) –3.255.636

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 3.236.946

50 ZADOLŽEVANJE 3.236.946
500 Domače zadolževanje 3.236.946

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 599.860
55 ODPLAČILA DOLGA 599.860

550 Odplačila domačega dolga 599.860
IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –618.550
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) 2.637.086
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 3.255.636
XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 618.550
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2. člen
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni pro-

računskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je 
priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.

3. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2021 dolgoročno zadolžila za 

3.236.946 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0018/2020
Idrija, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

LOŠKI POTOK

3076. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Loški Potok

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/10) je Občinski svet 
Občine Loški Potok na 15. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo  

na območju Občine Loški Potok

1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna 

storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno 
podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne služ-
be), porabnikom na področju Občine Loški Potok.

2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na 

območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na sis-
teme v upravljanju izvajalca javne službe.

3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je 

za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
Vrsta porabe Cena brez DDV EUR/m3

normirana poraba 1,3524

4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za 

vodomere dimenzije do vključno DN 20 znaša:

Vodomer Faktor omrežnine Znesek na vodomer 
mesečno

DN ≤ 20 1,00 7,2629
Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna 

skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne nasle-
dnjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, preneha veljati 
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine 
Loški Potok (Uradni list RS, št. 55/13).

Št. 301-2/2021
Loški Potok, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina

METLIKA

3077. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu NBK-1 v Metliki

Na podlagi 119. člena (v povezavi s 115. členom ter z dru-
go alinejo četrte točke 289. člena) Zakona o urejanju prostora 
– ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 8. člena Statuta Občine 
Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Me-
tlika na 18. seji dne 23. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

NBK-1 v Metliki

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Metlika (Uradni list RS, 
št. 31/13, 102/12 – DPN, 70/17 – DPN, 22/21, v nadaljevanju: 
OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt NBK-1 v 
Metliki (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorskih 
izvedbenih pogojev za 1. fazo stanovanjske pozidave za Galo 
(del območja MET-51-OPPN) v Občini Metlika.

(3) OPPN se vodi pod identifikacijsko številko 1947.

2. člen
(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelan je v 
digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del OPPN je določen v tem odloku in vse-
buje poglavja:

1. Opis prostorske ureditve,
2. Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

3. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi-
ščine, za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 
ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, vključno z varstvom pred požarom,

4. Etapnost izvedbe prostorske ureditve,
5. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 

in tehničnih rešitev,
6. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN.
(3) Grafični del OPPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
1. Območje urejanja v širšem prostoru
2. Izsek iz OPN – NRP z območjem urejanja
3. Izsek iz OPN – GJI z območjem urejanja
4. Vplivi in povezave v prostoru
5. Omejitve v prostoru
6. Območje urejanja z obstoječim parcelnim stanjem
7. Ureditvena situacija
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8. Zbirna situacija GJI
9. Značilni prerezi območja
10. Načrt gradbenih parcel
11. Ureditve za varstvo pred požarom in drugimi nesre-

čami
12. Prikaz prometne ureditve.

3. člen
(spremljajoče gradivo)

(1) Spremljajoče gradivo OPPN so:
1. izvleček iz veljavnega prostorskega plana,
2. prikaz stanja prostora,
3. seznam strokovnih podlag in izhodišča za pripravo 

prostorskega akta,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost,
7. odločba glede celovite presoje vplivov na okolje.
(2) Spremljajoče gradivo OPPN je sestavni del vezane 

mape OPPN. Strokovne podlage, izhodišča in ostala gradiva 
na zahtevo nosilcev urejanja prostora navedena v prejšnjem 
odstavku, so shranjene v posebnih mapah in se hranijo v spisu 
postopka na sedežu Občine Metlika.

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Ureditvena enota: sklop gradbenih parcel s skupnimi 
značilnostmi glede vrste dejavnosti ter urbanistično-arhitektur-
nih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev.

(2) Območje za razvoj stavb: del gradbene parcele, ki 
predstavlja omejitveni prostor za gradnjo ene ali več stavb in 
je prikazano v grafičnem delu OPPN. Območje je določeno z 
odmiki od meja gradbenih parcel, ki zagotavljajo gradnjo, redno 
rabo ter vzdrževanje objektov in zunanjih površin, požarno 
varnost, intervencijo, zaščito pred rušitvami itn.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN

1. Opis prostorske ureditve

5. člen
(koncept urejanja prostora)

Celotno območje urejanja tvori ena ureditvena enota (v 
nadaljevanju UE-1a). V osrednjem delu je predvidena gradnja 
stanovanjskega bloka, katerega višina in etažnost pa mora biti 
manjša od obstoječih stanovanjskih blokov na vzhodni strani. 
Ob mestni vpadnici je predvidena gradnja stanovanjsko po-
slovnega bloka, ki z lokacijo in oblikovanjem tvori mestotvorno 
potezo. Zaradi zagotavljanja kvalitetnega bivalnega okolja se 
uredijo pripadajoče zelene površine, del parkirnih mest za 
avtomobile in kolesa se umesti v kletne etaže, del parkirišč 
pa se izvede v nivoju terena na južnem delu območja OPPN. 
Vzdolž regionalne ceste Metlika–Črnomelj se ohrani drevored 
istovrstnih visokoraslih listavcev. V primeru izvedbe enega od 
dostopov z vzhodne strani se priporoča izvedba rekonstrukcije 
obstoječih parkirišč, s čimer se pridobijo dodatne parkirne po-
vršine za stanovalce in obiskovalce širšega območja urejanja.

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje urejanja se nahaja na zahodnem robu me-
sta Metlika. Na severu je zamejeno s Črnomaljsko cesto, na 
severovzhodu z obstoječo blokovsko stanovanjsko pozidavo 
v Naselju Borisa Kidriča, na jugovzhodu z lokalno cesto do 
skupne kurilnice, na jugozahodu pa prehaja v odprto krajino 
oziroma kmetijske površine.

(2) Velikost območja OPPN znaša približno 0,60 ha. Ob-
močje predvidenega OPPN obsega del zemljišča s parcelno 
številko 3999/13, k. o. 1515 – Metlika.

(3) Zaradi izvedbe novih navezav na omrežja gospo-
darske javne infrastrukture in ureditve prometnih površin so 
potrebni posegi zunaj območja urejanja za:

– izvedbo elektro kabelske kanalizacije do TP Ob križišču 
1990 na delu zemljišč s parcelno številko 3999/13, 3999/14 in 
4185, vse k. o. 1515 – Metlika,

– izvedbo podaljška pešpoti ob stanovanjskem bloku Na-
selje Borisa Kidriča 3 na delu zemljišča s parcelno številko 
3999/13, k. o. 1515 – Metlika,

– v primeru izvedbe dostopa preko obstoječih parkirišč 
z vzhodne strani na dele zemljišč s parcelno številko 3991/4, 
k. o. 1515 – Metlika.

(4) V primeru odstopanj od navedenih parcelnih številk v 
tem členu ali kasnejših sprememb parcelnih številk se upošteva 
grafični prikaz ureditev in tangiranih parcel.

7. člen
(vplivi in povezave)

(1) Ob severnem robu območja urejanja poteka regional-
na cesta R1 218/1211 (Črnomaljska cesta). Z vzhodne strani 
je območje dostopno z regionalne ceste G2 105/0258 (Metli-
ka–most čez Kolpo) preko lokalne krajevne ceste LK 256091 
(NBK–kurilnica). s severne strani pa z regionalne ceste R1 
218/1211 (Metlika–Podzemelj) preko lokalne zbirne poti LZ 
256011 (NBK-TPC) in javne poti JP 755521 (NBK–lekarna), 
ki se priključi na lokalno krajevno cesto LK 256091 (NBK–ku-
rilnica).

(2) Načrtovane ureditve se funkcionalno in oblikovno 
navezujejo na okoliško poselitev in rešitve, predvidene v 
Strokovni podlagi za OPPN NBK-1, Stanovanjska pozidava 
za Galo (Območje MET-8-OPPNa) (Acer Novo mesto d.o.o., 
avgust 2020), v kateri je bilo območje urejanja obravnavano 
kot del prihodnje ureditve na območju enote urejanja prostora 
MET-51-OPPN.

8. člen
(vrste dopustnih del in gradenj)

Na območju OPPN so dopustne novogradnje, dozidave, 
nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitve objek-
tov oziroma njegovih delov, sprememba namembnosti dela ali 
celotnega objekta v skladu z dopustnimi dejavnostmi, oprede-
ljenimi s tem odlokom, ter dela v skladu s predpisi, ki urejajo 
geodetsko dejavnost in gradbeno inženirska dela.

9. člen
(dopustne dejavnosti)

Na območju OPPN so poleg bivanja na podlagi predpisa 
o standardni klasifikaciji dejavnosti dopustne naslednje dejav-
nosti:

– predelovalne dejavnosti (C): samo 32.5 (proizvodnja 
medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov),

– trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (G): 
samo 45.3 (trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna 
vozila),

– gostinstvo (I): samo 56 (dejavnost strežbe jedi in pijač),
– informacijske in komunikacijske dejavnosti (J),
– poslovanje z nepremičninami (L),
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (M),
– druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N),
– dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne 

socialne dejavnosti (O),
– zdravstvo in socialno varstvo (Q): samo 86 (zdravstvo) 

in 88 (socialno varstvo brez nastanitve),
– druge dejavnosti (S).

10. člen
(vrste dopustnih objektov)

Dopustni so objekti, namenjeni izvajanju s tem OPPN 
načrtovanih dejavnosti.
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11. člen
(lega objektov)

(1) Gradnja stavb je dopustna samo na območju za razvoj 
stavb, ki je prikazano v grafičnem delu OPPN. Na tem obmo-
čju je dovoljena tudi gradnja gradbenih inženirskih objektov, 
enostavnih in nezahtevnih objektov, če je to potrebno zaradi 
funkcionalnosti in če se zagotovi oblikovna skladnost, ter spre-
mljajočih zunanjih ureditev, vse skladno s Prilogo 1 veljavnega 
Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika.

(2) Zunaj območja za razvoj stavb je dopustna gradnja 
gradbenih inženirskih objektov, enostavnih in nezahtevnih 
objektov, če je to potrebno zaradi funkcionalnosti in če se za-
gotovi oblikovna skladnost, ter spremljajočih zunanjih ureditev, 
vse skladno s Prilogo 1 veljavnega Občinskega prostorskega 
načrta Občine Metlika. Ni dopustna gradnja nadstreškov, lop, 
drvarnic, garaž, steklenjakov, letnih kuhinj, savn in zimskih 
vrtov.

(3) Odmiki med stavbami znotraj gradbene parcele niso 
predpisani, upoštevajo pa se predpisi o varstvu pred požarom 
in sanitarni predpisi.

12. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Na območju za razvoj stavb je na osrednjem delu 
predvidena gradnja enega večjega stanovanjskega bloka, ka-
terega etažnost ne sme presegati P+4, pri čemer mora biti 
četrta etaža manjših bruto tlorisnih površin od preostalih etaž 
(manjša za 1/3 oziroma ne sme presegati 2/3 spodnjih etaž). 
To se doseže z umikom obodnih zidov na najmanj 75 % oboda 
ter z izvedbo večjih teras. Izvedba mansardnih ali podstrešnih 
etaž ni dovoljena. Število kletnih etaž ni omejeno. Priporoča se 
izvedba ravnih streh ali streh minimalnega naklona (do 20°). 
Barve streh so v sivih tonih ali ozelenjene.

(2) Na severnem delu območja za razvoj stavb je predvi-
dena gradnja enega poslovno-stanovanjskega bloka, katerega 
etažnost ne sme presegati P+3. Izvedba mansardnih ali pod-
strešnih etaž ni dovoljena. Število kletnih etaž ni omejeno. Pri-
poroča se izvedba ravnih streh ali streh minimalnega naklona 
(do 20°). Barve streh so v sivih tonih ali ozelenjene.

(3) Horizontalni in vertikalni gabariti objektov ter fasade in 
strehe se oblikujejo poenoteno oziroma medsebojno usklajeno 
za posamezne sklope pozidave, obenem pa tudi čim bolj eno-
tno na ravni celotnega območja urejanja, ki se ureja v skladu 
s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega urejanja. 
Predvidi se enotno oblikovanje streh ter poenotena barvna 
shema fasad, tako da se stavbe poenotijo po materialih in bar-
vah. Dopustne so izjeme pri oblikovanju vhodov, nadstreškov 
ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene obli-
kovanju osnovnega volumna objekta. Kot zaključni sloj fasad 
so dopustni omet, fasadne obloge, vidni beton, kovina, steklo, 
les. Barve fasad so svetlih tonov, z izjemo vidnega lesa, ki je 
v naravni barvi.

(4) Zagotovi se medsebojna višinska in smiselna usklaje-
nost objektov. Dopusti se odstopanje zaradi tehnoloških zahtev, 
tako da so posamezni manjši deli objektov (npr. antena, stre-
lovod, dvigalo) lahko nižji ali višji od maksimalnih dopustnih 
gabaritov. Dopustna je ureditev več kletnih etaž. Na strehah 
je dovoljena postavitev sončnih elektrarn in drugih naprav za 
izkoriščanja obnovljivih virov energije.

(5) Velikost in etažnost objektov se lahko razvija znotraj 
območja za razvoj stavb na način, da so omogočene funkcio-
nalne povezave znotraj območja in navezave na zunanje pro-
metno omrežje ter da so izpolnjene vse bistvene zahteve, kate-
rih obvezno izpolnjevanje določajo gradbeni predpisi, tehnične 
smernice, standardi oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

(6) Kote pritličij stavb sledijo niveleti terena in znašajo 
+159,00 m n.m.

(7) Kletne etaže s parkirnimi mesti so zaradi racionalne 
izrabe dostopov in potrebnih manipulativnih površin skupne za 
obe stavbi. Poleg dostopa z vzhodne strani je možna ureditev 
dostopa preko parkirnih površin z južne strani.

13. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)

Na posameznih gradbenih parcelah je dopustna posta-
vitev enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, 
ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost. Vrste dopustnih 
enostavnih in nezahtevnih objektov so določene v 11. členu 
tega odloka.

14. člen
(zunanje ureditve)

(1) Ob objektih se na lastni gradbeni parceli uredijo do-
stopi, vse parkirne in manipulativne površine za kolesarje in 
avtomobile ter zelene površine.

(2) Izhodišča za izračun zadostnega števila parkirnih mest 
(v nadaljevanju: PM) pri posameznih objektih se povzamejo po 
OPN Občine Metlika.

(3) Faktor zelenih površin znaša minimalno 0,30.
(4) Premoščanje višinskih razlik terena se prvenstveno 

ureja z ozelenjevanjem brežin, izjemoma z opornimi zidovi.
(5) Zunanje ureditve predvidevajo ureditev internih pešpo-

ti ter ureditev zelenih površin. Zasaditev se izvede z okrasnim 
grmičevjem in visokoraslimi drevesi. Vzdolž regionalne ceste 
Metlika–Črnomelj se ohrani drevored istovrstnih visokoraslih 
listavcev.

15. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom iz grafičnega 
dela OPPN (Načrt gradbenih parcel), na katerem so s tehnič-
nimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, 
določene tudi lomne točke meje območja OPPN.

(2) Odstopanja od pogojev za določitev gradbenih parcel 
so dopustna, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natanč-
nosti geodetskih postopkov, kadar zaradi odstopanj, dopustnih 
s tem prostorskim aktom, pride do spremenjenih funkcionalnih, 
oblikovalskih ali tehničnih rešitev in s tem do spremenjene 
oblike in lege objektov ali cestnih površin.

(3) Za potrebe določitve parcel (razlastitve in omejitve 
lastninske pravice) v javno korist so dopustne delitve in drugi 
geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebni za 
gradnjo javnih cest in drugih objektov, namenjenih izvajanju 
gospodarskih javnih služb.

(4) Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so dopustna 
tudi odstopanja v skladu z določili 36. člena tega odloka.

2. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro

16. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
(1) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z gospodar-

sko javno infrastrukturo se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji 
ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih, energetskih in 
telekomunikacijskih vodov in naprav. Pri nadaljnji projektni ob-
delavi se vsa križanja in vzporedni poteki načrtovanih ureditev 
z vodi gospodarske javne infrastrukture obdelajo ter se zanje 
pripravijo ustrezne tehnične rešitve.

(2) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba za posamezni 
obstoječi ali predvideni vod gospodarske javne infrastrukture 
zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in 
soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastruk-
turnega voda.

(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, 
naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo 
in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in 
vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca 
oziroma lastnika določene gospodarske javne infrastrukture.

(4) V času gradnje se ob prestavitvah in preostalih uredi-
tvah infrastrukturnih vodov zagotovi čim bolj nemotena oskrba 
oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture.
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17. člen
(prometne ureditve)

(1) Predvidena je ureditev dostopnih cest z navezavo na 
obstoječo lokalno cestno omrežje. Dostopi na območje OPPN 
se lahko uredijo na več možnih lokacijah. Na vzhodni strani se 
dostop do dela parkirišč in garaž v kletni etaži za vozila lahko 
izvede tudi preko obstoječih parkirišč, ki se v tem primeru 
lahko rekonstruirajo in povečajo. Na južni strani se izvedejo 
zunanja parkirišča, preko katerih se lahko izvede dostop tudi 
do garaž v kletni etaži stavb. Dostop za pešce in kolesarje se 
poleg dostopov za avtomobile lahko izvede na vzhodni strani 
med obstoječimi stanovanjskimi bloki poleg otroškega igrišča. 
S severne strani je dostop za pešce in kolesarje možen iz smeri 
regionalne ceste iz obstoječih pločnikov.

(2) Objekti imajo parkirišča za avtomobile in kolesarje 
zagotovljena pod pogoji, kot jih določa 14. člen tega odloka.

18. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) V bližini obravnavanega območja se nahaja transfor-
matorska postaja TP Ob Križišču, iz katere se predvidi novo 
EKK za potrebe obravnavanega območja. EKK se izvede iz 
PVC cevi fi 160 mm. Število cevi se prilagodi energetskim 
potrebam objektov. Jaški naj bodo standardnih dimenzij. Nizko 
napetostni razvodi se izvedejo do posameznih odjemnih mest. 
Le-ta naj bodo v prostostoječih stalno dostopnih tipiziranih 
omaricah, velikosti glede na število in velikost odjema. Možne 
so skupinske omarice za več odjemnih mest.

(2) Za potrebe informatike se po celotni trasi EKK predvidi 
dvojček 2 x fi 50 mm. 

(3) Na celotnem območju OPPN je možno na strehe 
objektov, kjer tehnologija to dopušča, postaviti sisteme za izra-
bo sončne energije za proizvodnjo elektrike ali toplote skladno 
z varstvenimi režimi. Dopustna je uporaba vseh obnovljivih 
virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

19. člen
(cestna razsvetljava)

(1) V sklopu predvidenih cest se uredi cestna razsvetljava. 
Svetilke so tipizirane, enostavnih oblik in skladne z veljavno 
zakonodajo.

(2) Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrto-
sti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi.

(3) Pri načrtovanju cestne razsvetljave je potrebno upo-
števati lokacije in naprave obstoječe cestne razsvetljave.

20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Telekomunikacijske storitve se zagotavljajo preko 
obstoječega omrežja, ki se ga glede na razvoj objektov in 
poslovnih enot ter glede na potrebe dogradi s sodobnimi ko-
munikacijskimi tehnologijami.

(2) Na obravnavanem območju se nahaja telekomunika-
cijsko omrežje, ki bo delno s predvidenim objektom tudi tangira-
no. Tangiran odsek TK voda se prestavi. Predvidi se priključitev 
načrtovanih objektov na TK omrežje.

21. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Oskrba z vodo se zagotavlja iz obstoječega javne-
ga vodovodnega omrežja, ki se ga glede na razvoj objektov 
dogradi. Z zahodne strani območja urejanja poteka obstoječi 
vodovod NL DN125 in PVC DN140, iz katerega se predvidi 
navezava vodovoda za potrebe območja urejanja. Vodovod se 
dimenzionira za oskrbo s pitno in požarno vodo, minimalnega 
premera DN100.

(2) V sklopu predvidenega vodovoda se uredi javno hi-
drantno omrežje z nadzemnimi hidranti. Izjemoma se ob so-

glasju upravljavca vodovoda lahko predvidi podzemni hidrant, 
če postavitev nadzemnega hidranta ni možna.

(3) Vse stavbe morajo imeti vodomerne jaške izven objek-
ta in na začetku parcele na stalno dostopnem mestu. Izvedba 
na parkirnih in prometnih površinah ni dovoljena, razen pod 
posebnimi pogoji upravljavca vodovoda. Za večstanovanjske 
stavbe se v vodomerni jašek namesti ločen obračunski vodo-
mer za vsako stanovanje.

(4) Vodovodno omrežje se načrtuje na podlagi izdelane hi-
dravlične analize ob upoštevanju oskrbe s sanitarno in požarno 
vodo. Po potrebi se glede na rezultate hidravlične analize lahko 
predvidi dodatne vire oskrbe.

22. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Kanalizacijsko omrežje se ureja v ločenem sistemu.
(2) Komunalne odpadne vode se odvaja v obstoječo me-

šano kanalizacijo. Komunalna kanalizacija mora biti vodotesna 
ter izvedena iz ustreznih kanalizacijskih cevi in jaškov, v skla-
du z veljavnim tehničnim predpisom javnega kanalizacijskega 
sistema občine.

(3) Padavinske odpadne vode se odvaja v predviden 
ponikalni sistem, ki se ga locira na območju zelenih površin. 
Dimenzioniranje ponikalnega sistema se izvede na podlagi 
geološko-geomehanskih raziskav z določitvijo ponikalne spo-
sobnosti tal.

23. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen s 
predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine 
Metlika.

(2) Uredi se sistem individualnega prevzema komunalnih 
odpadkov iz odjemnih mest, ki so lahko oddaljena največ 3 m 
od transportne poti vozila za odvoz odpadkov. Prevzemno 
mesto je ustrezno urejena površina posameznega objekta ozi-
roma gradbene parcele, na kateri povzročitelj odpadkov le-te v 
tipiziranih zabojnikih preda izvajalcu gospodarske javne služ-
be. Predmet odvoza so samo mešani komunalni gospodinjski 
odpadki.

(3) Obstoječi ekološki otok se prestavi. Na novi lokaciji 
se uredi ograjeni ekološki otok za ločeno zbiranje in odvoz 
odpadkov.

(4) Z gradbenimi odpadki, ki nastajajo med gradnjo objek-
ta, je potrebno ravnati skladno s predpisi o ravnanju z grad-
benimi odpadki in predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem 
odpadkov.

24. člen
(ogrevanje in priprava tople vode)

(1) Ob jugozahodnem delu območja se nahaja obstoje-
ča kotlovnica od koder poteka razvod toplovoda do okoliških 
stavb. Predvidi se priključitev novih objektov na toplovodno 
omrežje.

(2) Energetska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v 
skladu s predpisom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagoto-
vljena mora biti tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje 
sistemov v stavbah (ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, topla 
voda).

3. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov  

in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo  
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno  

z varstvom pred požarom

25. člen
(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih ob-
močij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.
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26. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne de-
diščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine ali 
razglašenih za kulturni spomenik.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemlji-
šča, investitorja in odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo 
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

27. člen
(varstvo tal in voda)

(1) Za vse objekte je obvezna priključitev na javni kana-
lizacijski sistem.

(2) V času gradnje so tla pod delovnimi stroji ustrezno 
utrjena in zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih 
snovi iz strojev neposredno v tla (podtalnico).

(3) Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi 
snovmi je v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se ob more-
bitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži. Pro-
stori in mesta, kjer se bodo med gradnjo pretakale, skladiščile, 
uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, morajo 
biti urejeni kot zadrževalni sistem – lovilna skleda.

28. člen
(varstvo zraka)

(1) Med gradnjo se mora v okolici gradbišča preprečiti 
preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje 
odkritih površin na gradbišču in na transportnih poteh, pre-
prečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala 
z območja urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu).

(2) Po končani gradnji se zagotovi učinkovita raba ener-
gije in uporaba goriv, ki vsebujejo manj ogljika, ter zagotovi 
energetska učinkovitost objektov.

29. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Pri načrtovanju ukrepov za varstvo pred prekomernim 
hrupom se upošteva, da gre za območje III. kategorije varstva 
pred hrupom.

(2) S primerno zasnovo stavb in uporabo pasivnih ter 
aktivnih ukrepov se omeji hrup cestnega prometa znotraj stavb.

(3) Upravljavec regionalne ceste ne bo zagotavljal do-
datnih ukrepov varstva pred hrupom, kot tudi ne zaščite pred 
morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja. 
Izvedba vseh ukrepov za zaščito pred hrupom na območju je 
obveznost investitorjev. Pri načrtovanju ureditev ob regionalni 
cesti je treba upoštevati veljavne predpise na področju ocenje-
vanja in urejanja hrupa v okolju, določanja mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju in na področju zvočne zaščite stavb.

(4) Za zmanjšanje hrupa v času gradnje se zagotovi upo-
raba gradbene mehanizacije in transportnih vozil, opremljenih 
s certifikati o zvočni moči. Hrupna dela se načrtujejo v času 
med 7. in 19. uro.

30. člen
(ravnanje s plodnim delom tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim 
manjše površine tal.

(2) Tla pod delovnimi stroji morajo biti v času gradnje 
objektov ustrezno utrjena in zaščitena, tako da ne obstaja mo-
žnost izliva nevarnih snovi iz strojev neposredno v tla.

(3) Rodovitna zemljina se odstrani in deponira ter uporabi 
za urejanje zelenih površin na območju urejanja ali pa se odpe-
lje na ustrezno deponijo. Vse izkopane plasti tal se deponirajo 
ločeno glede na njihovo sestavo, tako da ne pride do mešanja 

mrtvice in živice. Plodna zemlja – živica se deponira ločeno od 
ostalega izkopa v kupih višine največ 2,0 m.

31. člen
(varstvo pred onesnaženjem z odpadki)

(1) Pri izvajanju gradbenih del se gradbeni odpadki v 
največji možni meri ločujejo že pri samem postopku nastajanja.

(2) Na območju urejanja se v času gradnje zagotovi lo-
čeno zbiranje odpadkov tako za gradbene kot za komunalne 
odpadke. Komunalni odpadki se zbirajo ločeno, v za to name-
njenih zabojnikih, pri komunalnem podjetju se uredi odvoz lo-
čeno zbranih odpadkov. Odvečni gradbeni material in gradbeni 
odpadki se odpeljejo na ustrezno deponijo oziroma se predajo 
pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.

32. člen
(učinkovita raba in obnovljivi viri energije)

Pri zasnovi objekta in oskrbi z energijo za ogrevanje 
prostorov in sanitarne vode se v čim večji meri zagotovita učin-
kovita raba in izraba obnovljivih virov energije. Pri tem imajo 
prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst 
energije (zlasti toplotne in električne energije).

33. člen
(ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja 

obrambe.
(2) Pri pripravi projektne dokumentacije se upoštevajo 

predpisi o graditvi objektov.
(3) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne ne-

varnosti je treba ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in 
državnimi predpisi oziroma programi.

(4) Predvideni objekti in ureditve se projektirajo za projek-
tni pospešek tal, ki velja na tem območju in znaša 0,175 (g).

(5) V primeru razlitja nevarnih snovi se upoštevajo dolo-
čila 27. člena tega odloka.

34. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo mora biti urejeno v skladu z veljavni-
mi požarno-varstvenimi predpisi.

(2) Vsi objekti in ureditve morajo biti projektirani in grajeni 
tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje grad-
bene parcele in odmikov med objekti na isti gradbeni parceli 
omejeno širjenje požara na sosednje objekte. Če ustreznega 
odmika ni mogoče zagotoviti, je treba uporabiti dodatne arhi-
tekturne in gradbene ukrepe.

(3) Zunanje površine morajo omogočati neovirane in var-
ne dovoze in dostope vozilom za intervencijo in evakuacijo ter 
delovne površine za intervencijska vozila.

(4) Zadostne količine požarne vode se zagotavljajo iz 
vodovodnega omrežja in drugih virov.

4. Etapnost izvedbe prostorske ureditve

35. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Izvajanje posegov na posameznih gradbenih parcelah 
se lahko izvaja neodvisno od urejanja drugih gradbenih parcel.

(2) Etapnost izvajanja se nanaša predvsem na zago-
tavljanje komunalne opreme, in sicer je pogojena s soča-
sno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se 
zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta in na način, ki 
smiselno upošteva celoto in ne ovira izvedbe komunalnega 
opremljanja območja.

(3) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaklju-
čene konstrukcijske in funkcionalne celote.
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5. Dopustna odstopanja od funkcionalnih,  
oblikovalskih in tehničnih rešitev

36. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Dopustna so odstopanja do ±1,00 m od predvidenih 
kot pritličij objektov, ki so navedene v 12. členu tega odloka, 
zaradi prilagoditve cestam in drugim zunanjim ureditvam.

(2) Dopustna so tudi odstopanja od tehničnih rešitev, 
določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju funkcionalnih, prometnih, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, 
ki so primernejše z vidika racionalne izrabe prostora, s pro-
metno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, če z njimi 
soglašajo soglasodajalci, v čigar pristojnosti posegajo ta od-
stopanja.

(3) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz 
prejšnjega odstavka ne smejo bistveno spreminjati načrtova-
nega videza območja in prometne sheme, ne smejo poslab-
šati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma 
na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
koristmi.

(4) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko 
štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih pri-
logah, ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov 
oziroma določil geodetskega certifikata.

6. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN

37. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Gradbišče se uredi na območju urejanja. Pri organi-
zaciji gradbišča se poleg določil tega odloka upoštevajo tudi 
predpisi s področja ravnanja pri izvajanju gradbenih del na 
gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organi-
zacijski (varnostni) ukrepi na gradbišču, da se preprečijo in 
zmanjšajo možnosti onesnaženja.

(2) Po končani gradnji se odstranijo vsi začasni in po-
možni gradbiščni objekti ter ostanki začasnih odlagališč ma-
teriala. Vse z gradnjo prizadete površine se sanirajo, tako 
da se vzpostavi prvotno stanje ali pa se izvedejo načrtovane 
ureditve odprtih površin. Sanirajo se tudi morebitne poškodbe, 
nastale zaradi gradnje na okoliški drevesni vegetaciji ter na 
poteh in začasnih gradbenih površinah.

(3) Gradbišče se zavaruje pred erozijskim delovanjem 
voda.

(4) Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega ma-
teriala se v največji možni meri izvajata po obstoječem pro-
metnem omrežju.

(5) Med izvajanjem gradbenih del se zagotovita var-
nost v prometu in nemotena komunalno-energetska oskrba 
objektov na območju urejanja in tudi zunaj njega. Zagotovijo 
se dostopi do kmetijskih zemljišč. Če bodo zaradi gradnje 
(začasno) prekinjeni, se uredijo ustrezni nadomestni dovozi 
in dostopi, ki morajo biti umeščeni in urejeni tako, da bodo v 
čim manjši meri prizadete obstoječe ceste in poti ter kmetijska 
zemljišča.

(6) Posegi na zemljišča zunaj območja urejanja kot za-
časni posegi med gradnjo so dopustni zaradi izvedbe nujnih 
zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in podobno, če 
niso v neskladju z določbami OPN.

(7) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega 
vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov zno-
traj in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora 
investitor sanirati.

(8) Pred izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo v varo-
valnem pasu regionalne ceste je potrebno pridobiti pozitivno 
mnenje pristojnih služb.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje  

prostorskih ureditev)
(1) Do začetka izvajanja načrtovanih posegov se na ob-

močju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
(2) Do začetka izvajanja gradenj je na območju urejanja 

dovoljeno:
– vzdrževanje in nemoteno obratovanje objektov GJI in 

grajenega javnega dobra,
– izvajanje obstoječih kmetijskih dejavnosti na kmetijskih 

zemljiščih in
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami.
(3) Navedeni posegi so dopustni, če se zaradi njihove 

izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, določenih s 
tem OPPN in če z njimi soglašajo investitorji oziroma upravljav-
ci prostorskih ureditev, načrtovanih s tem OPPN.

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

veljavnosti OPPN)
(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načr-

tovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali njegovi funkci-
onalno zaključeni deli razveljavijo, o čemer s sklepom odloči 
Občinski svet Občine Metlika.

(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ure-
ditve evidentirati v zemljiškem katastru in katastru GJI ter opre-
deliti območja varovalnih pasov GJI za potrebe prikaza stanja 
prostora v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Po razveljavitvi OPPN se območje ureja z OPN.

40. člen
(hramba in nadzorstvo)

(1) OPPN se hrani v analogni in digitalni obliki in je na 
vpogled na sedežu Občine Metlika. V primeru odstopanj med 
analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.

(2) Nadzor na izvajanjem OPPN opravljajo pristojne in-
špekcijske službe.

41. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 351-1/2020-91
Metlika, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

3078. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – 
ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 158/20), 
29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 
3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
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dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN, 57/11, 57/11 – ORZGJS40), 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 
in 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 
– ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP), Pravilnika o 
pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 
74/15 in 51/17), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 
št. 88/12), 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), Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, 
št. 25/10, 56/17 in 27/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika 
(Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 
18. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi  

s pitno vodo v Občini Metlika

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika (Uradni 

list RS, št. 22/14) se v prvem odstavku 23. člena za besedilom 
»projektnih pogojev« doda vejica in besedilo »mnenj«.

2. člen
Naziv 36. člena se spremeni tako, da se glasi: »trajna 

ukinitev priključka na zahtevo naročnika«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe lahko trajno ukine vodovodni pri-

ključek:
– v primeru odstranitve priključene stavbe ali gradbeno 

inženirskega objekta,
– v primeru, da je na podlagi mnenja občine stavba v 

naravi ruševina,
– če gre za začasni priključek«.

3. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:

»36.a člen
(začasna ukinitev priključka na zahtevo naročnika)
Izvajalec javne službe lahko prekine dobavo vode in zača-

sno, za dobo največ treh (3) let, ukine priključek, če uporabnik 
pisno zahteva začasno ukinitev priključka.

Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta se 
lahko začasno ukine:

– v primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka 
36. člena,

– v primeru, če se v njej ne zadržujejo ljudje ali se pitna 
voda ne uporablja za oskrbo živali.

Šteje se, da je pogoju iz druge alineje prejšnjega odstavka 
zadoščeno, če v zadnjih 12 mesecih ni bilo porabe vode.

Stroški začasne ukinitve priključka in njegove ponovne 
priključitve bremenijo uporabnika. Če uporabnik po preteku treh 
let od dneva začasne ukinitve priključka ne zahteva ponovne 
priključitve, začasna ukinitev preide v trajno, uporabniku pa 
zapadejo vse pravice iz pridobitve priključka.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2014
Metlika, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

POSTOJNA

3079. Sklep o lokacijski preveritvi na območju enote 
urejanja prostora EUP OR-001

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni 
list RS, št. 30/07, 53/10, 46/18) je Občinski svet Občine Postoj-
na na 19. seji dne 15. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja 

prostora EUP OR-001

1. člen
(območje lokacijske preveritve)

Območje lokacijske preveritve za omogočanje začasne 
rabe prostora se nahaja na območju enote urejanja prostora 
EUP OR-001 in obsega zemljišča in dele zemljišč s parc. 
št. 3072/1, 3072/2, 3072/3, 3072/4, 3072/5, 3072/6, 3072/7, 
3072/8 in 3072/9, vse k.o. Orehek (2486).

2. člen
(prostorski izvedbeni pogoji)

(1) Na območju LP se načrtuje postavitev začasnega na-
stanitvenega centra s potrebnimi manipulacijskimi in servisnimi 
površinami ter površinami za šport in rekreacijo.

(2) Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– odstranitev obstoječih objektov;
– ureditev platojev za postavitev posameznih kontejnerjev 

ali skupino kontejnerjev ter ureditev športno rekreacijskih povr-
šin za potrebe začasnega nastanitvenega centra;

– ureditev dostopov z lokalne ceste, manipulacijskih in 
intervencijskih površin ter površin za mirujoči promet;

– ohranitev obstoječe vegetacije ob lokalni cesti;
– ohranitev zelenih površin v priobalnem pasu občasnega 

linijskega objekta površinskih voda;
– ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo 

(javno vodovodno, elektro-energetsko ter telekomunikacijsko 
omrežje, predvidi se mala biološka čistilna naprava);

– dopustni so tudi vsi pomožni objekti, ki predstavljajo 
smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev (npr. nad-
streški in druga tehnološka oprema).

(3) Gabariti:
– dopustna je ureditev platojev na različnih nivojih terena;
– višinske razlike se premosti z ozelenjenimi brežinami;
– višinski gabariti stavb: dopustna višina stavb ob lokal-

ni cesti je ena etaža, v notranjosti je dopustna višina stavb 
max. dve etaži, izjemoma so na eni stavbi dopustne tri etaže, 
toda ne več kot višine 12,0 m.

(4) Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
– faktor izrabe (FI): do 1,0,
– faktor zazidanosti (FZ): do 30 %,
– faktor odprtih zelenih površin (FOZP): nad 35 %.
(5) Zelene površine:
– v območju ohranjanja zelenih površin v priobalnem 

pasu občasnega linijskega objekta površinskih voda se kota 
gotovega terena ohranja, spreminjanje reliefnih značilnosti ni 
dopustno;

– poseganje v obrežno vegetacijo ni dopustno;
– obstoječa vegetacija ob lokalni cesti in na robovih ob-

močja LP se ohranja.
(6) Usmeritve za ohranjanje narave:
– čiščenje odpadne vode v MKČN naj se zagotovi do 

mejnih vrednosti za terciarno čiščenje; očiščena odpadna voda 
se ponika v ponikovalno polje, lociranem na območju lokacijske 
preveritve; preliv se uredi v obstoječi odtok;

– dovoljena je vgradnja izključno takšnih svetilk zunanje 
razsvetljave, ki proizvajajo čim manj modre in ultravijolične sve-
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tlobe, kateri privabljata žuželke; svetilke morajo imeti barvno 
temperaturo 3000 K ali manj.

3. člen
(čas trajanja začasne rabe)

Čas izvajanja začasne rabe na območju iz 1. člena je 5 let 
od začetka veljavnosti tega sklepa.

4. člen
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu pod 
številko 2488.

(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 03201-8/2021-10
Postojna, dne 15. septembra 2021

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

PUCONCI

3080. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci 
št. 2/2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 102. člena 
Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski 
svet Občine Puconci na 21. seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci  

št. 2/2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se 

spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans 
2/2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  8.496.201
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.322.721

70 DAVČNI PRIHODKI 5.268.854
700 Davki na dohodek in dobiček 4.676.682
703 Davki na premoženje 394.860
704 Domači davki na blago in storitve 197.312

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.053.867
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 584.467
711 Takse in pristojbine 7.000

712 Globe in druge denarne kazni 9.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25.000
714 Drugi nedavčni prihodki 428.400

72 KAPITALSKI PRIHODKI 596.353
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 596.353

73 PREJETE DONACIJE 8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 8.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.569.127
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  1.223.831
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 345.296

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.785.709
40 TEKOČI ODHODKI 2.885.309

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 458.398
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 66.622
402 Izdatki za blago in storitve 2.210.319
403 Plačila domačih obresti 29.200
409 Rezerve 120.770

41 TEKOČI TRANSFERI 2.846.523
410 Subvencije 187.043
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.575.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam  290.115
413 Drugi tekoči domači transferi 794.265

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.564.232
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.564.232

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 489.645
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 142.376
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 347.269

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –289.508
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
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.831.830
50 ZADOLŽEVANJE 1.831.830

500 Domače zadolževanje 1.831.830
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.812.938

55 ODPLAČILA DOLGA 1.812.938
550 Odplačila domačega dolga 1.812.938

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –270.616

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 18.892
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 289.508

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 270.616

«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se 

spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine 
Puconci za leto 2021, tako da se glasi:

»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne 
proračunske rezervacije za leto 2021 se zagotavljajo v višini 
26.254,54 evrov.«

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se 

spremeni 19. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 
2021, tako da se glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja, se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do 
višini 350.000,00 evrov.«

4. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga (refi-

nanciranje) se občina lahko v letu 2021 zadolži do višine 
1.481.829,72 evrov.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0010/2021
Puconci, dne 30. septembra 2021

Župan
Občina Puconci
Ludvik Novak

3081. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje peskokopa 
v Kuštanovci

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem be-
sedilu: ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Puconci (Uradni 
list RS, št. 91/15) sprejemam

S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje peskokopa v Kuštanovci

1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občin-

skega podrobnega prostorskega načrta za območje peskokopa 
v Kuštanovci (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek 
priprave OPPN.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi števil-
kami 4601, 4581, 4590, 4578, 4597, 4604, 4585, 4551, 4580, 
4587, 4603, 4561, 4595, 4594, 4560, 4555, 4602, 4593, 4592, 
4591, 4583, 4586, 4605, 4596, 4600, 4707, 4605, 4599, 4598, 
4584, 4589, 4552, 4558, 4579, 4559, 4588, 4579, 4559, 4588, 
4699/2, 4582, 4556 v k.o Stanjevci (Občina Gornji Petrovci), 
163, 165 v k.o. Mačkovci (Občina Puconci), 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 
366, 367/1, 367/2, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1, 420/2, 421, 422, 423 
v k.o. Kuštanovci (Občina Puconci).

(2) Površina območja OPPN meri 465.690,00 m² oziroma 
46,56 ha.

(3) Območje OPPN se lahko v času postopka priprave 
OPPN naknadno še spremeni.

(4) Z OPPN se načrtuje ureditev pridobivalnega prostora 
peskokopa Kuštanovci.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.

4. člen
(vrsta postopka)

V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave 
in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za 
postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

5. člen
(rok za pripravo občinskega podrobnega  

prostorskega načrta)
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek 

priprave OPPN predviden v desetih mesecih po začetku po-
stopka priprave.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani  

za podajo smernic in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
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– Püngrad, javno komunalno podjetje d.o.o., Bo-
donci 127a, 9265 Bodonci,

– Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna 

enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Šte-

fanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska 

Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direk-

torat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in 
javne obravnave.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja)

(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafič-
ni in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in 
zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne 
podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.

(2) Pripravo OPPN v celoti financira Murexin d.o.o., Pu-
conci 393, 9201 Puconci.

9. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Puconci.

Št. 350-0002/2020
Puconci, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

RADEČE

3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno 
turistični rekreacijski center Radeče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – ZLS UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 
14/15, 76/16, 11/18, 61/20, 80/20) in 18. člena Statuta Občine 
Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine 
Radeče na 4. dopisni seji dne 27. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični 
rekreacijski center Radeče

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega 

zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (Uradni 
list RS, št. 35/01, 57/01, 48/02, 79/05, v nadaljevanju Odlok).

2. člen
3. člen Odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alinejo 

dodajo tri nove alineje dejavnosti:
»55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 

obratov
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
74.300 Prevajanje in tolmačenje.«

3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 900-5/2021/6
Radeče, dne 27. septembra 2021

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

ŠENTJUR

3083. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju Občine Šentjur

Na podlagi 21. in 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 – ZSPDL-SLS-1 in 30/18), 12. in 
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 
21/18 – ZNOrg) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni 
list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Ob-
činski svet Občine Šentjur na 13. redni seji dne 21. septembra 
2021 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena na območju Občine Šentjur

1. člen
Z namenom, da se ohranjajo kulturne, zgodovinske, ar-

heološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske 
vrednote ter zagotovi njihov nadaljnji obstoj, Občina Šentjur z 
odlokom razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena na 
območju Občine Šentjur.

2. člen
Odlok je pripravljen na osnovi strokovnih podlag za raz-

glasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino 
Šentjur, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Celje. Vsak opis spomenika vklju-
čuje:

– evidenčno številko (EŠD),
– ime enote,
– lokacijo,
– utemeljitev razglasitve,
– opis varstvenega režima spomenika,
– grafični prikaz.

3. člen
Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, 

grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine pred-
metov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvar-
jalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega 
razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slo-
venskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega 
zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem 
interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih 
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posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi 
status spomenika lokalnega pomena.

Spomeniki so posamezni premični in nepremični predme-
ti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po 
svojih lastnostih predvsem:

– arheološka najdišča: so originalni kraji deponiranja ar-
heoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega 
delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi 
strokovnimi postopki;

– stavbe: so eno ali več prostorni grajeni objekti s streho. 
So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, soci-
alnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Loči-
mo gospodarsko-proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske 
stavbe, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, 
ki so v osnovi namenjene bogoslužju;

– parki in vrtovi: so deli odprtega prostora, oblikovani v 
razmerju med grajenimi ali oblikovanimi objekti, rastlinjem, 
vodo in reliefom. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, 
gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtno arhitekturne 
ureditve (ureditve javnih prostorov);

– stavbe s parki in vrtovi: so enovite celote oblikovanega 
odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo profane stavbe 
s parki ali vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom ali 
z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki in vrtovi;

– spominski objekti in kraji: so grajeni ali oblikovani objekti 
in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko ose-
bo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove pomembnih 
osebnosti, znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje zgodovin-
skih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spominjanja na 
človeško poselitev ali dejavnost;

– drugi objekti in naprave: so grajeni objekti ali večji 
predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim človeškim po-
trebam, ki niso bivanje ali odpravljanje dejavnosti v stavbi. So 
odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, političnega 
in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave, industrijske/
gospodarske objekte, kulturne in vadbene objekte, objekte 
transportne infrastrukture, objekte urbane opreme, signalne in 
merilne naprave in objekte ter zidove in jarke;

– naselja in njihovi deli: so prostori trajne človeške poseli-
tve, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in funkcijami. 
Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja, 
njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga območja pose-
litve skupaj s pripadajočimi zemljišči;

– kulturna krajina: je del odprtega prostora z naravnimi 
in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega strukturo, 
razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. 
Glede na strukturne značilnosti ločimo kmetijske krajine, pose-
ljene krajine in zgodovinske krajine;

– ostalo: je zvrst, v katero sodi nepremična kulturna dedi-
ščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti.

4. člen
Posamezne enote, ki se razglašajo, so po veljavnem 

Pravilniku o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah 
razdeljene na sledeče sklope:

1. Arheološka najdišča
2. Stavbe
3. Parki in vrtovi
4. Spominski objekti in kraji
5. Naselja in njihovi deli
Zaradi boljše preglednosti je sklop 2. – Stavbe, dodatno 

razdeljen na tri sklope:
1. Sakralni objekti
2. Profani objekti
3. Etnološki objekti
Za kulturne spomenike lokalnega pomena na območju 

Občine Šentjur se razglasijo naslednje enote dediščine, nave-
dene v Strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih spomeni-
kov lokalnega pomena na območju Občine Šentjur, številka NC 
1051/16 (z dne 22. 2. 2021), ki so v prilogi, in sicer:

Arheološka najdišča
Zap. 
št. EŠD Ime spomenika

1 28898 Bobovo pri Ponikvi – Rimskodobna naselbina
2 9043 Loka pri Žusmu – Arheološko najdišče Tinje
3 29819 Ponikva – Arheološko najdišče Sv. Martin

4 29520 Primož pri Šentjurju – Arheološko območje 
Pod cerkvijo

5 622 Rifnik – Arheološko najdišče Rifnik

Stavbe
SAKRALNI OBJEKTI
Zap. 
št. EŠD Ime spomenika

6 3043 Botričnica – Cerkev Marije sedem žalosti
7 3370 Bukovje pri Slivnici – Cerkev sv. Nikolaja
8 3285 Dobje pri Lesičnem – Cerkev sv. Ožbolta
9 3545 Dobrina – Cerkev sv. Jakoba

10 3544 Dobrina – Cerkev sv. Valentina
11 2954 Dramlje – Cerkev sv. Ilije
12 3371 Gorica pri Slivnici – Cerkev sv. Urbana

13 3054 Jakob pri Šentjurju – Cerkev sv. Filipa  
in Jakoba

14 3369 Javorje pri Slivnici – Cerkev sv. Helene
15 30389 Kalobje – Kapela sv. Mihaela ob cerkvi
16 3053 Kalobje – Cerkev Imena Marijinega

17 2952 Laze pri Dramljah – Cerkev sv. Marije 
Magdalene

18 3546 Loka pri Žusmu – Cerkev sv. Leopolda
19 3284 Lopaca – Cerkev sv. Ane
20 2953 Marija Dobje – Cerkev Marije v nebesa vzete
21 3253 Planina pri Sevnici – Cerkev sv. Marjete
22 3476 Planinska vas – Cerkev sv. Nikolaja

23 3477 Podlog pod Bohorjem – Kapela Lurške 
Matere božje

24 3276 Ponikva – Cerkev sv. Martina

25 3044 Primož pri Šentjurju – Cerkev sv. Primoža  
in Felicijana

26 18994 Rifnik – Urlebova kapela

27 3368 Slivnica pri Celju – Cerkev sv. Janeza 
Krstnika

28 3367 Slivnica pri Celju – Cerkev sv. Marije 
Magdalene

29 3042 Stopče – Cerkev sv. Ahaca
30 3041 Šentjur pri Celju – Cerkev sv. Jurija
31 3475 Šentvid pri Planini – Cerkev sv. Križa
32 3474 Šentvid pri Planini – Cerkev sv. Vida
33 3277 Uniše – Cerkev sv. Ožbolta
34 2955 Vodule – Cerkev sv. Uršule
35 3045 Zlateče pri Šentjurju – Cerkev sv. Rozalije

PROFANI OBJEKTI
36 7924 Planina pri Sevnici – Grad
37 7923 Rifnik – Grad

38 12927 Šentjur pri Celju – Kmetijska šola  
z gospodarskimi objekti

39 728 Šentjur pri Celju – Rojstna hiša Benjamina  
in Gustava Ipavca

40 9047 Šentjur pri Celju – Rojstna hiša Josipa Ipavca
41 20721 Šentjur pri Celju – Železniška postaja
42 9045 Šentjur pri Celju – Župnišče
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ETNOLOŠKI OBJEKTI

43 9061 Hrastje pri Dobrini – Gospodarsko poslopje 
Hrastje 13

44 26368 Hrušovje – Čebelnjak na domačiji  
Hrušovje 13

45 9066 Jazbine – Kozolec na domačiji Jazbine 4
46 20978 Kostrivnica – Cerkvenikova gorca
47 20798 Kostrivnica – Jurekova klet

48 9069 Kostrivnica – Kozolec na domačiji  
Kostrivnica 12

49 25772 Krajnčica – Kozolec na domačiji Kranjčica 11
50 26373 Krivica – Kašča na domačiji Krivica 13
51 26374 Krivica – Kašča na domačiji Krivica 23
52 15019 Loka pri Žusmu – Hiša Loka pri Žusmu 104

53 9070 Loke pri Planini – Gospodarsko poslopje 
Loke pri Planini 8

54 25786 Lopaca – Hiša Lopaca 40
55 9073 Okrog – Kovačija Okrog 21

56 25790 Ostrožno pri Ponikvi – Preužitkarska hiša 
Ostrožno pri Ponikvi 33

57 25799 Podpeč pri Šentvidu – Zakeljnova domačija
58 25800 Ponkvica – Hiša Ponkvica 2
59 30371 Slatina pri Ponikvi – Leponjivška hiša
60 9087 Slivnica pri Celju – Hiša Slivnica pri Celju 31

61 9090 Svetelka – Gospodarsko poslopje  
Svetelka 13

62 9089 Svetelka – Hiša Svetelka 13
63 10194 Šibenik – Ferležev mlin
64 9103 Vodule – Kozolec domačije Vodule 25
65 9102 Vodule – Mežnarija Vodule 18
66 30388 Vrbno – Špesova kozolca

67 9104 Zagaj pri Ponikvi – Gospodarsko poslopje 
Zagaj pri Ponikvi 5

68 9105 Zagaj pri Ponikvi – Kozolec na domačiji Zagaj 
pri Ponikvi 5

69 30390 Žegar – Kovačija na domačiji Žegar 1
70 25885 Žegar – Kozolec na domačiji Žegar 13

Parki in vrtovi
Zap. 
št. EŠD Ime spomenika

71 11908 Ponikva – Kostanjev drevored

Spominski objekti in kraji
Zap. 
št. EŠD Ime spomenika

72 15615 Cerovec pri Dramljah – Partizanska bolnišnica 
Zima

73 30358 Dramlje – Spomenik padlim borcem in talcem 
NOB

74 15614 Hruševec – Rojstna hiša Franja Malgaja
75 15616 Javoršica – Partizanska bolnišnica R6
76 9049 Kalobje – Znamenje južno pred vasjo

77 20720 Loka pri Žusmu – Kapela pri hiši  
Loka pri Žusmu 98

78 15613 Planina pri Sevnici – Rojstna hiša  
Ane Wambrechtsamer

79 30356 Planina pri Sevnici – Spomenik padlim borcem 
in žrtvam NOB

80 9052 Rifnik – Znamenje pri hiši Rifnik 10

81 9053 Srževica – Znamenje

82 30355 Šentjur – Spomenik padlim borcem in žrtvam 
NOB

83 9094 Uniše – Rojstna hiša Antona Martina Slomška
84 30397 Vejice – Spominska plošča ob gradnji ceste

Naselja in njihovi deli
Zap. 
št. EŠD Ime spomenika

85 9036 Šentjur pri Celju – Zgornji trg

VARSTVENI REŽIM SPOMENIKA
Za vsak posamezni kulturni spomenik velja splošni var-

stveni režim za nepremične kulturne spomenike in varstveni 
režim glede na zvrst dediščine, v katero spada spomenik, ra-
zen če je pri vsebinski opredelitvi posamezne enote določeno 
drugače.

Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spome-
nike:

– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je upora-
be spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča 
izgube njegovih kulturnih lastnosti;

– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim 
se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne 
da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje 
generacije;

– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, 
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge 
pomene spomenika;

– ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika 
ter njegove materialne substance;

– ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak 
spomenik posebej, pod točko A-6);

– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno 
ohranjajo njegove varovane vrednote;

– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih 
gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju 
njegove posebne narave in družbenega pomena;

– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika 
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele 
ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11, 30/11 – Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nada-
ljevanju: ZVKD-1), treba pridobiti predhodne kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine.

Varstveni režim za arheološka najdišča
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, 

ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov 
vsebinski in prostorski kontekst.

Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, 

meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake;
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer;
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati;
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in 

postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z 
nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali 
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje 
in prezentacijo arheološkega najdišča;

– izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki 
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih 
delov najdišč:

– če ni možno najti drugih rešitev ali
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih 

arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče spro-
stiti za gradnjo.
Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo 

tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.
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Varstveni režim za stavbe
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje 

njihovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, 
vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v 
skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),

– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega 
zunanjega prostora,

– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-

vljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za 

varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spre-

meniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj 
avtentično stanje,

– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, 

če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta, 
vendar mora biti vsak poseg v ravnovesju z oceno varnosti in 
minimalnim posegom, ki še zagotavlja varnost in trdnost objek-
ta ter najmanj poškoduje kulturno vrednost objekta,

– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše pred-
stavitve,

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zašči-
tenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža 
varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne 
moti v njem odvijajoče se dejavnosti.

Na pokopališčih, ki so vključena v območje kulturnega 
spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za izvajanje 
redne pokopališke dejavnosti ni potrebno. Če pa se pokopali-
ška dejavnost izvaja tudi v območju, ki je hkrati tudi arheološki 
spomenik in so pri izvedbi redne pokopališke dejavnosti odkrite 
arheološke ostaline, je treba o najdbah nemudoma obvestiti 
pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim za parke in vrtove
Parki in vrtovi se varujejo tako, da se ohranjajo njihove 

varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, 

vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z 

okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovin-
sko pogojene in utemeljene meje),

– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so po-
trebne za razvoj in obstoj rastlin, in

– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska poveza-
nost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter 
površinami, pomembnimi za delovanje celote.

Varstveni režim za spominske objekte in kraje
Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih 

vrednot, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino 

in okolico ter vedutami.
Prepovedano je:
– spomenik poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in 

svetila,

– izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe 
za varstvo kulturne dediščine možno:

– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spre-
meniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma 
bolj avtentično stanje,

– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta, če 

ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno 
prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,

– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, 
če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,

– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše pred-
stavitve.

Varstveni režim za naselja in njihove dele
Naselja in njihovi deli se varujejo tako, da se ohranjajo 

njihove varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre-

ža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stav-

bami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje 
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, 
značilne funkcionalne celote),

– prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj 
naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na 
reliefne značilnosti, poti),

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali nje-
govega dela,

– podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne 
mase, gabariti, oblike strešin, kritina),

– odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico 
(vedute na naselje in pogledi iz njega),

– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in 
kapaciteta objektov, ulične fasade),

– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali območje 

spomenika je v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1 treba 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglas-
je ZVKDS ter kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in od-
stranitev dediščine po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda Ministrstvo 
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in 
odstranitev dediščine po 31. členu ZVKD-1 je potrebna vedno, 
kadar gre za posege v arheološka najdišča in v zemeljske plasti 
z morebitnimi arheološkimi ostalinami. Kadar pa je glavni vir 
informacij arheološko raziskovanje ali odkritja in za katere je 
mogoče domnevati, da so pod zemljo ali pod vodo vsaj 100 let 
in imajo lastnosti dediščine, je zahteva za pridobitev kulturno-
varstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine po 
31. členu ZVKD-1 podana v kulturnovarstvenih pogojih glede 
na naravo in obseg ter vsebino načrtovanega gradbenega 
posega.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka 
ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni 
upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in od-
govorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na 
mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje 
naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena 
ZVKD-1).

Varstveni režim vplivnega območja
Varstveni režim vplivnega območja velja samo pri tistih 

spomenikih, ki imajo v tem predlogu opredeljeno vplivno ob-
močje.

Splošni varstveni režim za vplivno območje:
– ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in domi-

nantnosti spomenika,
– ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, zna-

čilnih vedut in pogledov,
– prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojav-

nost in značaj spomenika v prostoru ali na njegovo materialno 
substanco,
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– preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic 
in drugih ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in 
prostora.

Na pokopališčih, ki se nahajajo v vplivnem območju kul-
turnega spomenika (cerkve), kulturnovarstveno soglasje za 
izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno.

Obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja v 
vplivnem območju

Za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 29., 
30. in 31. členom ZVKD-1 treba pridobiti predhodne kultur-
novarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne 
enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (obveznost pri-
dobitve pogojev in soglasja za sam spomenik je že določena 
z zakonom).

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka 
ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča, drug stvarnopravni 
upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in od-
govorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na 
mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje 
naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena 
ZVKD-1).

5. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega 

dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče 
in vplivno območje, so potrebni predhodni kulturno varstveni 
pogoji in na njihovo podlago kulturno varstveno soglasje pri-
stojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

6. člen
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, 

pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upra-
vljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost 
in časovne okvirne dostopnosti ter posamezne druge ukrepe 
določa zakon. Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravi-
co na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva 
spomenika.

7. člen
Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih 

območij so v strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena za Občino Šentjur vrisane na 
temeljnem topografskem načrtu (TTN 5) in na digitalnem kata-
strskem načrtu DKN.

Izvirnika načrtov s potrebnimi opisi enote in podrobnim 
opisom varstvenega režima spomenika, ki sta sestavni del tega 
odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Celje in Občina Šentjur.

8. člen
Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine pristojno 

sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status 
kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v 4. členu tega 
odloka.

Občina ima predkupno pravico na kulturnih spomenikih 
lokalnega pomena in na nepremičninah v vplivnem območju 
kulturnega spomenika.

9. člen
Kulturni spomeniki lokalnega pomena na območju Obči-

ne Šentjur se označijo skladno s Pravilnikom o označevanju 
nepremičnih kulturnih spomenikov, razen arheoloških spome-
nikov.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in na njegovi podlagi 

izdanih predpisov in drugih aktov, ki se nanašajo na varstvo, 
izvaja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.

11. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe od 125. 

do 128. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.

12. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o razglasitvi kul-

turnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 47/96 in 57/98, 65/02 in 107/05).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 622-1/2008(240)
Šentjur, dne 21. septembra 2021

Župan
Občine Šempeter
mag. Marko Diaci
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Strokovne podlage za razglasitev kulturnih 

spomenikov lokalnega pomena na območju občine 

ŠENTJUR 
 

 

 
Številka: NC 1051/16 

Zadeva:  Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini 
Šentjur 
 

ENOTE DEDIŠČINE, KI SE RAZGLAŠAJO 

Opomba: Posamezne enote, ki se razglašajo, so po Pravilniku o seznamih zvrsti 

dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10), razdeljene na sledeče 

sklope:  

1. Arheološka najdišča 

2. Stavbe  

3. Parki in vrtovi 

4. Spominski objekti in kraji 

5. Naselja in njihovi deli 

Zaradi boljše preglednosti je sklop 2. – STAVBE, dodatno razdeljen na tri sklope:  

1. Sakralni objekti 

2. Profani objekti 

3. Etnološki objekti 
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Arheološka najdišča 

Zap. št. EŠD Ime spomenika 

1 28898 Bobovo pri Ponikvi - Rimskodobna naselbina 

2 9043 Loka pri Žusmu – Arheološko najdišče Tinje 

3 29819 Ponikva - Arheološko najdišče Sv. Martin 

4 29520 Primož pri Šentjurju - Arheološko območje Pod cerkvijo 

5 622 Rifnik-Arheološko najdišče Rifnik 

 

Stavbe 

 

SAKRALNI OBJEKTI 

Zap. št. EŠD Ime spomenika 

6 3043 Botričnica – Cerkev Marije sedem žalosti 

7 3370 Bukovje pri Slivnici – Cerkev sv. Nikolaja 

8 3285 Dobje pri Lesičnem - Cerkev sv. Ožbolta 

9 3545 Dobrina - Cerkev sv. Jakoba 

10 3544 Dobrina - Cerkev sv. Valentina 

11 2954 Dramlje - Cerkev sv. Ilije 

12 3371 Gorica pri Slivnici - Cerkev sv. Urbana 

13 3054 Jakob pri Šentjurju - Cerkev sv. Filipa in Jakoba 

14 3369 Javorje pri Slivnici - Cerkev sv. Helene 

15 30389 Kalobje – Kapela sv. Mihaela ob cerkvi 

16 3053 Kalobje - Cerkev Imena Marijinega 

17 2952 Laze pri Dramljah - Cerkev sv. Marije Magdalene 

18 3546 Loka pri Žusmu - Cerkev sv. Leopolda 

19 3284 Lopaca - Cerkev sv. Ane 
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20 2953 Marija Dobje - Cerkev Marije v nebesa vzete 

21 3253 Planina pri Sevnici - Cerkev sv. Marjete 

22 3476 Planinska vas - Cerkev sv. Nikolaja 

23 3477 Podlog pod Bohorjem - Kapela Lurške Matere božje 

24 3276 Ponikva - Cerkev sv. Martina 

25 3044 Primož pri Šentjurju - Cerkev sv. Primoža in Felicijana 

26 18994 Rifnik - Urlebova kapela 

27 3368 Slivnica pri Celju - Cerkev sv. Janeza Krstnika 

28 3367 Slivnica pri Celju - Cerkev sv. Marije Magdalene 

29 3042 Stopče - Cerkev sv. Ahaca 

30 3041 Šentjur pri Celju - Cerkev sv. Jurija 

31 3475 Šentvid pri Planini - Cerkev sv. Križa 

32 3474 Šentvid pri Planini - Cerkev sv. Vida 

33 3277 Uniše - Cerkev sv. Ožbolta 

34 2955 Vodule - Cerkev sv. Uršule 

35 3045 Zlateče pri Šentjurju - Cerkev sv. Rozalije 

 

PROFANI OBJEKTI 

36 7924 Planina pri Sevnici - Grad 

37 7923 Rifnik - Grad 

38 12927 Šentjur pri Celju - Kmetijska šola z gospodarskimi objekti 

39 728 Šentjur pri Celju - Rojstna hiša Benjamina in Gustava 

Ipavca 

40 9047 Šentjur pri Celju - Rojstna hiša Josipa Ipavca 

41 20721 Šentjur pri Celju - Železniška postaja 

42 9045 Šentjur pri Celju - Župnišče 
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ETNOLOŠKI OBJEKTI 

43 9061 Hrastje pri Dobrini - Gospodarsko poslopje Hrastje 13 

44 26368 Hrušovje - Čebelnjak na domačiji Hrušovje 13 

45 9066 Jazbine – Kozolec na domačiji Jazbine 4 

46 20978 Kostrivnica - Cerkvenikova gorca 

47 20798 Kostrivnica – Jurekova klet 

48 9069 Kostrivnica – Kozolec na domačiji Kostrivnica 12 

49 25772 Krajnčica - Kozolec na domačiji Kranjčica 11 

50 26373 Krivica – Kašča na domačiji Krivica 13 

51 26374 Krivica - Kašča na domačiji Krivica 23 

52 15019 Loka pri Žusmu - Hiša Loka pri Žusmu 104 

53 9070 Loke pri Planini - Gospodarsko poslopje Loke pri Planini 8 

54 25786 Lopaca – Hiša Lopaca 40 

55 9073 Okrog – Kovačija Okrog 21 

56 25790 Ostrožno pri Ponikvi - Preužitkarska hiša Ostrožno pri 

Ponikvi 33 

57 25799 Podpeč pri Šentvidu – Zakeljnova domačija  

58 25800 Ponkvica - Hiša Ponkvica 2 

59 30371 Slatina pri Ponikvi - Leponjivška hiša  

60 9087 Slivnica pri Celju - Hiša Slivnica pri Celju 31 

61 9090 Svetelka - Gospodarsko poslopje Svetelka 13 

62 9089 Svetelka - Hiša Svetelka 13 

63 10194 Šibenik – Ferležev mlin 

64 9103 Vodule – Kozolec domačije Vodule 25 

65 9102 Vodule – Mežnarija Vodule 18 
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66 30388 Vrbno – Špesova kozolca 

67 9104 Zagaj pri Ponikvi - Gospodarsko poslopje Zagaj pri Ponikvi 5 

68 9105 Zagaj pri Ponikvi – Kozolec na domačiji Zagaj pri Ponikvi 5 

69 30390 Žegar – Kovačija na domačiji Žegar 1 

70 25885 Žegar - Kozolec na domačiji Žegar 13 

 

Parki in vrtovi 

Zap. št. EŠD Ime spomenika 

71 11908 Ponikva - Kostanjev drevored 

 

Spominski objekti in kraji 

Zap. št. EŠD Ime spomenika 

72 15615 Cerovec pri Dramljah-Partizanska bolnišnica Zima 

73 30358 Dramlje - Spomenik padlim borcem in talcem NOB 

74 15614 Hruševec - Rojstna hiša Franja Malgaja 

75 15616 Javoršica - Partizanska bolnišnica R6 

76 9049 Kalobje - Znamenje južno pred vasjo 

77 20720 Loka pri Žusmu - Kapela pri hiši Loka pri Žusmu 98 

78 15613 Planina pri Sevnici – Rojstna hiša Ane Wambrechtsamer 

79 30356 Planina pri Sevnici – Spomenik padlim borcem in žrtvam 

NOB 

80 9052 Rifnik - Znamenje pri hiši Rifnik 10 

81 9053 Srževica - Znamenje 

82 30355 Šentjur - Spomenik padlim borcem in žrtvam NOB 

83 9094 Uniše - Rojstna hiša Antona Martina Slomška 

84 30397 Vejice – Spominska plošča ob gradnji ceste  
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Naselja in njihovi deli 

Zap. št. EŠD Ime spomenika 

85 9036 Šentjur pri Celju - Zgornji trg 
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OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 

Za vsak posamezni  kulturni spomenik velja splošni varstveni režim za nepremične 

kulturne spomenike in varstveni režim glede na zvrst dediščine, v katero spada 

spomenik, razen če je pri vsebinski opredelitvi posamezne enote določeno drugače. 

 

Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike 

 spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika 

na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih 

lastnosti, 

 spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča 

zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena 

ohranitev spomenika za prihodnje generacije, 

 spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, 

gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika, 

 ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika ter njegove 

materialne substance, 

 ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak spomenik 

posebej, pod točko A-6), 

 dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo 

njegove varovane vrednote, 

 dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih 

temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in 

družbenega pomena, 

 za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela 

in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 

29., 30. in 31. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 

16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: 

ZVKD-1), potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in 

kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
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Varstveni režim za arheološka najdišča 

Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali 

arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.  

Prepovedano je predvsem: 

 odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati 

kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake, 

 poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer, 

 ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati, 

 gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in postavljati ali 

graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno 

infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za 

učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča. 

 Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki so hkrati 

stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč: 

- če ni možno najti drugih rešitev ali 

- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških 

raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. 

Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološka 

najdišča ohranjajo. 

 

Varstveni režim za stavbe 

Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, 

kot so: 

 tlorisna in višinska zasnova (gabariti), 

 gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, 

 oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon 

strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, 

izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo 

objektov), 

 funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega 

prostora, 

 sestavine in pritikline, 
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 stavbno pohištvo in notranja oprema, 

 komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, 

 pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah), 

 celovitost dediščine v prostoru, 

 zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 

Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine 

možno: 

 na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele 

posameznih objektov v kvalitetnejše oz. bolj avtentično stanje, 

 izvajati znanstvenoraziskovalna dela, 

 spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače 

zagotoviti statične stabilnosti objekta, vendar mora biti vsak poseg v 

ravnovesju  z oceno varnosti in minimalnim posegom, ki še zagotavlja varnost 

in trdnost objekta ter najmanj poškoduje kulturno vrednost objekta,    

 posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve, 

 omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in 

dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih 

spomeniških kvalitet ter ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti. 

Na pokopališčih, ki so vključena v območje kulturnega spomenika (cerkve), 

kulturnovarstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno. Če 

pa se pokopališka dejavnost izvaja tudi v območju, ki je hkrati tudi  arheološki 

spomenik in so  pri izvedbi redne pokopališke dejavnosti  odkrite arheološke ostaline, 

je potrebno o najdbah nemudoma obvestiti pristojno službo za varstvo kulturne 

dediščine. 

  

Varstveni režim za parke in vrtove 

Parki in vrtovi se varujejo tako, da se ohranjajo njihove varovane vrednote, kot so: 

 zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze), 

 grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, 

likovni elementi), 

 naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief), 
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 podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico 

(ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in 

utemeljene meje), 

 rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in 

obstoj rastlin, in 

 vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med 

sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi 

za delovanje celote. 

 

Varstveni režim za spominske objekte in kraje 

Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot kot so: 

 avtentičnost lokacije, 

 fizična pojavnost objekta, 

 vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter 

vedutami. 

Prepovedano je: 

 spomenik poškodovati ali podreti, 

 spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika, 

 spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo, 

 na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila. 

 Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo 

kulturne dediščine možno: 

 na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele 

posameznih objektov v kvalitetnejše oz. bolj avtentično stanje, 

 izvajati znanstvenoraziskovalna dela, 

 spremeniti oz. dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti 

prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in 

pričevalnost objekta, 

 spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače 

zagotoviti statične stabilnosti objekta, 

 posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve. 

 



Uradni list Republike Slovenije Št. 161 / 6. 10. 2021 / Stran 9183 

Varstveni režim za naselja in njihove dele 

Naselja in njihovi deli se varujejo tako, da se ohranjajo njihove varovane vrednote, 

kot so: 

 naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev 

odprtih prostorov naselja), 

 odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter 

odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in 

nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote), 

 prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali 

njegovega dela (drevesa, vodotoki), 

 prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne 

značilnosti, poti), 

 naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela, 

 podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, 

oblike strešin, kritina), 

 odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na 

naselje in pogledi iz njega), 

 stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta 

objektov, ulične fasade), 

 oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in 

 zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 

 

Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali območje spomenika, je v skladu z 28., 29. 

in 30. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 

kulturnovarstveno soglasje ZVKDS ter  kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 

odstranitev dediščine po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda Ministrstvo za kulturo, 

Maistrova 10, 1000 Ljubljana.  

Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine po 31. 

členu ZVKD-1 je potrebna vedno,  kadar gre za posege v  arheološka najdišča in   v 

zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.  Kadar pa je glavni vir 

informacij arheološko raziskovanje ali odkritja in za katere je mogoče domnevati, da 

so pod zemljo ali pod vodo vsaj 100 let in imajo lastnosti dediščine, je zahteva za 

pridobitev   kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dediščine po 31. 
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členu ZVKD-1 podana v kulturnovarstvenih pogojih glede na naravo in obseg ter 

vsebino načrtovanega gradbenega posega.  

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora 

najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov 

posestnik/ investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana 

ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji 

delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).  

 

OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 

Varstveni režim vplivnega območja velja samo pri tistih spomenikih, ki imajo v tem 

predlogu opredeljeno vplivno območje. 

 

Splošni varstveni režim za vplivno območje: 

 ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti 

spomenika, 

 ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in 

pogledov, 

 prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj 

spomenika v prostoru ali na njegovo materialno substanco, 

 preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic in drugih 

ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in prostora. 

Na pokopališčih, ki se nahajajo v vplivnem območju kulturnega spomenika (cerkve), 

kulturnovarstveno soglasje za izvajanje redne pokopališke dejavnosti ni potrebno. 

 

Obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja v vplivnem območju: 

Za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 

potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 

soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (obveznost pridobitve 

pogojev in soglasja za sam spomenik je že določena z zakonom). 
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Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora 

najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov 

posestnik/ investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana 

ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji 

delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).  

 

 

Zap. št.: 1  

Bobovo pri Ponikvi - Rimskodobna naselbina (EŠD 28898) 

EŠD Parcela K.o. Del 
28898 878 Dolga Gora   
28898 879 Dolga Gora   
28898 881 Dolga Gora   
28898 882 Dolga Gora   

 
 
 
Zap. št.: 2 

Loka pri Žusmu – Arheološko najdišče Tinje (EŠD 9043) 

EŠD Parcela K.o. Del 
9043 *129 Loka pri Žusmu   
9043 *164 Loka pri Žusmu   
9043 *165 Loka pri Žusmu   

9043 885/12 Loka pri Žusmu 
del - zahodna 1/3 
parcele 

9043 885/14 Loka pri Žusmu   
9043 885/15 Loka pri Žusmu   
9043 885/16 Loka pri Žusmu   
9043 885/17 Loka pri Žusmu   
9043 885/18 Loka pri Žusmu   
9043 892/3 Loka pri Žusmu   
9043 892/4 Loka pri Žusmu   
9043 892/6 Loka pri Žusmu del - zahodni del 
9043 895/2 Loka pri Žusmu   
9043 895/3 Loka pri Žusmu   
9043 895/4 Loka pri Žusmu   
9043 896/1 Loka pri Žusmu   
9043 896/2 Loka pri Žusmu   
9043 897 Loka pri Žusmu   
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9043 899/1 Loka pri Žusmu   
9043 899/2 Loka pri Žusmu   
9043 899/3 Loka pri Žusmu   
9043 904/10 Loka pri Žusmu del - južni del 

 
 
 
 

Zap. št.: 3 

Ponikva - Arheološko najdišče Sv. Martin (EŠD 29819) 

EŠD Parcela K.o. Del 
29819 1/1 Ponikva   

29819 1/2 Ponikva 
del - južni del med parc. št. 
3 in 1/2 

29819 1/3 Ponikva del - brez stavbe št. 397 
29819 1314/1 Ponikva   
29819 1314/2 Ponikva   
29819 1314/3 Ponikva   
29819 1364 Ponikva   
29819 1808 Ponikva   
29819 3 Ponikva   
29819 5/4 Ponikva   
29819 5/6 Ponikva   
29819 5/7 Ponikva   
29819 8/4 Ponikva   
29819 8/5 Ponikva   
29819 8/6 Ponikva   
29819 8/7 Ponikva   
29819 8/8 Ponikva   

 
 
 
 
Zap. št.: 4 

Primož pri Šentjurju - Arheološko območje Pod cerkvijo (EŠD 29520) 
EŠD Parcela K.o. Del 
29520 1276/1 Primož   
29520 1276/2 Primož   
29520 1277 Primož   
29520 1286/1 Primož   
29520 1286/2 Primož   
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Zap. št.: 5 

Rifnik-Arheološko najdišče Rifnik (EŠD 622) 

EŠD Parcela K.o. Del 
622 *102 Rifnik   
622 *104 Rifnik   
622 *105 Rifnik   
622 *106 Rifnik   
622 *108 Rifnik   
622 *110 Rifnik   
622 *111 Rifnik   
622 *112 Rifnik   
622 *113 Rifnik   
622 *123 Rifnik   
622 *128 Rifnik   
622 *129 Rifnik   
622 *131 Rifnik   
622 *133 Rifnik   
622 *134 Rifnik   
622 *137 Rifnik   
622 *138 Rifnik   
622 *142/1 Rifnik   
622 *142/2 Rifnik   
622 *144 Rifnik   
622 *145 Rifnik   
622 *146 Rifnik   
622 *147 Rifnik   
622 *148 Rifnik   
622 *149 Rifnik   
622 *155 Rifnik   
622 *156 Rifnik   
622 *157 Rifnik   
622 *158 Rifnik   
622 *159 Rifnik   
622 *160/1 Rifnik   
622 *160/2 Rifnik   
622 *161 Rifnik   
622 *162 Rifnik   
622 *163 Rifnik   
622 *164 Rifnik   
622 *263 Rifnik   
622 *265/1 Rifnik   
622 *270 Rifnik   
622 *271 Rifnik   
622 *273 Rifnik   
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622 *274 Rifnik   
622 *285 Rifnik   
622 *307 Rifnik   
622 *320 Rifnik   
622 *322 Rifnik   
622 *331 Rifnik   
622 *340 Rifnik   
622 *341 Rifnik   
622 *344 Rifnik   
622 *349 Rifnik   
622 *350 Rifnik   
622 *351 Rifnik   
622 *355 Rifnik   
622 *358 Rifnik   
622 *360 Rifnik   
622 *362 Rifnik   
622 *52/1 Rifnik   
622 *53 Rifnik   
622 *54 Rifnik   
622 *55 Rifnik   
622 *65 Rifnik   
622 *66 Rifnik   
622 *67 Rifnik   
622 *69 Rifnik   
622 *70 Rifnik   
622 *72 Rifnik   
622 *73/1 Rifnik   
622 *75 Rifnik   
622 *77 Rifnik   
622 *80 Rifnik   
622 *87 Rifnik   
622 *91 Rifnik   
622 *92 Rifnik   
622 *97 Rifnik   
622 *98 Rifnik   
622 1/1 Rifnik   
622 1/11 Rifnik   
622 1/12 Rifnik   
622 1/13 Rifnik   
622 1/14 Rifnik   
622 1/15 Rifnik   
622 1/2 Rifnik   
622 1/4 Rifnik   
622 1/5 Rifnik   
622 1/6 Rifnik   
622 1/7 Rifnik   
622 1/8 Rifnik   
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622 10/1 Rifnik   
622 10/2 Rifnik   

622 1001 Rifnik 
del - od stika s parc. št. 325/2 proti 
jugu 

622 1003/1 Rifnik   
622 1005 Rifnik   
622 1006 Rifnik   
622 1007 Rifnik   
622 1009 Rifnik   
622 101/1 Rifnik   
622 101/2 Rifnik   
622 101/4 Rifnik   
622 101/5 Rifnik   
622 1010 Rifnik   
622 105/10 Rifnik   
622 105/11 Rifnik   
622 105/12 Rifnik   
622 105/13 Rifnik   
622 105/4 Rifnik   
622 105/9 Rifnik   
622 106 Rifnik   
622 107/3 Rifnik   
622 107/4 Rifnik   
622 108/1 Rifnik   
622 108/10 Rifnik   
622 108/11 Rifnik   
622 108/12 Rifnik   
622 108/13 Rifnik   
622 108/14 Rifnik   
622 108/15 Rifnik   
622 108/16 Rifnik   
622 108/2 Rifnik   
622 108/3 Rifnik   
622 108/4 Rifnik   
622 108/5 Rifnik   
622 108/6 Rifnik   
622 108/7 Rifnik   
622 108/8 Rifnik   
622 108/9 Rifnik   
622 109/1 Rifnik   
622 109/10 Rifnik   
622 109/11 Rifnik   
622 109/12 Rifnik   
622 109/2 Rifnik   
622 109/3 Rifnik   
622 109/4 Rifnik   
622 109/6 Rifnik   
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622 109/7 Rifnik   
622 109/8 Rifnik   
622 109/9 Rifnik   
622 110/1 Rifnik   
622 110/2 Rifnik   
622 110/3 Rifnik   
622 110/4 Rifnik   
622 110/5 Rifnik   
622 110/6 Rifnik   
622 110/7 Rifnik   
622 111/1 Rifnik   
622 111/2 Rifnik   
622 111/3 Rifnik   
622 112 Rifnik   
622 113 Rifnik   
622 114 Rifnik   
622 115 Rifnik   
622 116 Rifnik   
622 117 Rifnik   
622 118/1 Rifnik   
622 118/2 Rifnik   
622 119/1 Rifnik   
622 12/1 Rifnik   
622 12/2 Rifnik   
622 120/1 Rifnik   
622 120/2 Rifnik   
622 121 Rifnik   
622 122/1 Rifnik   
622 122/2 Rifnik   
622 122/3 Rifnik   
622 123 Rifnik   
622 124 Rifnik   
622 125 Rifnik   
622 127/1 Rifnik   
622 127/10 Rifnik   
622 127/11 Rifnik   
622 127/12 Rifnik   
622 127/13 Rifnik   
622 127/14 Rifnik   
622 127/15 Rifnik   
622 127/2 Rifnik   
622 127/3 Rifnik   
622 127/4 Rifnik   
622 127/5 Rifnik   
622 127/8 Rifnik   
622 127/9 Rifnik   
622 128/1 Rifnik   
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622 128/2 Rifnik   
622 128/3 Rifnik   
622 130/10 Rifnik   
622 130/2 Rifnik   
622 130/3 Rifnik   
622 130/4 Rifnik   
622 130/5 Rifnik   
622 130/6 Rifnik   
622 130/7 Rifnik   
622 130/8 Rifnik   
622 130/9 Rifnik   
622 131/2 Rifnik   
622 131/3 Rifnik   
622 131/4 Rifnik   
622 131/5 Rifnik   
622 133/1 Rifnik   
622 133/10 Rifnik   
622 133/11 Rifnik   
622 133/4 Rifnik   
622 133/5 Rifnik   
622 133/6 Rifnik   
622 133/7 Rifnik   
622 133/8 Rifnik   
622 133/9 Rifnik   
622 134/1 Rifnik   
622 134/2 Rifnik   
622 135/1 Rifnik   
622 135/2 Rifnik   
622 137 Rifnik   
622 138/1 Rifnik   
622 138/3 Rifnik   
622 138/4 Rifnik   
622 138/5 Rifnik   
622 138/6 Rifnik   
622 139/1 Rifnik   
622 139/2 Rifnik   
622 139/3 Rifnik   
622 139/4 Rifnik   
622 139/5 Rifnik   
622 14 Rifnik   
622 141 Rifnik   
622 142 Rifnik   
622 143 Rifnik   
622 145/1 Rifnik   
622 145/3 Rifnik   
622 145/4 Rifnik   
622 145/5 Rifnik   
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622 146/1 Rifnik   
622 146/4 Rifnik   
622 146/5 Rifnik   
622 146/6 Rifnik   
622 146/7 Rifnik   
622 146/8 Rifnik   
622 147 Rifnik   
622 148 Rifnik   
622 154/2 Rifnik   
622 154/5 Rifnik   
622 155 Rifnik   
622 157/1 Rifnik   
622 157/10 Rifnik   
622 157/11 Rifnik   
622 157/12 Rifnik   
622 157/13 Rifnik   
622 157/7 Rifnik   
622 157/8 Rifnik   
622 157/9 Rifnik   
622 161/10 Rifnik   
622 161/2 Rifnik   
622 161/5 Rifnik   
622 161/6 Rifnik   
622 161/7 Rifnik   
622 161/8 Rifnik   
622 161/9 Rifnik   
622 162 Rifnik   
622 163 Rifnik   
622 164 Rifnik   
622 165 Rifnik   
622 166 Rifnik   
622 167 Rifnik   
622 168 Rifnik   
622 169/1 Rifnik   
622 169/2 Rifnik   
622 17 Rifnik   
622 170 Rifnik   
622 171/1 Rifnik   
622 171/2 Rifnik   
622 174/1 Rifnik   
622 174/2 Rifnik   
622 176/1 Rifnik   
622 176/2 Rifnik   
622 176/3 Rifnik   
622 176/4 Rifnik   
622 177 Rifnik   
622 18 Rifnik   
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622 180/1 Rifnik   
622 180/2 Rifnik   
622 182/1 Rifnik   
622 182/2 Rifnik   
622 182/3 Rifnik   
622 182/4 Rifnik   
622 183 Rifnik   
622 185 Rifnik   
622 187 Rifnik   
622 188 Rifnik   
622 189 Rifnik   
622 190/2 Rifnik   
622 190/3 Rifnik   
622 190/4 Rifnik   
622 191 Rifnik   
622 192 Rifnik   
622 193/2 Rifnik   
622 193/3 Rifnik   
622 193/4 Rifnik   
622 193/5 Rifnik   
622 194/2 Rifnik   
622 194/3 Rifnik   
622 194/4 Rifnik   
622 194/5 Rifnik   
622 194/6 Rifnik   
622 195/1 Rifnik   
622 195/2 Rifnik   
622 195/3 Rifnik   
622 195/4 Rifnik   
622 195/5 Rifnik   
622 195/6 Rifnik   
622 196/1 Rifnik   
622 196/2 Rifnik   
622 196/3 Rifnik   
622 196/4 Rifnik   
622 196/5 Rifnik   
622 20/2 Rifnik   
622 202 Rifnik   
622 204/1 Rifnik   
622 204/2 Rifnik   
622 204/3 Rifnik   
622 204/4 Rifnik   
622 204/5 Rifnik   
622 204/6 Rifnik   
622 204/7 Rifnik   
622 204/8 Rifnik   
622 208/1 Rifnik   
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622 208/2 Rifnik   
622 21 Rifnik   
622 210/1 Rifnik   
622 210/2 Rifnik   
622 210/3 Rifnik   
622 210/4 Rifnik   
622 210/5 Rifnik   
622 210/6 Rifnik   
622 210/7 Rifnik   
622 210/8 Rifnik   
622 210/9 Rifnik   
622 211/1 Rifnik   
622 211/2 Rifnik   
622 211/3 Rifnik   
622 211/4 Rifnik   
622 213/1 Rifnik   
622 213/10 Rifnik   
622 213/2 Rifnik   
622 213/4 Rifnik   
622 213/5 Rifnik   
622 213/6 Rifnik   
622 213/7 Rifnik   
622 213/8 Rifnik   
622 213/9 Rifnik   
622 215 Rifnik   
622 216 Rifnik   
622 217/1 Rifnik   
622 217/2 Rifnik   
622 218/1 Rifnik   
622 218/2 Rifnik   
622 218/3 Rifnik   
622 220/1 Rifnik   
622 220/2 Rifnik   
622 221/1 Rifnik   
622 221/2 Rifnik   
622 228 Rifnik   
622 229 Rifnik   
622 231/1 Rifnik   
622 231/2 Rifnik   
622 231/3 Rifnik   
622 231/4 Rifnik   
622 232 Rifnik   
622 234 Rifnik   
622 235/1 Rifnik   
622 235/2 Rifnik   
622 236 Rifnik   
622 237 Rifnik   
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622 238 Rifnik   
622 240 Rifnik   
622 241/1 Rifnik   
622 241/2 Rifnik   
622 242/1 Rifnik   
622 242/2 Rifnik   
622 243 Rifnik   
622 244/1 Rifnik   
622 244/2 Rifnik   
622 244/3 Rifnik   
622 245/1 Rifnik   
622 248/1 Rifnik   
622 248/2 Rifnik   
622 249 Rifnik   
622 25 Rifnik   
622 250 Rifnik   
622 251 Rifnik   
622 252 Rifnik   
622 253 Rifnik   
622 254 Rifnik   
622 255 Rifnik   
622 256 Rifnik   
622 257 Rifnik   
622 258 Rifnik   
622 260 Rifnik   
622 262 Rifnik   
622 263 Rifnik   
622 265/1 Rifnik   
622 265/2 Rifnik   
622 266 Rifnik   
622 267/1 Rifnik   
622 267/2 Rifnik   
622 267/3 Rifnik   
622 268/1 Rifnik   
622 268/2 Rifnik   
622 269 Rifnik   
622 27/1 Rifnik   
622 27/3 Rifnik   
622 27/4 Rifnik   
622 270/1 Rifnik   
622 270/7 Rifnik   
622 271/2 Rifnik   
622 271/3 Rifnik   
622 272 Rifnik   
622 274/1 Rifnik   
622 274/2 Rifnik   
622 275 Rifnik   
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622 276/1 Rifnik   
622 276/2 Rifnik   
622 276/3 Rifnik   
622 277 Rifnik   
622 278 Rifnik   
622 279 Rifnik   
622 28/2 Rifnik   
622 28/5 Rifnik   
622 28/7 Rifnik   
622 28/8 Rifnik   
622 280 Rifnik   
622 282/1 Rifnik   
622 282/2 Rifnik   
622 283 Rifnik   
622 284 Rifnik   
622 285 Rifnik   
622 286 Rifnik   
622 287/1 Rifnik   
622 287/2 Rifnik   
622 288/1 Rifnik   
622 288/2 Rifnik   
622 288/3 Rifnik   
622 288/4 Rifnik   
622 288/5 Rifnik   
622 289/1 Rifnik   
622 289/2 Rifnik   
622 290 Rifnik   
622 291 Rifnik   
622 294 Rifnik   
622 295 Rifnik   
622 299/2 Rifnik   
622 299/4 Rifnik   
622 299/5 Rifnik   
622 300 Rifnik   
622 302 Rifnik   
622 303 Rifnik   
622 304/1 Rifnik   
622 304/2 Rifnik   
622 305 Rifnik   
622 306 Rifnik   
622 308 Rifnik   
622 309 Rifnik   
622 310/1 Rifnik   
622 310/3 Rifnik   
622 310/4 Rifnik   
622 310/6 Rifnik   
622 321/1 Rifnik   
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622 321/2 Rifnik   
622 321/3 Rifnik   
622 322/10 Rifnik   
622 322/12 Rifnik   
622 322/13 Rifnik   
622 322/14 Rifnik   
622 322/15 Rifnik   
622 322/16 Rifnik   
622 322/17 Rifnik   
622 322/18 Rifnik   
622 322/19 Rifnik   
622 322/2 Rifnik   
622 322/20 Rifnik   
622 322/21 Rifnik   
622 322/22 Rifnik   
622 322/23 Rifnik   
622 322/24 Rifnik   
622 322/3 Rifnik   
622 322/4 Rifnik   
622 322/5 Rifnik   
622 322/6 Rifnik   
622 322/7 Rifnik   
622 322/8 Rifnik   
622 322/9 Rifnik   
622 323/1 Rifnik   
622 323/2 Rifnik   
622 323/4 Rifnik   
622 324/2 Rifnik   
622 325/1 Rifnik   
622 325/2 Rifnik   
622 325/3 Rifnik   
622 327 Rifnik   
622 328 Rifnik   
622 33/1 Rifnik   
622 33/2 Rifnik   
622 330 Rifnik   
622 331 Rifnik   
622 332/1 Rifnik   
622 332/2 Rifnik   
622 332/3 Rifnik   
622 333 Rifnik   
622 334 Rifnik   
622 335/1 Rifnik   
622 335/2 Rifnik   
622 335/3 Rifnik   
622 335/4 Rifnik   
622 337 Rifnik   



Stran 9198 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

622 338/2 Rifnik   
622 338/3 Rifnik   
622 338/4 Rifnik   
622 338/5 Rifnik   
622 338/6 Rifnik   
622 338/7 Rifnik   
622 338/8 Rifnik   
622 338/9 Rifnik   
622 339/10 Rifnik   
622 339/3 Rifnik   
622 339/4 Rifnik   
622 339/5 Rifnik   
622 339/7 Rifnik   
622 339/8 Rifnik   
622 339/9 Rifnik   
622 340 Rifnik   
622 341 Rifnik   
622 342 Rifnik   
622 343 Rifnik   
622 346/1 Rifnik   
622 346/4 Rifnik   
622 346/5 Rifnik   
622 346/6 Rifnik   
622 346/7 Rifnik   
622 347/1 Rifnik   
622 347/2 Rifnik   
622 348 Rifnik   
622 349 Rifnik   
622 350 Rifnik   
622 351/1 Rifnik   
622 351/2 Rifnik   
622 353/1 Rifnik   
622 353/2 Rifnik   
622 354 Rifnik   
622 355/1 Rifnik   
622 355/2 Rifnik   
622 356 Rifnik   
622 357 Rifnik   
622 358 Rifnik   
622 359 Rifnik   
622 360 Rifnik   
622 361 Rifnik   
622 362 Rifnik   
622 363 Rifnik   
622 364 Rifnik   
622 365/1 Rifnik   
622 365/2 Rifnik   
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622 367/1 Rifnik   
622 3671 Rifnik   
622 368/1 Rifnik   
622 368/2 Rifnik   
622 368/4 Rifnik   
622 369 Rifnik   
622 370 Rifnik   
622 373 Rifnik   
622 375 Rifnik   
622 376/1 Rifnik   
622 376/2 Rifnik   
622 377/1 Rifnik   
622 377/2 Rifnik   
622 377/3 Rifnik   
622 378/1 Rifnik   
622 378/3 Rifnik   
622 379/1 Rifnik   
622 379/2 Rifnik   
622 380 Rifnik   
622 381/1 Rifnik   
622 381/2 Rifnik   
622 382 Rifnik   
622 383 Rifnik   
622 384 Rifnik   
622 385 Rifnik   
622 387 Rifnik   
622 389 Rifnik   
622 390 Rifnik   
622 391 Rifnik   
622 393 Rifnik   
622 394 Rifnik   
622 395/1 Rifnik   
622 395/2 Rifnik   
622 396/1 Rifnik   
622 396/2 Rifnik   
622 397 Rifnik   
622 398 Rifnik   
622 4/1 Rifnik   
622 4/4 Rifnik   
622 4/5 Rifnik   
622 400 Rifnik   
622 401 Rifnik   
622 402 Rifnik   
622 404 Rifnik   
622 405 Rifnik   
622 406 Rifnik   
622 408 Rifnik   
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622 409 Rifnik   
622 410 Rifnik   
622 411/1 Rifnik   
622 411/2 Rifnik   
622 412/1 Rifnik   
622 412/2 Rifnik   
622 414 Rifnik   
622 416 Rifnik   
622 418 Rifnik   
622 419 Rifnik   
622 420 Rifnik   
622 421 Rifnik   
622 422 Rifnik   
622 423 Rifnik   
622 424 Rifnik   
622 425 Rifnik   
622 426/1 Rifnik   
622 426/2 Rifnik   
622 429 Rifnik   
622 430 Rifnik   
622 431/1 Rifnik   
622 431/2 Rifnik   
622 433 Rifnik   
622 434 Rifnik   
622 436 Rifnik   
622 438 Rifnik   
622 444 Rifnik   
622 446/1 Rifnik   
622 446/2 Rifnik   
622 446/3 Rifnik   
622 447/1 Rifnik   
622 447/2 Rifnik   
622 448 Rifnik   
622 449 Rifnik   
622 450/1 Rifnik   
622 450/2 Rifnik   
622 450/3 Rifnik   
622 452/1 Rifnik   
622 452/2 Rifnik   
622 456 Rifnik   
622 458/1 Rifnik   
622 458/2 Rifnik   
622 458/3 Rifnik   
622 458/4 Rifnik   
622 460/2 Rifnik   
622 460/3 Rifnik   
622 461/1 Rifnik   
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622 461/2 Rifnik   
622 462 Rifnik   
622 463 Rifnik   
622 464 Rifnik   
622 465/1 Rifnik   
622 465/2 Rifnik   
622 465/3 Rifnik   
622 465/4 Rifnik   
622 466/1 Rifnik   
622 466/2 Rifnik   
622 466/3 Rifnik   
622 467 Rifnik   
622 468 Rifnik   
622 469 Rifnik   
622 470 Rifnik   
622 471/1 Rifnik   
622 471/2 Rifnik   
622 472 Rifnik   
622 473 Rifnik   
622 474 Rifnik   
622 475 Rifnik   
622 476 Rifnik   
622 477 Rifnik   
622 479 Rifnik   
622 483 Rifnik   
622 484/1 Rifnik   
622 484/2 Rifnik   
622 484/4 Rifnik   
622 484/5 Rifnik   
622 484/6 Rifnik   
622 484/7 Rifnik   
622 485/1 Rifnik   
622 485/2 Rifnik   
622 485/3 Rifnik   
622 486/1 Rifnik   
622 486/2 Rifnik   
622 486/3 Rifnik   
622 489/1 Rifnik   
622 489/2 Rifnik   
622 491/1 Rifnik   
622 491/2 Rifnik   
622 491/4 Rifnik   
622 491/5 Rifnik   
622 494 Rifnik   
622 495 Rifnik   
622 496 Rifnik   
622 497 Rifnik   
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622 498 Rifnik   
622 499 Rifnik   
622 5/1 Rifnik   
622 5/2 Rifnik   
622 500 Rifnik   
622 501/1 Rifnik   
622 501/2 Rifnik   
622 502/1 Rifnik   
622 502/2 Rifnik   
622 503/1 Rifnik   
622 503/2 Rifnik   
622 504/1 Rifnik   
622 504/2 Rifnik   
622 504/3 Rifnik   
622 505 Rifnik   
622 506/1 Rifnik   
622 506/2 Rifnik   
622 507 Rifnik   
622 508 Rifnik   
622 509 Rifnik   
622 510 Rifnik   
622 511 Rifnik   
622 513/2 Rifnik   
622 513/3 Rifnik   
622 513/4 Rifnik   
622 514 Rifnik   
622 516 Rifnik   
622 517/1 Rifnik   
622 517/2 Rifnik   
622 518/1 Rifnik   
622 518/2 Rifnik   
622 519/1 Rifnik   
622 519/2 Rifnik   
622 519/3 Rifnik   
622 522/1 Rifnik   
622 522/2 Rifnik   
622 523/1 Rifnik   
622 523/2 Rifnik   
622 523/3 Rifnik   
622 524/2 Rifnik   
622 524/3 Rifnik   
622 524/4 Rifnik   
622 524/5 Rifnik   
622 524/6 Rifnik   
622 525 Rifnik   
622 526 Rifnik   
622 528 Rifnik   
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622 529 Rifnik   
622 530 Rifnik   
622 533 Rifnik   
622 534/1 Rifnik   
622 534/2 Rifnik   
622 535/1 Rifnik   
622 535/2 Rifnik   
622 536 Rifnik   
622 537/1 Rifnik   
622 539/1 Rifnik   
622 539/2 Rifnik   
622 540 Rifnik   
622 541/1 Rifnik   
622 541/2 Rifnik   
622 542 Rifnik   
622 543 Rifnik   
622 544 Rifnik   
622 545 Rifnik   
622 546 Rifnik   
622 547/1 Rifnik   
622 547/2 Rifnik   
622 549 Rifnik   
622 550/1 Rifnik   
622 550/2 Rifnik   
622 550/3 Rifnik   
622 550/5 Rifnik   
622 550/6 Rifnik   
622 550/7 Rifnik   
622 551/1 Rifnik   
622 551/3 Rifnik   
622 551/4 Rifnik   
622 551/5 Rifnik   
622 551/6 Rifnik   
622 552 Rifnik   
622 554 Rifnik   
622 558/1 Rifnik   
622 558/2 Rifnik   
622 558/3 Rifnik   
622 558/4 Rifnik   
622 558/5 Rifnik   
622 558/6 Rifnik   
622 560/1 Rifnik   
622 560/2 Rifnik   
622 561/1 Rifnik   
622 561/2 Rifnik   
622 561/3 Rifnik   
622 562 Rifnik   
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622 563 Rifnik   
622 564/1 Rifnik   
622 564/2 Rifnik   
622 565 Rifnik   
622 566/1 Rifnik   
622 566/2 Rifnik   
622 567 Rifnik   
622 568 Rifnik   
622 569 Rifnik   
622 571 Rifnik   
622 573/1 Rifnik   
622 573/2 Rifnik   
622 574 Rifnik   
622 575 Rifnik   
622 576 Rifnik   
622 577 Rifnik   
622 579 Rifnik   
622 580 Rifnik   
622 581/1 Rifnik   
622 581/2 Rifnik   
622 582 Rifnik   
622 583/1 Rifnik   
622 583/2 Rifnik   
622 583/3 Rifnik   
622 583/4 Rifnik   
622 584/10 Rifnik   
622 584/11 Rifnik   
622 584/12 Rifnik   
622 584/13 Rifnik   
622 584/14 Rifnik   
622 584/4 Rifnik   
622 584/5 Rifnik   
622 584/6 Rifnik   
622 584/7 Rifnik   
622 584/8 Rifnik   
622 584/9 Rifnik   
622 585/1 Rifnik   
622 585/10 Rifnik   
622 585/11 Rifnik   
622 585/12 Rifnik   
622 585/2 Rifnik   
622 585/3 Rifnik   
622 585/6 Rifnik   
622 585/8 Rifnik   
622 585/9 Rifnik   
622 586/10 Rifnik   
622 586/11 Rifnik   
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622 586/12 Rifnik   
622 586/2 Rifnik   
622 586/5 Rifnik   
622 586/6 Rifnik   
622 586/9 Rifnik   
622 587 Rifnik   
622 588/1 Rifnik   
622 588/2 Rifnik   
622 588/3 Rifnik   
622 589 Rifnik   
622 590 Rifnik   
622 595/1 Rifnik   
622 596/1 Rifnik   
622 596/3 Rifnik   
622 6/1 Rifnik   
622 604/1 Rifnik   
622 604/2 Rifnik   
622 605 Rifnik   
622 606/1 Rifnik   
622 606/2 Rifnik   
622 607 Rifnik   
622 608 Rifnik   
622 609 Rifnik   
622 610 Rifnik   
622 611 Rifnik   
622 612/1 Rifnik   
622 612/2 Rifnik   
622 613/1 Rifnik   
622 613/2 Rifnik   
622 614 Rifnik   
622 615 Rifnik   
622 616 Rifnik   
622 617 Rifnik   
622 618/1 Rifnik   
622 618/2 Rifnik   
622 619 Rifnik   
622 620 Rifnik   
622 621 Rifnik   
622 622/1 Rifnik   
622 622/2 Rifnik   
622 623/1 Rifnik   
622 629/1 Rifnik   
622 629/2 Rifnik   
622 629/3 Rifnik   
622 629/4 Rifnik   
622 629/5 Rifnik   
622 630/1 Rifnik   
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622 630/3 Rifnik   
622 7/1 Rifnik   
622 7/2 Rifnik   
622 8 Rifnik   
622 90/1 Rifnik   
622 90/2 Rifnik   
622 90/5 Rifnik   
622 92/1 Rifnik   
622 92/2 Rifnik   
622 93/1 Rifnik   
622 988/4 Rifnik   
622 988/9 Rifnik   
622 990/1 Rifnik   
622 990/10 Rifnik   
622 990/2 Rifnik   
622 990/3 Rifnik   
622 990/4 Rifnik   
622 990/5 Rifnik   
622 990/6 Rifnik   
622 990/7 Rifnik   
622 990/8 Rifnik   
622 990/9 Rifnik   
622 992 Rifnik   
622 993 Rifnik   
622 994 Rifnik   
622 995/1 Rifnik   
622 995/10 Rifnik   
622 995/11 Rifnik   
622 995/12 Rifnik   
622 995/13 Rifnik   
622 995/14 Rifnik   
622 995/15 Rifnik   
622 995/16 Rifnik   
622 995/17 Rifnik   
622 995/2 Rifnik   
622 995/3 Rifnik   
622 995/4 Rifnik   
622 995/5 Rifnik   
622 995/6 Rifnik   
622 995/8 Rifnik   
622 *312 Tratna   
622 *459 Tratna   
622 129/13 Tratna   
622 135 Tratna   
622 136 Tratna   
622 137/1 Tratna   
622 137/2 Tratna   
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622 139/1 Tratna   
622 140/1 Tratna   
622 140/2 Tratna   
622 140/3 Tratna   
622 140/4 Tratna   
622 140/5 Tratna   
622 141 Tratna   
622 142 Tratna   
622 143 Tratna   
622 144/2 Tratna   
622 144/3 Tratna   
622 144/4 Tratna   
622 144/5 Tratna   
622 145/1 Tratna   
622 145/2 Tratna   
622 146 Tratna   
622 1464/1 Tratna   
622 1464/4 Tratna   

622 1465/1 Tratna 
del - od stika s parc. št. 99/1 proti 
zahodu 

622 1465/10 Tratna del - med parc. št. 34 in 33 ter proti JZ 
622 1465/11 Tratna   
622 1465/2 Tratna   
622 147/2 Tratna   
622 147/3 Tratna   
622 147/4 Tratna   
622 147/5 Tratna   
622 149/7 Tratna   
622 160/18 Tratna   
622 160/19 Tratna   
622 160/3 Tratna   
622 161/30 Tratna   
622 161/31 Tratna   
622 163/1 Tratna   
622 163/2 Tratna   
622 163/3 Tratna   
622 163/4 Tratna   
622 164/1 Tratna   
622 166/1 Tratna del - J in S ter Z od parc. št. 164/1 
622 166/2 Tratna   
622 166/3 Tratna   
622 166/6 Tratna   
622 166/7 Tratna   
622 166/8 Tratna   
622 167/3 Tratna   
622 169 Tratna   
622 186 Tratna   
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622 187/3 Tratna   
622 201/2 Tratna   
622 202/1 Tratna   
622 202/2 Tratna   
622 202/3 Tratna   
622 202/4 Tratna   
622 202/5 Tratna   
622 203 Tratna   
622 204 Tratna   
622 205/11 Tratna   
622 205/17 Tratna   
622 205/26 Tratna   
622 205/27 Tratna   
622 205/6 Tratna   
622 205/7 Tratna   
622 205/8 Tratna   
622 207/1 Tratna   
622 213/1 Tratna   
622 213/3 Tratna   
622 214/1 Tratna   
622 214/2 Tratna   
622 30 Tratna   
622 31 Tratna   
622 311 Tratna   
622 312/2 Tratna   
622 313/1 Tratna   
622 315/2 Tratna   

622 315/6 Tratna 
del - brez JV dela, ki je južno od parc. 
št. 315/6 

622 316 Tratna   
622 32 Tratna   
622 325/1 Tratna   
622 325/2 Tratna   
622 329 Tratna   
622 33/2 Tratna   
622 330 Tratna   
622 331 Tratna   
622 332 Tratna   
622 333/1 Tratna   
622 333/2 Tratna   
622 333/3 Tratna   
622 333/4 Tratna   
622 333/7 Tratna   
622 34 Tratna   
622 342 Tratna   
622 343 Tratna   
622 348/1 Tratna   
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622 35 Tratna   
622 355 Tratna   
622 36/1 Tratna   
622 36/2 Tratna   
622 365 Tratna   
622 37 Tratna   
622 371 Tratna   
622 372 Tratna   
622 376/2 Tratna   
622 38 Tratna   
622 39/1 Tratna   
622 39/3 Tratna   
622 39/4 Tratna   
622 39/5 Tratna   
622 40 Tratna   
622 41 Tratna   
622 42 Tratna   
622 43 Tratna   
622 44 Tratna   
622 45/1 Tratna   
622 45/2 Tratna   
622 45/3 Tratna   
622 46 Tratna   
622 77 Tratna   
622 78 Tratna   
622 79 Tratna   
622 80 Tratna   
622 99/1 Tratna   
622 99/3 Tratna   
622 *124 Vodruž   
622 *125 Vodruž   
622 *126/1 Vodruž   
622 *126/2 Vodruž   
622 *127 Vodruž   
622 *129 Vodruž   
622 *130 Vodruž   
622 *131/1 Vodruž   
622 *131/2 Vodruž   
622 *132 Vodruž   
622 *133 Vodruž   
622 *134 Vodruž   
622 *143/2 Vodruž   

622 727/1 Vodruž 
del - brez SZ konice, ki je ob parc. št. 
970/9 

622 727/2 Vodruž   
622 728 Vodruž   
622 729/1 Vodruž   
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622 729/2 Vodruž 
del - vzhodni del ob stiku s parc. št. 
728 in 729/1 

622 732 Vodruž   
622 733/1 Vodruž   
622 733/2 Vodruž   
622 733/3 Vodruž   
622 733/4 Vodruž   
622 736 Vodruž   
622 737 Vodruž   
622 738 Vodruž   
622 739/1 Vodruž   
622 740 Vodruž   
622 741 Vodruž   
622 742 Vodruž   
622 743 Vodruž   
622 744 Vodruž   
622 745 Vodruž   
622 746 Vodruž   
622 747 Vodruž   
622 748 Vodruž   
622 749 Vodruž   
622 750 Vodruž   
622 751 Vodruž   
622 752 Vodruž   
622 753 Vodruž   
622 754 Vodruž   
622 755 Vodruž   
622 756 Vodruž   
622 757 Vodruž   
622 758 Vodruž   
622 759 Vodruž   
622 760 Vodruž   
622 761 Vodruž   
622 762 Vodruž   
622 763 Vodruž   
622 764 Vodruž   
622 765 Vodruž   
622 766 Vodruž   
622 767 Vodruž   
622 768/1 Vodruž   
622 768/2 Vodruž   
622 769/1 Vodruž   
622 769/2 Vodruž   
622 770 Vodruž   
622 771 Vodruž   
622 772 Vodruž   
622 773/1 Vodruž   
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622 773/2 Vodruž   
622 774 Vodruž   
622 775/1 Vodruž   
622 775/2 Vodruž   
622 775/3 Vodruž   
622 780/1 Vodruž   
622 780/2 Vodruž   
622 781 Vodruž   
622 782/1 Vodruž   
622 782/2 Vodruž   
622 782/3 Vodruž   
622 782/4 Vodruž   
622 783 Vodruž   
622 784/1 Vodruž   
622 784/2 Vodruž   
622 784/3 Vodruž   
622 785/1 Vodruž   
622 785/2 Vodruž   
622 785/3 Vodruž   
622 785/4 Vodruž   
622 785/5 Vodruž   
622 785/6 Vodruž   
622 785/7 Vodruž   
622 786 Vodruž   
622 787/1 Vodruž   
622 787/2 Vodruž   
622 788 Vodruž   
622 789 Vodruž   
622 794/1 Vodruž   
622 794/2 Vodruž   
622 794/3 Vodruž   
622 794/4 Vodruž   
622 794/5 Vodruž   
622 794/6 Vodruž   
622 794/7 Vodruž   
622 794/8 Vodruž   
622 800/1 Vodruž   
622 800/2 Vodruž   
622 800/3 Vodruž   
622 801/1 Vodruž   
622 801/2 Vodruž   
622 801/3 Vodruž   
622 808/2 Vodruž del - od stika s parc. št. 801/1 proti SZ 
622 810 Vodruž   
622 812/1 Vodruž   
622 812/2 Vodruž   
622 813 Vodruž   
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622 814/1 Vodruž   
622 814/2 Vodruž   
622 814/3 Vodruž   
622 814/4 Vodruž   
622 815/1 Vodruž   
622 815/2 Vodruž   
622 816/1 Vodruž   
622 816/2 Vodruž   
622 816/3 Vodruž   
622 817/1 Vodruž   
622 817/2 Vodruž   
622 817/3 Vodruž   
622 818 Vodruž   
622 819/1 Vodruž   
622 823/1 Vodruž   
622 823/2 Vodruž   
622 829/2 Vodruž   
622 830/1 Vodruž   
622 830/12 Vodruž   
622 830/16 Vodruž   
622 830/4 Vodruž   
622 830/5 Vodruž   
622 966/8 Vodruž   
622 970/3 Vodruž   
622 970/5 Vodruž   

 
 
 
 
Zap. št.: 6  

Botričnica – Cerkev Marije sedem žalosti (EŠD 3043) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD  Parcelna št. k.o. 

3043 243/2 Kameno 
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LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

 
 

EŠD PARCELA KO_IME Del 
3043 *134 Kameno   
3043 *137 Kameno   
3043 *37/2 Kameno   
3043 242/15 Kameno   
3043 242/18 Kameno   
3043 242/19 Kameno del - JZ polovica parcele 
3043 243/1 Kameno   
3043 243/3 Kameno   
3043 244 Kameno   
3043 245/1 Kameno   
3043 245/2 Kameno   
3043 245/3 Kameno   
3043 245/4 Kameno   
3043 245/5 Kameno   
3043 245/6 Kameno   
3043 247 Kameno   
3043 248 Kameno   
3043 250 Kameno   
3043 251/1 Kameno   

3043 251/2 Kameno del - brez JV dela, ki gre od stavbe št. 172 proti JV 

3043 252 Kameno del - brez stavb št. 171, 172, 174 in zemljišča med njimi 
3043 272/10 Kameno   
3043 272/11 Kameno   
3043 272/5 Kameno   
3043 275 Kameno   
3043 276 Kameno   
3043 323 Kameno   
3043 325/1 Kameno   
3043 329/2 Kameno   

3043 329/3 Kameno del - brez južnega dela bo stavbah št. 197 in 382 
3043 329/4 Kameno   
3043 330 Kameno del - vzhodna 1/3 parcele 
3043 357/4 Kameno   
3043 358/8 Kameno   
3043 360/1 Kameno   
3043 360/2 Kameno   
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3043 658/1 Kameno del - ob stiku s  parc. št. 1390/3 in 360/2 

3043 664/1 Kameno 
del - južni del, ki se  začne pri parc. št. 242/18 in proti J in 
JZ 

3043 664/2 Kameno   
3043 664/3 Kameno   
3043 665 Kameno del - vzhodni del ob stiku s parc. št. 392/2 
3043 1390/3 Šentjur pri Celju   
 
 
 

Zap. št.: 7 

Bukovje pri Slivnici – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3370) 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3370 *142 Javorje 
 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 
EŠD Parcele K.o. Del 
3370 1529 Javorje del (ob stiku s parc. št. 410 in 417/1) 
3370 410 Javorje   
3370 411 Javorje   
3370 412 Javorje   
3370 417/1 Javorje del (severna polovica parcele) 

3370 418 Javorje 
del (severni del, ki je vzhodno od parc. št. 
412) 

3370 654/1 Voduce   
3370 784 Voduce del (severno od parc. št. 654/1) 
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ENOTA DEDIŠČINE, KI SE RAZGLAŠA (A-2) 

Zap. št.: 8 

Dobje pri Lesičnem - Cerkev sv. Ožbolta (EŠD 3285) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3285 *32 Straška Gorca 
 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

ESD 
PARCEL
A KO_IME Del 

3285 *25 Straška Gorca   
3285 *27 Straška Gorca   
3285 *29 Straška Gorca   
3285 *31 Straška Gorca   
3285 *34/1 Straška Gorca   
3285 *34/2 Straška Gorca   
3285 *34/3 Straška Gorca   
3285 1026/2 Straška Gorca   

3285 1030/1 Straška Gorca 
del - osrednji del, od stika s parc. št. 661 na jugu do stika s 
parc. št. 648 na severu 

3285 1030/2 Straška Gorca del - od stika s parc. št. 640 proti zahodu 
3285 640 Straška Gorca   
3285 641 Straška Gorca   
3285 642 Straška Gorca   
3285 648 Straška Gorca   
3285 649 Straška Gorca   
3285 650 Straška Gorca   
3285 651 Straška Gorca   
3285 652 Straška Gorca   
3285 653 Straška Gorca   
3285 656 Straška Gorca   
3285 658 Straška Gorca   
3285 659 Straška Gorca   
3285 660/1 Straška Gorca   
3285 660/2 Straška Gorca   
3285 660/4 Straška Gorca   
3285 661 Straška Gorca   
3285 662 Straška Gorca   
3285 663 Straška Gorca   
3285 664 Straška Gorca   
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3285 743 Straška Gorca   
3285 744 Straška Gorca   
3285 747 Straška Gorca   
3285 748 Straška Gorca   
3285 749 Straška Gorca   
3285 750 Straška Gorca   
3285 751 Straška Gorca   
3285 752 Straška Gorca   
3285 753 Straška Gorca   
3285 754 Straška Gorca   
3285 770 Straška Gorca   
3285 773 Straška Gorca   
3285 774 Straška Gorca   
3285 775 Straška Gorca   
 
 
 
Zap. št.: 9 

Dobrina - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 3545) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3545 *9 Dobrina 

3545 71 Dobrina 
 

Katastrska občina:  Dobrina 
 
 

Zap. št.: 10 

Dobrina - Cerkev sv. Valentina (EŠD 3544) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3544 *1 Dobrina 
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Zap. št.: 11 

Dramlje - Cerkev sv. Ilije (EŠD 2954) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. del 

2954 *109 Dramlje Del – stavba 
št. 824 

 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 
 

EŠD PARCELA KO_IME Del 
2954 *104/1 Dramlje   
2954 *109 Dramlje del (brez stavbe št. 824, ki je KS) 
2954 *114/4 Dramlje   

2954 1261 Dramlje   

2954 1262 Dramlje   

2954 1263/3 Dramlje   

2954 1266 Dramlje   

2954 1267 Dramlje   

2954 1268/1 Dramlje   

2954 1268/2 Dramlje   

2954 1268/3 Dramlje   

2954 1269/1 Dramlje   

2954 1269/2 Dramlje   

2954 1269/3 Dramlje   

2954 1270 Dramlje   

2954 1271 Dramlje del (južna polovica parcele) 

2954 1281/1 Dramlje   
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2954 1282/2 Dramlje   

2954 1282/3 Dramlje   

2954 1282/4 Dramlje   

2954 1286 Dramlje   

2954 1290/1 Dramlje   

2954 1290/2 Dramlje   

2954 1291 Dramlje   

2954 1292 Dramlje   

2954 1293 Dramlje   

2954 1294/2 Dramlje   

2954 1294/3 Dramlje   

2954 1294/4 Dramlje   

2954 1296/1 Dramlje   

2954 1302 Dramlje   

2954 1303 Dramlje   

2954 1304/1 Dramlje   

2954 1304/2 Dramlje   

2954 1306 Dramlje   

2954 1309/1 Dramlje   

2954 1309/2 Dramlje   

2954 1434/1 Dramlje del (brez JV dela ob stiku s parc. št. 1439/1) 

2954 1434/2 Dramlje   

2954 2010/1 Dramlje del (južni del ob stiku s parc. št. 1263/3) 

2954 2011/1 Dramlje   
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2954 2011/2 Dramlje   

2954 2012 Dramlje del (od stika s parc. št. 1291 proti SZ) 

2954 2022/1 Dramlje del (južni delo bo stiku s parc. št. 1439/1) 

2954 2022/4 Dramlje   

2954 2022/5 Dramlje   

2954 2022/6 Dramlje   

2954 2022/7 Dramlje   

2954 2023/3 Dramlje 
del (osrednji del ob stiku s parc. št. 1283/3 in 
2369/1) 

2954 2369/1 Dramlje del (od stika s parc. št. 2011/1 proti zahodu) 

2954 2369/2 Dramlje   

2954 8089 Dramlje   

2954 8090 Dramlje   
 
 
 
Zap. št.: 12 

Gorica pri Slivnici - Cerkev sv. Urbana (EŠD 3371) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3371 *119 Gorica pri Slivnici 
 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

ESD PARCELA KO_IME Del 
3371 *120 Gorica pri Slivnici   
3371 703/1 Gorica pri Slivnici   
3371 703/2 Gorica pri Slivnici   
3371 704/18 Gorica pri Slivnici   
3371 704/6 Gorica pri Slivnici   
3371 704/8 Gorica pri Slivnici   
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3371 704/9 Gorica pri Slivnici   
3371 705 Gorica pri Slivnici   
3371 706/1 Gorica pri Slivnici   
3371 745 Gorica pri Slivnici   
3371 746/1 Gorica pri Slivnici   
3371 746/2 Gorica pri Slivnici   
3371 746/3 Gorica pri Slivnici   
3371 746/4 Gorica pri Slivnici   
3371 747/1 Gorica pri Slivnici   
3371 747/4 Gorica pri Slivnici   
3371 747/5 Gorica pri Slivnici   
3371 747/6 Gorica pri Slivnici   
3371 753/2 Gorica pri Slivnici   
3371 754 Gorica pri Slivnici   
3371 755 Gorica pri Slivnici   
3371 757/1 Gorica pri Slivnici   
3371 757/3 Gorica pri Slivnici   
3371 760/1 Gorica pri Slivnici   
3371 760/2 Gorica pri Slivnici   
3371 760/3 Gorica pri Slivnici   
3371 760/4 Gorica pri Slivnici   
3371 760/8 Gorica pri Slivnici   
 
 
 
Zap. št.: 13 

Jakob pri Šentjurju - Cerkev sv. Filipa in Jakoba (EŠD 3054) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3054 1155 Vodruž 

 
                            

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD PARCELA KO_IME Del 
3054 1153/1 Vodruž   
3054 1153/2 Vodruž   
3054 1154/1 Vodruž   
3054 1154/2 Vodruž   
3054 1156 Vodruž   
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Zap. št.: 14 

Javorje pri Slivnici - Cerkev sv. Helene (EŠD 3369) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3369 *121 Javorje 

 
 
 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD PARCELA KO_IME Del 
3369 *112 Javorje   
3369 *113 Javorje   
3369 *116 Javorje   
3369 *117 Javorje   
3369 *118 Javorje   
3369 *119 Javorje   
3369 *120 Javorje   
3369 *126 Javorje   
3369 *288 Javorje   
3369 *307 Javorje   
3369 *308 Javorje   
3369 *310 Javorje   
3369 *367 Javorje   
3369 1514 Javorje   
3369 1524 Javorje del (od stika s parc. št. 545 proti zahodu) 
3369 1566 Javorje   
3369 298/1 Javorje   
3369 298/2 Javorje   
3369 298/3 Javorje   
3369 299/1 Javorje   
3369 299/2 Javorje   
3369 299/3 Javorje   
3369 302 Javorje   
3369 303 Javorje   
3369 304 Javorje   
3369 305 Javorje   
3369 306 Javorje   
3369 307 Javorje   
3369 308 Javorje   
3369 309 Javorje   
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3369 311 Javorje   
3369 312 Javorje   
3369 313/1 Javorje   
3369 313/2 Javorje   
3369 313/3 Javorje   
3369 313/4 Javorje   
3369 313/5 Javorje   
3369 314 Javorje   
3369 315/1 Javorje   
3369 315/2 Javorje   
3369 316 Javorje   
3369 317 Javorje   
3369 318 Javorje   
3369 319 Javorje   
3369 320 Javorje   
3369 321 Javorje   
3369 322 Javorje   
3369 323 Javorje   
3369 324 Javorje   
3369 325 Javorje   
3369 326 Javorje   
3369 327/1 Javorje   
3369 327/2 Javorje   
3369 329/1 Javorje   
3369 329/2 Javorje   
3369 330 Javorje   
3369 331 Javorje   
3369 332/1 Javorje   
3369 332/2 Javorje   
3369 333/2 Javorje   
3369 334 Javorje   
3369 335 Javorje   
3369 336 Javorje   
3369 337 Javorje   
3369 338/1 Javorje   
3369 338/2 Javorje   
3369 338/3 Javorje   
3369 338/4 Javorje   
3369 338/5 Javorje   
3369 338/6 Javorje   
3369 338/7 Javorje   
3369 341 Javorje   
3369 342 Javorje   
3369 343 Javorje   
3369 344 Javorje   
3369 345 Javorje   
3369 346 Javorje   
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3369 347 Javorje   
3369 348 Javorje   
3369 349 Javorje   
3369 350/1 Javorje   
3369 350/2 Javorje   
3369 352 Javorje   
3369 360 Javorje   
3369 361 Javorje   
3369 544 Javorje   
3369 545 Javorje   
3369 546/1 Javorje   
3369 546/2 Javorje   
3369 *104 Voduce   
3369 *107 Voduce   
3369 *108 Voduce   
3369 *110 Voduce   
3369 *169 Voduce   
3369 604 Voduce   
3369 605 Voduce   
3369 606 Voduce   
3369 607 Voduce   
3369 608 Voduce   
3369 609 Voduce   
3369 610 Voduce   
3369 611 Voduce   
3369 612 Voduce   
3369 614 Voduce   
3369 615 Voduce   
3369 616/1 Voduce   
3369 616/2 Voduce   
3369 619 Voduce   
3369 620 Voduce   
3369 621 Voduce   
3369 622/1 Voduce   
3369 622/2 Voduce   
3369 623 Voduce   
3369 624/1 Voduce   
3369 624/2 Voduce   
3369 625 Voduce   
3369 626 Voduce   
3369 627 Voduce   
3369 628 Voduce   
3369 629 Voduce   
3369 630 Voduce   
3369 631 Voduce   
3369 632 Voduce   
3369 633 Voduce   
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3369 634 Voduce   
3369 635 Voduce   
3369 637 Voduce   
3369 638/1 Voduce   
3369 638/2 Voduce   
3369 639 Voduce   
3369 640 Voduce   
3369 641 Voduce   
3369 781/3 Voduce del (severno od parc. št. 642) 
3369 785 Voduce   
 
 
 
Zap. št.: 15 

Kalobje - Cerkev Imena Marijinega (EŠD 3053) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 
EŠD Parcelna št. k.o. 
3053 *97 Kalobje 

 
 
Zap. št.: 16 

Kalobje – Kapela sv. Mihaela ob cerkvi (EŠD 30389) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

30389 *95 Kalobje 

 
 
 
Zap. št.: 17 

Laze pri Dramljah - Cerkev sv. Marije Magdalene (EŠD 2952) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

2952 *128 Marija Dobje 
 

 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 161 / 6. 10. 2021 / Stran 9225 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 
EŠD Parcele K.o. Del 
2952 *127/3 Marija Dobje   
2952 *130/1 Marija Dobje   
2952 *130/2 Marija Dobje   
2952 *132 Marija Dobje   
2952 *233 Marija Dobje   
2952 1491/3 Marija Dobje   

2952 1491/5 Marija Dobje 
del (od stika s parc. št. 668/4 proti jugu do stika s parc. št. 
820/10) 

2952 668/4 Marija Dobje   
2952 762/1 Marija Dobje del (vzhodno, severno in južno od parc. št. *127/3) 
2952 762/2 Marija Dobje   
2952 765/4 Marija Dobje   
2952 784/1 Marija Dobje   
2952 784/2 Marija Dobje   
2952 784/3 Marija Dobje   
2952 785 Marija Dobje   
2952 799/1 Marija Dobje   
2952 799/2 Marija Dobje   
2952 800 Marija Dobje   
2952 801 Marija Dobje   
2952 819/1 Marija Dobje   
2952 819/4 Marija Dobje   
2952 820/1 Marija Dobje del (južno od parc. št. 820/1) 
2952 820/10 Marija Dobje   
2952 820/4 Marija Dobje   
2952 820/7 Marija Dobje   
2952 820/8 Marija Dobje   

 
 
 
Zap. št.: 18 

Loka pri Žusmu - Cerkev sv. Leopolda (EŠD 3546) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3546 965/6 Loka pri Žusmu 
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LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

ESD PARCELA KO_IME Del 

3546 965/1 Loka pri Žusmu del (del parcele med parc. št. 965/2, 965/3 in 965/4) 
3546 965/3 Loka pri Žusmu   
3546 965/4 Loka pri Žusmu   
3546 965/5 Loka pri Žusmu   
 
 
Zap. št.: 19 

Lopaca - Cerkev sv. Ane (EŠD 3284) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. del 

3284 *121/1 Lopaca Del-stavba št. 
211 

 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD  PARCELA KO_IME Del 
3284 *119 Lopaca   
3284 *120 Lopaca   
3284 *121/1 Lopaca  del (brez stavbe št. 211, ki je KS) 
3284 *121/2 Lopaca   
3284 *122/2 Lopaca   
3284 *124/1 Lopaca   
3284 *124/2 Lopaca   
3284 *124/3 Lopaca   
3284 *131 Lopaca   
3284 *132 Lopaca   
3284 *217 Lopaca   
3284 *221 Lopaca   
3284 *233 Lopaca   
3284 *247 Lopaca   
3284 1385/1 Lopaca   
3284 1385/3 Lopaca   
3284 1385/4 Lopaca   
3284 1387/11 Lopaca   
3284 1387/12 Lopaca   
3284 1387/13 Lopaca   
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3284 1387/14 Lopaca   
3284 1387/15 Lopaca   
3284 1387/16 Lopaca del - S od stika s parc. št. 566 
3284 1387/17 Lopaca   
3284 1387/18 Lopaca   
3284 1387/19 Lopaca   
3284 1387/20 Lopaca   
3284 1387/21 Lopaca   
3284 1387/22 Lopaca   
3284 1387/23 Lopaca   
3284 1387/24 Lopaca   
3284 1387/5 Lopaca   
3284 1387/7 Lopaca   
3284 1387/9 Lopaca   
3284 1400/14 Lopaca   
3284 1421 Lopaca   
3284 386 Lopaca   
3284 387 Lopaca   
3284 388 Lopaca   
3284 389 Lopaca   
3284 391 Lopaca   
3284 392/1 Lopaca   
3284 392/2 Lopaca   
3284 393/1 Lopaca   
3284 393/2 Lopaca   
3284 394/1 Lopaca   
3284 394/2 Lopaca   
3284 394/3 Lopaca   
3284 395/1 Lopaca   
3284 395/2 Lopaca   
3284 396 Lopaca   
3284 429/3 Lopaca   
3284 429/4 Lopaca   
3284 433 Lopaca   
3284 435 Lopaca   
3284 436 Lopaca   

3284 440 Lopaca del - severni del, ki je med parc. št. 436 in 517/4 
3284 517/1 Lopaca   
3284 517/2 Lopaca   
3284 517/3 Lopaca   

3284 517/4 Lopaca del - brez JV dela, ki je ob vzhodnem robu parc. št. 517/3 
3284 518/1 Lopaca   
3284 518/2 Lopaca   
3284 519 Lopaca   
3284 520 Lopaca   
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3284 521/1 Lopaca   
3284 521/2 Lopaca   
3284 523/1 Lopaca   
3284 524 Lopaca   
3284 525 Lopaca   
3284 527 Lopaca   
3284 531 Lopaca   
3284 532 Lopaca   
3284 533/2 Lopaca   
3284 533/3 Lopaca   
3284 533/4 Lopaca   
3284 533/5 Lopaca   
3284 533/6 Lopaca   
3284 534/1 Lopaca   
3284 534/2 Lopaca   
3284 534/3 Lopaca   
3284 535/1 Lopaca   
3284 536 Lopaca   
3284 537 Lopaca   
3284 538 Lopaca   
3284 539 Lopaca   
3284 540 Lopaca   
3284 541/1 Lopaca   
3284 541/2 Lopaca   
3284 542 Lopaca   
3284 543 Lopaca   
3284 544/1 Lopaca   
3284 544/2 Lopaca   
3284 544/3 Lopaca   
3284 544/4 Lopaca   
3284 544/5 Lopaca   
3284 544/6 Lopaca   
3284 545 Lopaca   
3284 547 Lopaca   
3284 548/1 Lopaca   
3284 548/2 Lopaca   
3284 548/5 Lopaca   
3284 548/6 Lopaca   
3284 548/7 Lopaca   
3284 550/1 Lopaca   
3284 550/5 Lopaca   
3284 550/6 Lopaca   
3284 550/7 Lopaca   
3284 550/8 Lopaca   
3284 550/9 Lopaca   
3284 551/1 Lopaca   
3284 551/2 Lopaca   
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3284 553/3 Lopaca   
3284 553/4 Lopaca   
3284 553/5 Lopaca   
3284 553/6 Lopaca   
3284 554/2 Lopaca   
3284 554/3 Lopaca   
3284 554/4 Lopaca   
3284 555/1 Lopaca   
3284 555/2 Lopaca   
3284 555/3 Lopaca   
3284 556 Lopaca   
3284 557 Lopaca   
3284 558 Lopaca   
3284 561/1 Lopaca   
3284 561/2 Lopaca   
3284 562 Lopaca   
3284 563 Lopaca   
3284 564 Lopaca   
3284 565 Lopaca   
3284 566 Lopaca   
3284 581 Lopaca   
3284 582 Lopaca   
3284 583 Lopaca   
3284 584 Lopaca   
3284 585 Lopaca   
3284 590 Lopaca   
3284 591 Lopaca   
3284 593/1 Lopaca   
3284 593/2 Lopaca   
3284 593/3 Lopaca   
3284 596 Lopaca   
3284 597 Lopaca   
3284 599/1 Lopaca   
3284 599/2 Lopaca   
3284 601 Lopaca   
3284 602 Lopaca   
3284 603 Lopaca   
3284 606 Lopaca   
3284 607 Lopaca   
3284 609 Lopaca   
3284 610 Lopaca   
3284 611 Lopaca   
3284 612 Lopaca   
3284 613 Lopaca   
3284 614/1 Lopaca   
3284 614/2 Lopaca   
3284 615 Lopaca   
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3284 616 Lopaca   
3284 617 Lopaca   
3284 618 Lopaca   
3284 619 Lopaca   
3284 620 Lopaca   
3284 621 Lopaca   
3284 622/1 Lopaca   
3284 622/2 Lopaca   
3284 622/3 Lopaca   
3284 622/4 Lopaca   
3284 623 Lopaca   
3284 655/2 Lopaca   
3284 659/2 Lopaca   
3284 659/3 Lopaca   
3284 659/4 Lopaca   
3284 663/1 Lopaca   
3284 663/2 Lopaca   
3284 664 Lopaca   
3284 666 Lopaca   
3284 667 Lopaca   
3284 668 Lopaca   
3284 674 Lopaca   
3284 861/1 Lopaca   
 
Zap. št.: 20 

Marija Dobje - Cerkev Marije v nebesa vzete (EŠD 2953) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. del 

2953 *1 Marija Dobje Del- stavba št. 
89 

 
 
 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD  PARCELA KO_IME Del 
2953 *1 Marija Dobje  del (brez stavbe št. 89, ki je KS) 
2953 *2 Marija Dobje   
2953 *283 Marija Dobje   
2953 *285 Marija Dobje   
2953 *7 Marija Dobje   
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2953 *8 Marija Dobje   
2953 1481 Marija Dobje del - ob parc. št. 48/2, 48/1 
2953 48/1 Marija Dobje   
2953 48/2 Marija Dobje   
2953 50/1 Marija Dobje del - severno od parc. št. 51/1 
2953 50/2 Marija Dobje del - severno od parc. št. 52 
2953 51/1 Marija Dobje   
2953 77/2 Marija Dobje   
2953 77/4 Marija Dobje   
2953 78/1 Marija Dobje   
2953 78/2 Marija Dobje   
2953 79/1 Marija Dobje   
2953 94 Marija Dobje   

 
 
Zap. št.: 21 

Planina pri Sevnici - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3253) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 
EŠD Parcelna št. k.o. 
3253 *27  Planina 
3253 154 Planina 

 
 

Zap. št.: 22 

Planinska vas - Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3476) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3476 *38 Planinska vas 
 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD PARCELA KO_IME Del 
3476 *39 Planinska vas   
3476 257 Planinska vas   
3476 258/2 Planinska vas   
3476 260/1 Planinska vas   
3476 260/2 Planinska vas   



Stran 9232 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

3476 263/1 Planinska vas   
3476 263/2 Planinska vas   
3476 263/6 Planinska vas   
3476 264 Planinska vas   
3476 265/1 Planinska vas   
3476 266 Planinska vas   
3476 267 Planinska vas   
3476 269 Planinska vas   
3476 272/1 Planinska vas   
3476 273/2 Planinska vas   
3476 273/3 Planinska vas   
3476 273/4 Planinska vas   
3476 273/5 Planinska vas   
3476 273/6 Planinska vas   
3476 274/2 Planinska vas   
3476 274/3 Planinska vas   
 
 
Zap. št.: 23 

Podlog pod Bohorjem - Kapela Lurške Matere božje (EŠD 3477) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

3477 *118/5 Šentvid pri 
Planini 

Del – stavba 
383 

 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD PARCELA KO_IME Del 
3477 *118/1 Šentvid pri Planini   
3477 *118/3 Šentvid pri Planini   
3477 *118/5 Šentvid pri Planini  Del (brez stavbe št. 383, ki je KS) 
3477 681/1 Šentvid pri Planini   
3477 681/2 Šentvid pri Planini   
3477 681/4 Šentvid pri Planini   
3477 681/5 Šentvid pri Planini   
3477 681/6 Šentvid pri Planini   
3477 683/1 Šentvid pri Planini   
3477 683/2 Šentvid pri Planini   
3477 683/3 Šentvid pri Planini   
3477 683/4 Šentvid pri Planini   
3477 683/5 Šentvid pri Planini   



Uradni list Republike Slovenije Št. 161 / 6. 10. 2021 / Stran 9233 

3477 683/6 Šentvid pri Planini   
3477 683/7 Šentvid pri Planini   
3477 684/1 Šentvid pri Planini   
3477 684/3 Šentvid pri Planini   
3477 686 Šentvid pri Planini   
3477 689/1 Šentvid pri Planini   
3477 689/2 Šentvid pri Planini   
3477 690 Šentvid pri Planini   
 
 
 
Zap. št.: 24 

Ponikva - Cerkev sv. Martina (EŠD 3276) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD Parcelna št. k.o. del 

3276 1808 Ponikva Del – stavba št. 
476 

 

 
 
 
Zap. št.: 25 

Primož pri Šentjurju - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 3044) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3044 *210 Primož 
 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD PARCELA KO_IME Del 
3044 *219 Primož   
3044 1267 Primož   
3044 1268 Primož   
3044 1269 Primož   
3044 1276/1 Primož   
3044 1276/2 Primož   
3044 1277 Primož   
3044 1280/1 Primož   
3044 1280/2 Primož   
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3044 1280/3 Primož   
3044 1281 Primož   
3044 1283/1 Primož   
3044 1283/2 Primož   
3044 1284/1 Primož   
3044 1284/2 Primož   
3044 1284/3 Primož   
3044 1286/1 Primož   
3044 1286/2 Primož   
3044 1287/2 Primož   
3044 1289/1 Primož   
3044 1289/2 Primož   
3044 1289/3 Primož   
3044 1289/4 Primož   
3044 1289/5 Primož   
3044 1290/1 Primož   
3044 1290/10 Primož   
3044 1290/2 Primož   
3044 1291 Primož   
3044 1292 Primož   
3044 1293/1 Primož   
3044 1293/2 Primož   
3044 1295/2 Primož   
3044 1295/3 Primož   
3044 1297 Primož   
3044 1298/1 Primož   
3044 1299 Primož   
3044 1300/1 Primož   
3044 1300/2 Primož   
3044 1301 Primož   
3044 1302 Primož   
3044 1303 Primož   
3044 1387/2 Primož   
3044 1531/16 Primož   
3044 1532/4 Primož   
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Zap. št.: 26 

Rifnik - Urlebova kapela (EŠD 18994) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD Parcelna št. k.o. del 

18994 235/1 Rifnik Del – stavba št. 
400 

 

 
 
 
Zap. št.: 27 

Slivnica pri Celju - Cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3368) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3368 *169 Slivnica pri Celju 

 
 
 
Zap. št.: 28 

Slivnica pri Celju - Cerkev sv. Marije Magdalene (EŠD 3367) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3367 *115 Slivnica pri Celju 
 

 
 
 
Zap. št.: 29 

Stopče - Cerkev sv. Ahaca (EŠD 3042) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3042 *98 Grobelno 
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LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD PARCELA KO_IME Del 

3042 *206 Grobelno   

3042 *224/1 Grobelno   

3042 *224/2 Grobelno   

3042 *95/1 Grobelno   

3042 *96 Grobelno   

3042 *97 Grobelno   
3042 921/3 Grobelno   
3042 921/4 Grobelno   
3042 921/5 Grobelno   
3042 921/8 Grobelno   
3042 921/9 Grobelno   
3042 940/2 Grobelno   
3042 940/8 Grobelno del - severno in južno od parc. št. 940/2 
3042 941 Grobelno   
3042 942 Grobelno   
3042 943/1 Grobelno   
3042 943/2 Grobelno   
3042 945/2 Grobelno   
3042 945/3 Grobelno   
3042 954/1 Grobelno   
3042 954/2 Grobelno   

3042 956/1 Grobelno   

3042 956/2 Grobelno   
3042 958/1 Grobelno   
3042 958/2 Grobelno   
3042 958/3 Grobelno   
3042 959 Grobelno   
3042 960/1 Grobelno   
3042 960/2 Grobelno   
3042 960/3 Grobelno   
3042 960/4 Grobelno   
3042 961 Grobelno   
3042 962 Grobelno   
3042 963/1 Grobelno   
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3042 963/2 Grobelno   
3042 963/4 Grobelno   
3042 963/5 Grobelno   
3042 963/6 Grobelno   
3042 963/7 Grobelno   
3042 964 Grobelno   
3042 967/1 Grobelno del - zahodni del 
3042 969/10 Grobelno   
3042 969/2 Grobelno   
3042 969/5 Grobelno   
3042 969/6 Grobelno   

3042 969/7 Grobelno del - brez JZ dela parcele 
3042 969/8 Grobelno   
3042 969/9 Grobelno   
3042 970 Grobelno   
3042 976/5 Grobelno   

 
 
 
 
Zap. št.: 30 
 
Šentjur pri Celju - Cerkev sv. Jurija (EŠD 3041) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

3041 508 Šentjur Del – stavba št. 
776 

 

 
 

Zap. št.: 31 

Šentvid pri Planini - Cerkev sv. Križa (EŠD 3475) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

3475 *6/3 Šentvid pri Planini 
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Zap. št.: 32 

Šentvid pri Planini - Cerkev sv. Vida (EŠD 3474) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

3474 *37 Šentvid Del – stavba št. 
232 

 
 
 
Zap. št.: 33 

Uniše - Cerkev sv. Ožbolta (EŠD 3277) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
3277 *134 Ponikva 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 
EŠD PARCELA KO_IME Del 
3277 *100/1 Ponikva   
3277 *133 Ponikva   
3277 1012/3 Ponikva   
3277 1012/4 Ponikva   
3277 1012/5 Ponikva   
3277 1012/6 Ponikva   
3277 1013 Ponikva   
3277 1014 Ponikva   
3277 1015 Ponikva   
3277 1019 Ponikva   
3277 1020 Ponikva   
3277 1021/1 Ponikva   
3277 1021/2 Ponikva   
3277 1021/4 Ponikva   
3277 1021/5 Ponikva   
3277 1022/1 Ponikva   
3277 1022/4 Ponikva   
3277 1023 Ponikva   
3277 1025 Ponikva   
3277 1026 Ponikva   
3277 1028/1 Ponikva   
3277 1028/2 Ponikva   
3277 1028/3 Ponikva   
3277 1028/4 Ponikva   
3277 1029/2 Ponikva   
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3277 1048/1 Ponikva   
3277 1048/2 Ponikva   
3277 1209 Ponikva   
3277 1210/1 Ponikva   
3277 1210/2 Ponikva   
3277 1210/3 Ponikva   
3277 1211/1 Ponikva   
3277 1211/2 Ponikva   
3277 1332/1 Ponikva del (SZ krak) 
3277 1334 Ponikva del (brez SZ kraka parcele) 
3277 1335/1 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 1336 Ponikva   
3277 1337/1 Ponikva   
3277 1337/2 Ponikva   
3277 1338/1 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 1338/4 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 637 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 638 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 639 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 640 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 641/3 Ponikva   
3277 642/2 Ponikva   
3277 643 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 644 Ponikva   
3277 653 Ponikva   
3277 655 Ponikva   
3277 657 Ponikva   
3277 658 Ponikva   
3277 659/1 Ponikva   
3277 659/2 Ponikva   
3277 660 Ponikva   
3277 661 Ponikva   
3277 662 Ponikva   
3277 663 Ponikva   
3277 664 Ponikva   
3277 665 Ponikva   
3277 666 Ponikva   
3277 667 Ponikva   
3277 670/1 Ponikva   
3277 674/1 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 675/1 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 676/1 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 678 Ponikva   
3277 679 Ponikva   
3277 683 Ponikva   
3277 684 Ponikva   
3277 707/1 Ponikva   
3277 708 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 709 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 710 Ponikva   
3277 711 Ponikva   
3277 712 Ponikva   
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3277 713 Ponikva   
3277 714 Ponikva   
3277 716 Ponikva   
3277 717 Ponikva   
3277 718 Ponikva   
3277 719 Ponikva   
3277 721 Ponikva   
3277 722 Ponikva   
3277 723 Ponikva   
3277 724/1 Ponikva   
3277 724/2 Ponikva   
3277 725/1 Ponikva   
3277 725/2 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 726 Ponikva del ( južni del parcele) 

3277 727 Ponikva 
del ( južni del parcele) 

3277 728/1 Ponikva 
del ( južni del parcele) 

3277 770 Ponikva 
del ( južni del parcele) 

3277 771 Ponikva 
del ( južni del parcele) 

3277 772/1 Ponikva 
del ( južni del parcele) 

3277 772/4 Ponikva   
3277 772/5 Ponikva   
3277 773 Ponikva del ( južni del parcele) 
3277 776 Ponikva   

3277 781/1 Ponikva 
del ( južni del parcele) 

3277 781/2 Ponikva 
del ( južni del parcele) 

3277 782 Ponikva   
3277 783 Ponikva   
3277 784 Ponikva   
3277 788 Ponikva   
3277 789 Ponikva   
3277 790 Ponikva   
3277 792 Ponikva   
3277 796/1 Ponikva   
3277 796/2 Ponikva   
3277 797 Ponikva   
3277 798 Ponikva   
3277 799 Ponikva   
3277 800 Ponikva   
3277 801 Ponikva   
3277 802 Ponikva   
3277 803 Ponikva   
3277 804 Ponikva   
3277 805 Ponikva   
3277 806 Ponikva   
3277 808 Ponikva   
3277 809/1 Ponikva   
3277 809/2 Ponikva   
3277 809/3 Ponikva   
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3277 810/1 Ponikva   
3277 810/3 Ponikva   
3277 810/4 Ponikva   
3277 811 Ponikva   
3277 812 Ponikva   
3277 813 Ponikva   
3277 814 Ponikva   
3277 815 Ponikva   
3277 817/1 Ponikva   
3277 817/2 Ponikva   
3277 818 Ponikva   
3277 819 Ponikva   
3277 820 Ponikva   
3277 821 Ponikva   
3277 822 Ponikva   
3277 823 Ponikva   
3277 824 Ponikva   
3277 825 Ponikva   
3277 828/1 Ponikva   
3277 828/3 Ponikva   
3277 828/4 Ponikva   
3277 828/5 Ponikva   
3277 829 Ponikva   
3277 832 Ponikva   
3277 833 Ponikva   
3277 835 Ponikva   
3277 837 Ponikva   
3277 838 Ponikva   
3277 853 Ponikva   
3277 870/1 Ponikva   
3277 874/1 Ponikva   
3277 874/2 Ponikva   
3277 876/1 Ponikva   
3277 876/2 Ponikva   
3277 876/3 Ponikva   
3277 877/1 Ponikva   
3277 877/2 Ponikva   
3277 877/3 Ponikva   
3277 877/4 Ponikva   
3277 877/5 Ponikva   
3277 877/6 Ponikva   
3277 878 Ponikva   
3277 879 Ponikva   
3277 880 Ponikva   
3277 881 Ponikva   
3277 882 Ponikva   
3277 884 Ponikva   
3277 885/4 Ponikva   
3277 885/5 Ponikva   
3277 926/2 Ponikva   
3277 973 Ponikva   
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Zap. št.: 34 

Vodule - Cerkev sv. Uršule (EŠD 2955) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
2955 *35 Vodule 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 
 

EŠD PARCELA KO_IME Del 

2955 *34 Vodule   

2955 117/6 Vodule   

2955 117/7 Vodule   

2955 312/1 Vodule   

2955 312/3 Vodule   

2955 336/1 Vodule   

2955 340/1 Vodule   

2955 340/2 Vodule   

2955 340/3 Vodule   

2955 342/1 Vodule   

2955 342/2 Vodule   

2955 342/3 Vodule   

2955 342/4 Vodule   

2955 342/5 Vodule   

2955 343/1 Vodule   

2955 343/2 Vodule   
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2955 343/3 Vodule   

2955 343/4 Vodule   
2955 348/8 Vodule   
2955 898 Vodule del - vzhodna polovica, južno od parc. št. 312/1 
2955 927 Vodule   

 
 
 
Zap. št.: 35 
 
Zlateče pri Šentjurju - Cerkev sv. Rozalije (EŠD 3045) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
3045 *63 Zlateče 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD PARCELA KO_IME Del 
3045 1102/23 Podgrad del (severni del ob stiku s parc. št. 294) 
3045 509 Podgrad   
3045 510 Podgrad   
3045 699 Podgrad   
3045 704/5 Podgrad   
3045 704/6 Podgrad   
3045 705 Podgrad   
3045 *117 Zlateče   
3045 *47/1 Zlateče   
3045 *47/2 Zlateče   
3045 *47/3 Zlateče   
3045 *53 Zlateče   
3045 *59/2 Zlateče   
3045 *60 Zlateče   
3045 *61 Zlateče   
3045 *62 Zlateče   
3045 *71 Zlateče   
3045 *72 Zlateče   
3045 *98 Zlateče   
3045 *99 Zlateče   

3045 282/1 Zlateče del (del vzhodno in severno od parc. št. 290) 
3045 282/2 Zlateče   
3045 282/3 Zlateče   
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3045 282/4 Zlateče   
3045 284/1 Zlateče   
3045 286/1 Zlateče   
3045 286/2 Zlateče   
3045 287/1 Zlateče   
3045 287/2 Zlateče   
3045 287/3 Zlateče   
3045 288 Zlateče   
3045 290 Zlateče   
3045 291/1 Zlateče   
3045 291/2 Zlateče   
3045 291/3 Zlateče   
3045 291/4 Zlateče   
3045 294 Zlateče   
3045 295 Zlateče   
3045 296 Zlateče   
3045 297 Zlateče   
3045 298 Zlateče   
3045 300 Zlateče   
3045 302 Zlateče   
3045 304 Zlateče   
3045 307/2 Zlateče   
3045 307/3 Zlateče   
3045 307/4 Zlateče   
3045 307/5 Zlateče   
3045 308 Zlateče   
3045 309 Zlateče   
3045 310/1 Zlateče   
3045 310/2 Zlateče   
3045 311/1 Zlateče   
3045 311/2 Zlateče   
3045 313 Zlateče   
3045 314 Zlateče   
3045 315 Zlateče   
3045 316 Zlateče   
3045 320/1 Zlateče   
3045 320/2 Zlateče   
3045 321 Zlateče   
3045 322 Zlateče   
3045 413/7 Zlateče   
3045 413/8 Zlateče   
3045 422/1 Zlateče   
3045 424 Zlateče   
3045 425 Zlateče   
3045 426 Zlateče   
3045 427/1 Zlateče   
3045 431/1 Zlateče   
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3045 431/2 Zlateče   
3045 431/3 Zlateče   
3045 433 Zlateče   
3045 434/1 Zlateče   
3045 434/2 Zlateče   
3045 435 Zlateče   
3045 436/1 Zlateče   
3045 436/2 Zlateče   
3045 437/1 Zlateče   
3045 437/2 Zlateče   
3045 438 Zlateče   
3045 439 Zlateče   
3045 440 Zlateče   
3045 441 Zlateče   
3045 442 Zlateče   
3045 443/1 Zlateče   
3045 443/2 Zlateče   
3045 444 Zlateče   
3045 445 Zlateče   
3045 446 Zlateče   
3045 447 Zlateče   
3045 448 Zlateče   
3045 449 Zlateče   
3045 450 Zlateče   
3045 451/1 Zlateče   
3045 451/2 Zlateče   
3045 451/4 Zlateče   
3045 452 Zlateče   
3045 453 Zlateče   
3045 455 Zlateče   
3045 456/1 Zlateče   
3045 456/2 Zlateče   
3045 456/3 Zlateče   
3045 457/1 Zlateče   
3045 457/2 Zlateče   
3045 458/1 Zlateče   
3045 459 Zlateče   
3045 460 Zlateče   
3045 461 Zlateče   
3045 462 Zlateče   
3045 463 Zlateče   
3045 464 Zlateče   
3045 465 Zlateče   
3045 466 Zlateče   
3045 467 Zlateče   
3045 469 Zlateče   
3045 470 Zlateče   
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3045 471 Zlateče   
3045 472 Zlateče   
3045 473 Zlateče   
3045 474 Zlateče   
3045 475 Zlateče   
3045 476 Zlateče   
3045 477 Zlateče   
3045 478 Zlateče   
3045 479 Zlateče   
3045 480 Zlateče   
3045 481 Zlateče   
3045 482 Zlateče   
3045 483 Zlateče   
3045 484 Zlateče   
3045 485 Zlateče   
3045 486 Zlateče   
3045 487 Zlateče   
3045 488 Zlateče   
3045 489 Zlateče   
3045 493 Zlateče   
3045 494 Zlateče   
3045 504/5 Zlateče del (JZ od parc. št. 514) 
3045 505 Zlateče   
3045 506 Zlateče   
3045 507 Zlateče   
3045 508 Zlateče   
3045 510 Zlateče   
3045 511 Zlateče   
3045 512 Zlateče   
3045 513 Zlateče   
3045 514/1 Zlateče   
3045 514/2 Zlateče   
3045 515 Zlateče   
3045 517 Zlateče   
3045 518 Zlateče   
3045 522 Zlateče del (JZ do parc. št. *73) 
3045 523 Zlateče   
3045 524 Zlateče   
3045 525 Zlateče   
3045 527 Zlateče   
3045 529 Zlateče del (brez SV dela ob parc. št. *119) 
3045 531/1 Zlateče   
3045 532/1 Zlateče   
3045 532/2 Zlateče   
3045 533 Zlateče   
3045 534 Zlateče   
3045 536 Zlateče   
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3045 537 Zlateče   
3045 538/1 Zlateče   
3045 538/2 Zlateče   
3045 540 Zlateče   
3045 542 Zlateče   
3045 543 Zlateče   
3045 544 Zlateče   
3045 545 Zlateče   
3045 546 Zlateče   
3045 551 Zlateče   
3045 552 Zlateče   

3045 688/1 Zlateče del (južni del parcele ob stiku s parc. št. 413/7, proti jugu) 
3045 688/2 Zlateče   
3045 688/3 Zlateče   
3045 688/8 Zlateče   
3045 689/2 Zlateče del (JZ od stika s parc.št. 540) 
 
 
Zap. št.: 36 

Ime: Planina pri Sevnici – Grad (EŠD 7924) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 
 
EŠD Parcela K.o. Del 

7924 *1 Planina   
7924 *2 Planina   
7924 90 Planina   
7924 91 Planina   

7924 93/1 Planina 
del - del parcele, ki je nad plastnico 600 
m n.m.v. 

7924 93/3 Planina   
7924 94/1 Planina   
7924 94/2 Planina   

 
 
 
Zap. št.: 37 

Rifnik – Grad (EŠD 7923) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 
EŠD Parcela K.o.  Del 

7923 *160/2 Rifnik   
7923 204/6 Rifnik del - nad plastnico 420 m n.m.v. 
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7923 204/7 Rifnik del - nad plastnico 420 m n.m.v. 
7923 563 Rifnik del - nad plastnico 420 m n.m.v. 
7923 564/1 Rifnik del - severno od poti 
7923 564/2 Rifnik del - severno od poti 

 
 
 
Zap. št.: 38 

Šentjur pri Celju – Kmetijska šola z gospodarskimi objekti (EŠD 12927) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

ESD PARCELA KO_IME   
12927 1022/2 Bezovje del (SV del, ob parc. št. 1022/3 in 589/) 
12927 1022/3 Bezovje   
12927 589/2 Bezovje   
12927 589/3 Bezovje   
12927 600/12 Bezovje   
12927 600/13 Bezovje   
12927 600/14 Bezovje   
12927 600/15 Bezovje   
12927 600/16 Bezovje   
12927 600/17 Bezovje   

12927 600/19 Bezovje 
del (brez južnih krakov parcele, ki sta vzhodno in zahodno ob parc. št. 
600/25) 

12927 600/20 Bezovje   
12927 600/21 Bezovje   
12927 600/24 Bezovje   
12927 601/2 Bezovje   
12927 601/3 Bezovje   
12927 601/4 Bezovje   
12927 601/6 Bezovje   
12927 601/7 Bezovje   
12927 601/8 Bezovje   

 
Zap. št.: 39 

Šentjur pri Celju - Rojstna hiša Benjamina in Gustava Ipavca (EŠD 728) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
728 182 Šentjur pri Celju 
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Zap. št.: 40 

Šentjur pri Celju - Rojstna hiša Josipa Ipavca (EŠD 9047) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
9047 156 Šentjur pri Celju 

 

Zap. št.: 41 

Šentjur pri Celju - Železniška postaja (EŠD 20721) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD  PARCELA KO_IME Del 

20721 1342/1 Šentjur pri Celju 
del - od stika s parc. št. 822/5 proti 
vzhodu 

20721 1342/4 Šentjur pri Celju   
20721 1342/5 Šentjur pri Celju   
20721 1342/6 Šentjur pri Celju   
20721 1344/1 Šentjur pri Celju   
20721 1344/2 Šentjur pri Celju   
20721 1344/3 Šentjur pri Celju   
20721 1345/1 Šentjur pri Celju   
20721 1345/2 Šentjur pri Celju   
20721 1345/6 Šentjur pri Celju   
20721 1345/8 Šentjur pri Celju   
20721 1346/1 Šentjur pri Celju   
20721 1346/5 Šentjur pri Celju   
20721 1350/1 Šentjur pri Celju   
20721 1350/9 Šentjur pri Celju   
20721 1352 Šentjur pri Celju   
20721 1353 Šentjur pri Celju   
20721 822/48 Šentjur pri Celju   
20721 822/5 Šentjur pri Celju del, ki je južno od parc. št. 822/48 
 
 



Stran 9250 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

Zap. št.: 42 

Šentjur pri Celju - Župnišče (EŠD 9045) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
9045 281 Šentjur pri Celju Del – stavba št. 

767 
 
 
Zap. št.: 43 
 
Hrastje pri Dobrini – Gospodarsko poslopje Hrastje 13 (EŠD 9061) 

 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9061 *77 Dobrina Del – stavba št. 
358 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
9061 *307 Dobrina  
9061 *77 Dobrina Del – brez 

stavbe št. 358 
9061 385 Dobrina Del – brez 

južnega dela 
med parc.št. 386 

in 388 
 
 
Zap. št.: 44 
 
Hrušovje - Čebelnjak na domačiji Hrušovje 13 (EŠD 26368) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 
EŠD Parcelna št. k.o. Del 

26368 558/2 Presečno Del – čebelnjak 
stoji v osrednjem 
delu južnega dela 

parcele 
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LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

26368 558/2 Presečno Del – brez 
čebelnjaka, ki je 

KS 
 
 
 
 
 
Zap. št.: 45 
 
Jazbine -  Kozolec na domačiji Jazbine 4 (EŠD 9066) 
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9066 813/3 Dramlje Del – stavba št. 
278 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
9066 813/1 Dramlje Severni del, ob 

stiku s stavbo št. 
278 

9066 813/2 Dramlje SZ del, severno 
od parc.št. 813/3 

9066 813/3 Dramlje Brez stavbe št. 
278, ki je KS 

 
 
Zap. št.: 46 
 
Kostrivnica - Cerkvenikova gorca (EŠD 20978) 
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

20978 *113 Kalobje 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
20978 547/1 Kalobje 
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Zap. št.: 47 
 
Kostrivnica – Jurekova klet (EŠD 20798) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

20798 563/3 Kalobje Del-stavba št. 
359 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

20798 563/3 Kalobje Del – brez 
stavbe št. 359, 

ki je KS 

20798 577 Kalobje  

20798 578 Kalobje  

20798 580 Kalobje  

20798 581 Kalobje  

20798 583 Kalobje  
 

 
 
Zap. št.: 48 
 
Kostrivnica – Kozolec na domačiji Kostrivnica 12 (EŠD 9069) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

9069 *359 Kalobje 

 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
9069 989 Kalobje  
9069 990 Kalobje  
9069 993 Kalobje Del – SZ del 

parcele 
9069 994/1 Kalobje Del – severni 

del, vzhodno od 
parcelne št. 990 
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Zap. št.: 49 
 
Kranjčica – Kozolec na domačiji Kranjčica 11 (EŠD 25772) 

 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

25772 1229/2 Kranjčica Del – stavba št. 
314 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
25772 1219 Kranjčica Od stika s 

parcelno št. 1232 
proti zahodu 

25772 1223 Kranjčica Vzhodni in 
osrednji del 

parcele 
25772 1224 Kranjčica Vzhodni del 

parcele 
25772 1229/1 Kranjčica Severni del 

parcele 
25772 1229/2 Kranjčica Del brez stavbe 

št. 314, ki je KS 
25772 1232 Kranjčica Brez vzhodnega 

dela parcele pri 
stavbi št. 316 

 
 
 
 
Zap. št.: 50 
 
Krivica – Kašča na domačiji Krivica 13 (EŠD 26373) 

 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

26373 *117 Lopaca 

 

 



Stran 9254 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

26373 1385/4 Lopaca južni del, od 
stika s parc. št. 

854/3 proti jugu 

26373 579 Lopaca južni del 

26373 854/3 Lopaca  

26373 856 Lopaca  

26373 860 Lopaca vzhodno od 
parc. št. *115 

26373 861/2 Lopaca skrajni JV del 

 
 
Zap. št.: 51 
 
Krivica - Kašča na domačiji Krivica 23   (EŠD 26374)              
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

26374 1363 Lopaca Del – stavba št. 
270 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

26374 1363 Lopaca Del – brez 
stavbe št. 270 

26374 1364 Lopaca  

 

Zap. št.: 52 
 
Loka pri Žusmu – Hiša Loka pri Žusmu 104 (EŠD 15019) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
15019 *248 Loka pri Žusmu 
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LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

15019 13 Loka pri Žusmu 

15019 14/1 Loka pri Žusmu 

 

Zap. št.: 53 
 
Loke pri Planini – Gospodarsko poslopje Loke pri Planini 8 (EŠD 9070) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

9070 *108 Loke pri Planini 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št.  k.o. 

9070 491/4 Loke pri Planini 

9070 491/1 Loke pri Planini 

9070 492/2 Loke pri Planini 

9070 *107 Loke pri Planini 

9070 *109 Loke pri Planini 

 

Zap. št.: 54 
 
Lopaca – Hiša Lopaca 40 (EŠD 25786) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
25786 *167 Lopaca 
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LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
25786 *164 Lopaca  
25786 214/2 Lopaca  
25786 264 Lopaca  
25786 275 Lopaca  
25786 276 Lopaca Del – vzhodno 

od stika s 
parcelnima št. 

214/2 in 275 
25786 277 Lopaca  

 
 

 
 
Zap. št.: 55 
 
Okrog pri Ponikvi – Kovačija Okrog 21 (EŠD 9073) 

 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

9073 *203 Ponkvica 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
9073 628/1 Ponkvica 

 
 
 
Zap. št.: 56 
 
Ostrožno pri Ponikvi – Preužitkarska hiša Ostrožno pri Ponikvi 33 (EŠD 
25790) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

25790 297/3 Ostrožno pri 
Ponikvi 

Del – stavba št. 
110 
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LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

25790 297/1 Ostrožno pri 
Ponikvi 

SZ del parcele, 
severno od 
parcele 298 

25790 297/2 Ostrožno pri 
Ponikvi 

 

25790 297/3 Ostrožno pri 
Ponikvi 

del- brez stavbe 
št. 110, ki je KS 

25790 298 Ostrožno pri 
Ponikvi 

del - severni del 
parcele, 

vzhodno od 
parc. št. 308 

25790 308 Ostrožno pri 
Ponikvi 

 

25790 311 Ostrožno pri 
Ponikvi 

 

 

Zap. št.: 57 
 
Podpeč pri Šentvidu –  Zakeljnova domačija (EŠD 25799) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

25799 *84 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 *85/1 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 *86 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 565/1 Šentvid pri 
Planini 

del - zahodni 
del, severno od 

parc. št. *85/1 in 
JZ od parc. št. 

567/2 

25799 566/2 Šentvid pri 
Planini 

 



Stran 9258 / Št. 161 / 6. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

25799 567/1 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 567/2 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 568/1 Šentvid pri 
Planini 

del - osrednji del 

25799 568/2 Šentvid pri 
Planini 

del - od stika s 
parc. št. *85/1 
proti severu 

 

 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

25799 *85/2 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 *85/3 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 *87 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 *88 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 560/2 Šentvid pri 
Planini 

del - skrajno JV 
del, zahodno od 

parc. št. 561/1 

25799 560/3 Šentvid pri 
Planini 

del - južni del, 
ob parc. št. 561/1 

25799 561/1 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 561/2 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 562 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 563 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 564 Šentvid pri 
Planini 
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25799 565/1 Šentvid pri 
Planini 

del - zahodni del 
parcele (brez 

dela med parc. 
št. *85/1 in 

567/2) 

25799 565/3 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 565/6 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 566/1 Šentvid pri 
Planini 

del - zahodni del 
parcele 

25799 568/1 Šentvid pri 
Planini 

del - vzhodno od 
parc. št. 574/2 in 

SZ del parcele 

25799 568/2 Šentvid pri 
Planini 

del - vzhodno od 
568/1 in južno 

od parc. št. *85/1 

25799 569 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 570 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 574/2 Šentvid pri 
Planini 

del - brez JZ dela 
ob parc. št. 531 

25799 575/4 Šentvid pri 
Planini 

 

25799 771/1 Šentvid pri 
Planini 

del - vzhodni 
krak parcele 

 

Zap. št.: 58 
 
Ponkvica - Hiša Ponkvica 2 (EŠD 25800) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

25800 *79 Ponkvica 

25800 394/2 Ponkvica 
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LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del  
25800 1042/7 Ponkvica  
25800 394/1 Ponkvica del - južno od 

spodnjega roba 
parc. št. 393 

 
 
 
Zap. št.: 59 
 
Slatina pri Ponikvi – Leponjivška hiša (EŠD 30371) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

30371 131 Slatina Del – stavba št. 
29 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
30371 130 Slatina del - JV del ob 

parc.št. 131/1 
30371 131/1 Slatina del - brez stavbe 

št. 29, ki je KS 
30371 131/2 Slatina del - vzhodna 

tretjina parcele 
30371 611 Slatina del - na zahodu 

ob stiku s parc. 
št. 135, na 
vzhodu do konca 
stika s parc. št. 
30 

 
Zap. št.: 60 
 
Slivnica pri Celju - Hiša Slivnica pri Celju 31 (EŠD 9087) 
 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9087 767 Slivnica pri 
Celju 

Del – stavba št. 
60 
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LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9087 767 Slivnica pri 
Celju 

Del – brez 
stavbe št. 60, ki 

je KS 

9087 759/2 Slivnica pri 
Celju 

 

 

 
Zap. št.: 61 
 
Svetelka  – Gospodarsko poslopje Svetelka 13  (EŠD 9090) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

9090 623/4 Marija Dobje 

 

 

 
 
Zap. št.: 62 
 
Svetelka – Hiša Svetelka 13 (EŠD 9089) 
 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9089 623/5 Marija Dobje Del – stavba št. 
432 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
9089 623/4 Marija Dobje  
9089 623/5 Marija Dobje del - brez stavbe 

št. 432, ki je KS 
9089 627/1 Marija Dobje  
9089 627/3 Marija Dobje del - južna 

polovica parcele 
9089 628/1 Marija Dobje del - brez SV 

dela parcele 
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Zap. št.: 63 
 
Šibenik – Ferležev mlin (EŠD 10194) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

10194 *188/1 Rifnik  

10194 679/2 Rifnik del - brez 
severnega dela, 
ki je severno od 
parc. št. *188/1 

10194 679/3 Rifnik  

10194 679/4 Rifnik del - brez 
južnega dela 
parcele, ki je 
vzhodno in  
zahodno od 

parc. št. 679/4 in 
brez vzhodnega 

dela, ki je 
severno od parc. 

št. 681 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

10194 *188/1 Rifnik del 

10194 154/1 Rifnik  

10194 154/4 Rifnik  

10194 154/7 Rifnik  

10194 676/3 Rifnik SV del parcele 

10194 676/4 Rifnik  

10194 679/4 Rifnik del - stavba št. 
231 in del 

parcele vzhodno 
in zahodno od 

stavbe št. 231 ter 
del parcele 

severno od parc. 
št. 681 ter stavba 
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št. 229 

10194 679/5 Rifnik del - vzhodni del 
parcele 

10194 681 Rifnik  

10194 999/14 Rifnik  

10194 999/2 Rifnik del - osrednji del 
od stika s 154/4 
proti jugu, do 
konca stika s 
parc. št. 154/1 

 

Zap. št.: 64 
 
Vodule – Kozolec domačije Vodule 25 (EŠD 9103) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9103 382/4 Vodule Del – stavba št. 
382 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9103 372/1 Vodule  

9103 372/2 Vodule del - med parc. 
št. 372/1 in 

382/4 

9103 382/1 Vodule del - ob parc. št. 
382/3 in 382/2 

9103 382/2 Vodule  

9103 382/3 Vodule  

9103 382/4 Vodule del - brez stavbe 
št. 382, ki je KS 
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Zap. št.: 65 
 
Vodule – Mežnarija Vodule 18 (EŠD 9102) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD Parcelna št. k.o. 

9102 *34 Vodule 

 

 
Zap. št.: 66 
 
Vrbno – Špesova kozolca (EŠD 30388) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

30388 116/11 Podgrad del - stavba št. 
619 

30388 116/3 Podgrad del - stavba št. 
134 

 

Zap. št.: 67 
 
Zagaj pri Ponikvi – Gospodarsko poslopje Zagaj pri Ponikvi 5 (EŠD 9104) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9104 747/6 Zagaj Del – stavba št. 
583 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA:  

 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9104 *145 Zagaj  

9104 747/2 Zagaj  

9104 747/6 Zagaj del - brez stavbe 
št. 583, ki je KS 
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9104 756/11 Zagaj  

9104 756/14 Zagaj  

 

Zap. št.: 68 
 
Zagaj pri Ponikvi - Kozolec na domačiji  Zagaj pri Ponikvi 5 (EŠD 9105) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

9105 *145 Zagaj 

 

Zap. št.: 69 
 
Žegar – Kovačija na domačiji Žegar 1 (EŠD 30390) 
 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

30390 *23/2 Presečno 

 

 
Zap. št.: 70 
 

Žegar – Kozolec na domačiji Žegar 13 (EŠD 25885) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
25885 *169/1 Dobrina 

 
 
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

25885 711/1 Dobrina 

25885 *169/2 Dobrina 
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Zap. št.: 71 
 
Ponikva – Drevored (EŠD 11908) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD 
Parcelna 

št. k.o. Del 
11908 1312/2 Ponikva del (od stika s parc. št. 556 proti JZ) 
11908 1343 Ponikva del (SZ del parcele) 
11908 556 Ponikva del (SZ del parcele) 
11908 558/3 Ponikva del (JV del parcele) 
11908 559/3 Ponikva del (JV del parcele) 
11908 559/5 Ponikva del (JV del parcele) 
11908 559/6 Ponikva del (J del parcele) 
11908 560/1 Ponikva del (skrajni JV del parcele) 
11908 560/2 Ponikva del (skrajni J del parcele) 
11908 562/1 Ponikva del (SZ del parcele) 
11908 562/2 Ponikva del (SZ del parcele) 
11908 562/3 Ponikva 

 11908 562/4 Ponikva del (SZ in S del parcele) 
 
 

 
Vplivno območje 

EŠD 
Parcelna 

št. k.o. Del 
11908 1312/2 Ponikva del (ob stiku s parc. št. 557 in 552) 

11908 1343 Ponikva 
del (SZ del, brez skrajne SZ konice, ki je 

KS) 
11908 552 Ponikva 

 
11908 556 Ponikva 

del (zahodni del parcele, ki je južno od 
parc. št. 557, brez SZ dela  parcele, ki je KS) 

11908 557 Ponikva 
 11908 558/3 Ponikva del (JV del parcele) 

11908 559/3 Ponikva del (osrednji del parcele) 
11908 559/5 Ponikva del (osrednji del južnega dela parcele) 
11908 559/6 Ponikva del (osrednji del parcele) 
11908 560/1 Ponikva del (brez JV roba, ki je KS) 
11908 560/2 Ponikva del (brez JV roba, ki je KS) 
11908 562/1 Ponikva del (brez SZ roba, ki je KS) 

11908 562/2 Ponikva 
del (SZ del, brez skrajne SZ konice, ki je 

KS) 

11908 562/4 Ponikva 
del (SZ del, brez skrajne SZ konice, ki je 

KS) 
11908 1178 Zagaj del (SV konica parcele) 
11908 1179 Zagaj del (SV konica parcele) 
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Zap. št.: 72 
 

Cerovec pri Dramljah-Partizanska bolnišnica Zima (EŠD 15615) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

15615 91/2 Primož Del – JV 
tretjina parcele 

 
 
Zap. št.: 73 
 

Dramlje - Spomenik padlim borcem in talcem NOB (EŠD 30358) 
 
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 
 

EŠD Parcelna št. k.o. 
30358 2370 Dramlje 

 

 
 
Zap. št.: 74 

Hruševec-Rojstna hiša Franja Malgaja (EŠD 15614) 
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 
 

EŠD Parcelna št. k.o. 
15614 583/7 Krajnčica 
15614 583/8 Krajnčica 

 

 
Zap. št.: 75 
 

Javoršica-Partizanska bolnišnica R6 (EŠD 15616) 
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
15616 490/12 Loka pri Žusmu Del – bolnišnica 

je na SZ delu 
parcele 
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Zap. št.: 76 
 
Kalobje - Znamenje južno pred vasjo (EŠD 9049) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9049 499 Kalobje Del - Znamenje 
je na SZ delu 

parcele 
 

 
Zap. št.: 77 
 
Loka pri Žusmu - Kapela pri hiši Loka pri Žusmu 98 (EŠD 20720) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 

20720 *9/5 Loka pri Žusmu 
 

 

Zap. št.: 78 

Planina pri Sevnici–Rojstna hiša Ane Wambrechtsamer (EŠD 15613) 
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
15613 64/4 Planina 

 

 
 
Zap. št.: 79 
 

Planina pri Sevnici–Spomenik padlim borcem in žrtvam NOB (EŠD 
30356) 
 
 
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
30356 *87 Planina 
30356 176/5 Planina 
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Zap. št.: 80 
 
Rifnik - Znamenje pri hiši Rifnik 10 (EŠD 9052) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
9052 196/2 Rifnik Del – znamenje 

je na južnem 
delu parcele 

 
Zap. št.: 81 
 
Srževica – Znamenje (EŠD 9053) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9053 816/8 Ponkvica Del – znamenje 
je na JV delu 

parcele, 
vzhodno od 

domačije 
Srževica 21a 

 
 
Zap. št.: 82 
 

Šentjur-Spomenik padlim borcem in žrtvam NOB (EŠD 30355) 
  
LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 
30355 498/2 Šentjur pri Celju Del – na JV delu 

parcele 
 
 
Zap. št.: 83 
 
Uniše – Rojstna hiša Antona Martina Slomška (EŠD 9094) 
 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. 
9094 1272/8 Ponikva 

 

LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

9094 *310 Ponikva  
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9094 1266/3 Ponikva del - osrednji del 
zahodnega dela 

parcele 

9094 1266/4 Ponikva  

9094 1272/1 Ponikva del - severni del 
parcele 

9094 1272/4 Ponikva  

9094 1272/7 Ponikva  

9094 1273 Ponikva  

9094 1287 Ponikva  

 

Zap. št.: 84 
 
Vejice – Spominska plošča ob gradnji ceste (EŠD 30397) 

 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

EŠD Parcelna št. k.o. Del 

30397 394/1 Golobinjek Del - spomenik 
stoji na 

zahodnem delu 
parcele, 

vzhodno od 
parcele 929/5 

 
Zap. št.: 85 
 
Šentjur – Zgornji trg (EŠD 9036) 

LEGA IN OBSEG PREDLAGANEGA SPOMENIKA: 

 

EŠD 
Parcelna 
št. k.o. Del 

9036 1364/1 
Šentjur pri 
Celju del (od stika s parc. št. 147 proti JV) 

9036 1365/1 
Šentjur pri Celju del (od stika s parc. št. 193 proti jugu do stika s 

parc. št. 291/19) 

9036 1366/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 1366/2 
Šentjur pri Celju 

  

9036 1366/3 
Šentjur pri Celju 

  

9036 138 
Šentjur pri Celju 

del (brez stavbe št. 721) 
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9036 139/4 
Šentjur pri Celju 

  

9036 139/5 
Šentjur pri Celju 

  

9036 143 
Šentjur pri Celju 

  

9036 144/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 144/2 
Šentjur pri Celju 

  

9036 145 
Šentjur pri Celju 

  

9036 146/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 147 
Šentjur pri Celju 

  

9036 150 
Šentjur pri Celju 

  

9036 153 
Šentjur pri Celju 

  

9036 154/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 154/2 
Šentjur pri Celju 

  

9036 155/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 155/2 
Šentjur pri Celju 

  

9036 156 
Šentjur pri Celju 

  

9036 157 
Šentjur pri Celju 

  

9036 158 
Šentjur pri Celju 

  

9036 161/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 162/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 162/3 
Šentjur pri Celju 

  

9036 163 
Šentjur pri Celju 

  

9036 164 
Šentjur pri Celju 

  

9036 165 
Šentjur pri Celju 

  

9036 166 
Šentjur pri Celju 

  

9036 167 
Šentjur pri Celju 

  

9036 168 
Šentjur pri Celju 

  

9036 169/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 169/2 
Šentjur pri Celju 

  

9036 169/3 
Šentjur pri Celju 

  

9036 169/4 
Šentjur pri Celju 

  

9036 169/5 
Šentjur pri Celju 
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9036 169/6 
Šentjur pri Celju 

  

9036 170 
Šentjur pri Celju 

  

9036 171 
Šentjur pri Celju 

  

9036 172/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 172/2 
Šentjur pri Celju 

  

9036 173 
Šentjur pri Celju 

  

9036 174 
Šentjur pri Celju 

  

9036 175 
Šentjur pri Celju 

  

9036 178 
Šentjur pri Celju 

  

9036 179 
Šentjur pri Celju 

  

9036 180/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 180/2 
Šentjur pri Celju 

  

9036 180/3 
Šentjur pri Celju 

  

9036 181 
Šentjur pri Celju 

  

9036 182 
Šentjur pri Celju 

  

9036 188 
Šentjur pri Celju 

  

9036 189 
Šentjur pri Celju 

  

9036 256/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 257 
Šentjur pri Celju 

  

9036 258 
Šentjur pri Celju 

  

9036 259 
Šentjur pri Celju 

  

9036 260 
Šentjur pri Celju 

  

9036 261 
Šentjur pri Celju 

  

9036 262 
Šentjur pri Celju 

  

9036 263 
Šentjur pri Celju 

  

9036 264 
Šentjur pri Celju 

  

9036 278 
Šentjur pri Celju 

  

9036 279 
Šentjur pri Celju 

  

9036 280 
Šentjur pri Celju 

  

9036 281 
Šentjur pri Celju 

  

9036 282 
Šentjur pri Celju 
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9036 283 
Šentjur pri Celju 

  

9036 284 
Šentjur pri Celju 

  

9036 285 
Šentjur pri Celju 

  

9036 286 
Šentjur pri Celju 

  

9036 287 
Šentjur pri Celju 

  

9036 288/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 288/2 
Šentjur pri Celju del (severni del, med parc. št. 289/1, 289/4 in 

288/1) 

9036 289/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 289/3 
Šentjur pri Celju 

  

9036 289/4 
Šentjur pri Celju 

  

9036 289/5 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/14 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/15 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/16 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/17 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/18 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/19 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/2 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/3 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/4 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/5 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/6 
Šentjur pri Celju 

  

9036 291/7 
Šentjur pri Celju 

  

9036 500 
Šentjur pri Celju 

  

9036 501 
Šentjur pri Celju 

  

9036 502 
Šentjur pri Celju 

  

9036 503/1 
Šentjur pri Celju 

  

9036 504 
Šentjur pri Celju 

  

9036 505 
Šentjur pri Celju 

  

9036 506 
Šentjur pri Celju 

  

9036 507 
Šentjur pri Celju 
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9036 508 
Šentjur pri Celju 

  

9036 509 
Šentjur pri Celju 

  

9036 510/3 
Šentjur pri Celju 

  

9036 511 
Šentjur pri Celju 

  

9036 512 
Šentjur pri Celju 

  

9036 513 
Šentjur pri Celju 

  

9036 514 
Šentjur pri Celju 

  

9036 517 
Šentjur pri Celju 

  
 
Vplivno območje: 
 

EŠD 
Parcelna 
št. k.o. Del 

9036 123/1 
Šentjur pri 
Celju del (južni del, ob stiku s parc. št. 122/4) 

9036 123/2 
Šentjur pri 
Celju   

9036 136/1 
Šentjur pri 
Celju del (južni del parcele) 

9036 1364/1 
Šentjur pri 
Celju del (ob stiku s parc. št. 148/2 in zahod od parc. št. 142/3) 

9036 1365/1 
Šentjur pri 
Celju 

del (del, ki je zahodno od parc. št. 194 ter južni del ob stiku s 
parc. št. 499 in 498/2) 

9036 1367/2 
Šentjur pri 
Celju   

9036 137/1 
Šentjur pri 
Celju   

9036 137/3 
Šentjur pri 
Celju   

9036 138 
Šentjur pri 
Celju del (stavba št. 721) 

9036 140 
Šentjur pri 
Celju   

9036 141 
Šentjur pri 
Celju   

9036 142/2 
Šentjur pri 
Celju del (ob parc. št. 142/3) 

9036 142/3 
Šentjur pri 
Celju   

9036 146/2 
Šentjur pri 
Celju   

9036 148/2 
Šentjur pri 
Celju   
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9036 149 
Šentjur pri 
Celju   

9036 151 
Šentjur pri 
Celju   

9036 152 
Šentjur pri 
Celju   

9036 176 
Šentjur pri 
Celju   

9036 177 
Šentjur pri 
Celju   

9036 185 
Šentjur pri 
Celju del (zahodni del, severno od parc. št. 187/1) 

9036 187/1 
Šentjur pri 
Celju   

9036 190 
Šentjur pri 
Celju   

9036 191 
Šentjur pri 
Celju del (JZ del parcele) 

9036 255/1 
Šentjur pri 
Celju   

9036 256/2 
Šentjur pri 
Celju   

9036 288/10 
Šentjur pri 
Celju   

9036 288/11 
Šentjur pri 
Celju   

9036 288/2 
Šentjur pri 
Celju del (južno od parc. št. 289/5, 289/3, 289/4 in 288/1) 

9036 288/4 
Šentjur pri 
Celju   

9036 288/5 
Šentjur pri 
Celju   

9036 288/9 
Šentjur pri 
Celju   

9036 289/2 
Šentjur pri 
Celju 

 
9036 291/10 

Šentjur pri 
Celju   

9036 291/11 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/12 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/13 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/14 
Šentjur pri 
Celju   
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9036 291/15 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/16 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/17 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/18 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/19 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/2 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/3 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/8 
Šentjur pri 
Celju   

9036 291/9 
Šentjur pri 
Celju   

9036 293 
Šentjur pri 
Celju   

9036 294 
Šentjur pri 
Celju del (brez skrajno južnega dela) 

9036 295 
Šentjur pri 
Celju   

9036 498/2 
Šentjur pri 
Celju del (brez dela, ki obroblja parc. št. 496/1) 

9036 499 
Šentjur pri 
Celju   

9036 515 
Šentjur pri 
Celju   

9036 516/1 
Šentjur pri 
Celju   

9036 516/2 
Šentjur pri 
Celju   
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3084. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur 
za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 40. 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 – odločba 
US; v nadaljevanju: ZJF) in 118. člena Statuta Občine Šentjur 
(Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 13. redni seji dne 
21. septembra 2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šentjur  

za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2021 (Ura-

dni list RS, št. 44/21) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako 
da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV za leto 2021
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 20.677.382,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.089.032,00

70 DAVČNI PRIHODKI 14.099.052,00
700 Davki na dohodek in dobiček 12.890.752,00
703 Davki na premoženje 865.300,00
704 Domači davki na blago in storitve 343.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.989.980,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.501.580,00
711 Takse in pristojbine 20.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 33.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.435.400,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 463.350,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 60.500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 402.850,00

73 PREJETE DONACIJE 5.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 5.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.120.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.747.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 373.000,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva iz drugih 
evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 24.069.566,31
40 TEKOČI ODHODKI 5.019.549,79

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.200.340,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 195.700,00
402 Izdatki za blago in storitve 3.262.295,53
403 Plačila domačih obresti 55.000,00
409 Rezerve 306.214,26

41 TEKOČI TRANSFERI 6.453.492,00
410 Subvencije 37.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 4.345.050,00
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 655.283,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.416.159,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.179.064,52
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 12.179.064,52

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 417.460,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 274.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 143.460,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –3.392.184,31

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.700.000,00
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 1.700.000,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 687.532,94

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga 687.532,94

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  –2.379.717,25

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.012.467,06
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 3.392.184,31
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 
2020 2.379.717,25

«
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2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena, tako, da se gla-

si: »Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 
278.344,26 EUR«.

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi: 

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem 
letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno 
pa do višine 1.700.000,00 EUR za projekte iz Načrta razvojnih 
programov.«

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

listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni 
strani Občine Šentjur.

Št. 410-0172/2020
Šentjur, dne 21. septembra 2021

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci

3085. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Šentjur za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 40. 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 – odločba 
US; v nadaljevanju: ZJF) in 118. člena Statuta Občine Šentjur 
(Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 13. redni seji dne 
21. septembra 2021 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Šentjur za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2022 (Ura-

dni list RS, št. 44/21) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako 
da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV za leto 2022
Skupina/Podskupina kontov Popravek  

proračuna 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 22.579.792,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.140.428,00

70 DAVČNI PRIHODKI 13.961.318,00
700 Davki na dohodek in dobiček 12.765.018,00
703 Davki na premoženje 858.800,00
704 Domači davki na blago in storitve 337.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.179.110,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.256.010,00
711 Takse in pristojbine 16.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 33.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 874.100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 620.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 40.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 580.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.819.364,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.684.964,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 3.134.400,00

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva iz drugih 
evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 24.166.908,95
40 TEKOČI ODHODKI 4.866.160,40

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.151.610,00
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 192.390,00
402 Izdatki za blago in storitve 3.156.997,45
403 Plačila domačih obresti 60.000,00
409 Rezerve 305.162,95

41 TEKOČI TRANSFERI 6.390.799,00
410 Subvencije 37.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 4.300.050,00
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 666.079,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.387.670,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.468.889,55
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 12.468.889,55

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 441.060,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 306.000,00
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 135.060,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.587.116,95

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.300.000,00
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 2.300.000,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 712.883,05

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga 712.883,05

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.587.116,95
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.587.116,95
Stanje sredstev na računih  
dne 31. 12. 2020 0,00

«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena, tako, da se gla-

si: »Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 
277.292,95 EUR«.

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi: 

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem 
letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno 
pa do višine 2.300.000,00 EUR za projekte iz Načrta razvojnih 
programov.«

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

listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni 
strani Občine Šentjur.

Št. 410-0172/2020
Šentjur, dne 21. septembra 2021

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci

ŽELEZNIKI

3086. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Železniki za leto 2021

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 106. člena Statuta 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 in 68/19) je Občinski 
svet Občine Železniki na 19. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu  

Občine Železniki za leto 2021

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2021 (Uradni 

list RS, št. 81/19, 194/20, 95/21) se v 2. členu spremeni tako, 
da se glasi:

»Proračun Občine Železniki za leto 2021 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS
Drugi  

rebalans 2021  
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 8.854.662
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.896.736

70  DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 6.076.352

700  DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 5.251.839

7000  Dohodnina 5.251.839
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 690.080

7030  Davki na nepremičnine 610.034
7031  Davki na premičnine 100
7032  Davki na dediščine in darila 33.500
7033  Davki na promet nepremičnin  

in na finančno premoženje 46.446
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 133.433
7044  Davki na posebne storitve 14.433
7047  Drugi davki na uporabo blaga  

in storitev 119.000
706  DRUGI DAVKI 1.000

7060  Drugi davki 1.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 820.384
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI  
OD PREMOŽENJA 193.787

7102  Prihodki od obresti 800
7103  Prihodki od premoženja 192.987

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 4.000
7111  Upravne takse in pristojbine 4.000
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 56.000
7120  Globe in druge denarne kazni 56.000

713  PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 12.700

7130  Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 12.700

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 553.897
7141  Drugi nedavčni prihodki 553.897

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 84.115
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720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 57.798

7200  Prihodki od prodaje zgradb  
in prostorov 57.798

721  PRIHODKI OD PRODAJE 
ZALOG 0

722  PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 26.317

7220  Prihodki od prodaje kmetijskih 
zemljišč in gozdov 10.000

7221  Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 16.317

73  PREJETE DONACIJE 
(730+731) 38.150

730  PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 38.150

7300  Prejete donacije in darila  
od domačih pravnih oseb 5.150

7301  Prejete donacije in darila  
od domačih fizičnih oseb 33.000

731  PREJETE DONACIJE  
IZ TUJINE 0

74  TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 1.810.661

740  TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.074.046

7400  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 1.055.046

7403  Prejeta sredstva iz javnih 
skladov 19.000

741  PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 736.615

7413  Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije  
iz kohezijskega sklada 736.615

78  PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 
(786+787) 25.000

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 25.000

7860  Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna EU 25.000

787  PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 10.556.684

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 2.454.028

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 445.485

4000  Plače in dodatki 392.650
4001  Regres za letni dopust 16.775

4002  Povračila in nadomestila 22.233
4003  Sredstva za delovno uspešnost 5.839
4004  Sredstva za nadurno delo 7.118
4009  Drugi izdatki zaposlenim 870

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 72.450

4010  Prispevek za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 36.371

4011  Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 29.428

4012  Prispevek za zaposlovanje 234
4013  Prispevek za starševsko 

varstvo 408
4015  Premije kolektivnega 

dodatnega in pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 6.009

402  IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 1.826.339

4020  Pisarniški in splošni material  
in storitve 134.770

4021  Posebni material in storitve 243.102
4022  Energija, voda, komunalne 

storitve in komunikacije 215.386
4023  Prevozni stroški in storitve 7.700
4024  Izdatki za službena potovanja 3.789
4025  Tekoče vzdrževanje 849.338
4026  Poslovne najemnine  

in zakupnine 28.586
4027  Kazni in odškodnine 10.000
4029  Drugi operativni odhodki 333.668

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 7.830
4031  Plačila obresti od kreditov – 

poslovnim bankam 7.830
409  REZERVE 101.924

4090  Splošna proračunska 
rezervacija 3.229

4091  Proračunska rezerva 93.000
4093  Sredstva za posebne namene 5.695

41  TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.725.409

410  SUBVENCIJE 160.448
4100  Subvencije javnim podjetjem 56.573
4102  Subvencije privatnim podjetjem  

in zasebnikom 103.875
411  TRANSFERI 

POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 1.723.134

4111  Družinski prejemki  
in starševska nadomestila 16.000

4112  Transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti 10.000

4119  Drugi transferi posameznikom 1.697.134
412  TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 204.036
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4120  Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 204.036

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 637.791

4130  Tekoči transferi občinam 40.000
4131  Tekoči transferi v sklade 

socialnega zavarovanja 2.028
4133  Tekoči transferi v javne zavode 595.163
4135  Tekoča plačila drugim 

izvajalcem javnih služb,  
ki niso posredni proračunski 
uporabniki 600

414  TEKOČI TRANSFERI  
V TUJINO 0

42  INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 5.158.607

420  NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 5.158.607

4201  Nakup prevoznih sredstev 11.956
4202  Nakup opreme 127.715
4203  Nakup drugih osnovnih 

sredstev 80.635
4204  Novogradnje, rekonstrukcije  

in adaptacije 3.233.726
4205  Investicijsko vzdrževanje  

in obnove 1.328.313
4206  Nakup zemljišč in naravnih 

bogastev 59.689
4207  Nakup nematerialnega 

premoženja 7.700
4208  Študije o izvedljivosti projektov, 

projektna dokumentacija, 
nadzor  
in investicijski inženiring 308.873

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 218.640

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 93.358

4310  Investicijski transferi 
nepridobitnim organizacijam  
in ustanovam 93.358

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 125.282

4320  Investicijski transferi občinam 7.310
4323  Investicijski transferi javnim 

zavodom 117.972
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –1.702.022
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751  PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752  KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 5.000

440  DANA POSOJILA 5.000
4404  Dana posojila privatnim 

podjetjem 5.000
441  POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.) –5.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.010.000

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.010.000
5003  Najeti krediti pri drugih domačih 

kreditodajalcih 1.010.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 264.200

550  ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 264.200

5501  Odplačila kreditov poslovnim 
bankam 188.335

5503  Odplačila kreditov drugim 
domačim kreditodajalcem 75.865

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)= 
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –961.222

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) 745.800

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 1.702.022

 STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 961.222

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske po-
rabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe 
in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Železniki.«

2. člen
Spremeni se 14. člen tako, da se glasi: »Zaradi kritja pre-

sežkov 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 1.010.00 evrov. 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov 
in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v 
letu 2021 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.«

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

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

Št. 9000-005/2021-025
Železniki, dne 30. septembra 2021 

Župan 
Občine Železniki

mag. Anton Luznar
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IG

3087. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig 
za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18,76/08, 100/08 Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta 
Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig 
na 8. izredni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021

1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021 

(Uradni list RS, št. 94/21) se 1. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v eurih
Skupina/
podskupina 
kontov

Namen Rebalans  
2-2021

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 9.119.068,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.273.000,77

70 DAVČNI PRIHODKI 5.415.540,92
700 Davki na dohodek in dobiček 4.749.395,00
703 Davki na premoženje 551.612,92
704 Domači davki na blago  

in storitve 114.533,00
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.864.169,85
710 Udeležba na dobičku  

in dohodki od premoženja 123.591,81
711 Takse in pristojbine 10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 99.710,00
713 Prihodki od prodaje blaga  

in storitev 70.880,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.559.988,04

72 KAPITALSKI PRIHODKI 94.826,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 94.826,00
73 PREJETE DONACIJE 20,00

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 20,00

731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.744.511,72

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 752.269,51

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 992.242,21
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 11.362.797,61

40 TEKOČI ODHODKI 3.085.085,18

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 489.581,00

401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 72.467,17

402 Izdatki za blago in storitve 2.349.039,50
403 Plačila domačih obresti 28.560,00
409 Rezerve 145.437,51

41 TEKOČI TRANSFERI 3.106.687,24
410 Subvencije 175.698,48
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.751.035,04
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 227.450,00
413 Drugi tekoči domači transferi 952.503,72
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.938.144,11
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 4.938.144,11
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 232.881,08

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 96.098,52

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 136.782,56
III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) –2.243.729,12

B. RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIH  
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova 

privatizacije 0,00
V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev 

in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  

iz naslova privatizacije 0,00
VI. PREJETA POSOJILA – 
DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.442.364,77

50 ZADOLŽEVANJE 1.442.364,77
500 Domače zadolževanje 1.442.364,77

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(550) 345.079,16

55 ODPLAČILA DOLGA 345.079,16
550 Odplačila domačega dolga 345.079,16

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.146.443,51
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X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 1.097.285,61
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.243.729,12
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN  
31. 12. 2020 1.294.993,04

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod-konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk; 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu od-
loku in se objavita na spletni strani Občine Ig.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 

125.134,00 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0004/2020-12
Ig, dne 6. oktobra 2021

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

LJUBNO

3088. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Ljubno ob Savinji

Na podlagi 3. in 52. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 42. čle-
na Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 
ter 17. člena Statuta Občine Ljubno je Občinski svet Občine 
Ljubno na 16. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Ljubno s sedežem Cesta v 

Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji (v nadaljnjem besedilu: 

ustanovitelj) ustanavlja na področju izvajanja osnovnošolske 
dejavnosti in dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok na 
območju Občine Ljubno, javni zavod Osnovna šola Ljubno ob 
Savinji (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Ustanoviteljske pravice zavoda izvršuje Občinski svet 
Občine Ljubno.

S tem odlokom ustanoviteljica javnega zavoda akt o usta-
novitvi javnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji uskla-
juje z veljavno zakonodajo.

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Ljubno ob 

Savinji. 
Sedež zavoda je: Cesta v Rastke 10, Ljubno ob Savinji.
Skrajšano ime: OŠ Ljubno ob Savinji.
V sestavo zavoda sodita:
– Osnovna šola Ljubno ob Savinji,
– enota Vrtec Ljubno ob Savinji.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem 

organizira delo v podružnični šoli ali novi enoti vrtca ali ukine 
obstoječo podružnično šolo ali vrtec, če so zato podani zakon-
ski razlogi.

Enota Vrtec Ljubno ob Savinji v pravnem prometu nima 
posebnih pooblastil.

3. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču 

v Celju, pod vložno številko 10025800 ter z matično številko 
5088941000.

Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, 
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in 
šport.

a) Pečati zavoda

4. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 

35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na 
obodu pa je izpisano popolno ime zavoda v slovenskem jeziku.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 
20 mm z enako vsebino in uporabo kot pečat iz prvega odstav-
ka tega člena.

5. člen
Pečate uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje 

vseh aktov in ostale dokumentacije. Število posameznih peča-
tov in njihovo uporabo, delavce ki so zanje odgovorni, način 
varovanja in uničenja, določi zavod z internim aktom.

b) Zastopanje, predstavljanje, podpisovanje

6. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez 

omejitev. Med začasno odsotnostjo ravnatelja ga nadomešča 
pomočnik ravnatelja ali od ravnatelja pooblaščena oseba. Po-
močnik ravnatelja oziroma oseba, ki ga nadomešča ima v času 
nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poobla-
ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih 
opravljajo. Število in imena podpisnikov določi ravnatelj zavoda 
s posebnimi obrazci.

c) Obveznosti zavoda v pravnem prometu

7. člen
Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu nastopa 

samostojno, brez omejitev in v okviru svojih registriranih de-
javnosti.
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Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s 
katerimi lahko razpolaga.

d) Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih 
potreb zavoda

8. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega 

izobraževanja za šolski okoliš, ter za opravljanje vzgoje in var-
stva otrok za vzgojno-varstveni okoliš, ki obsega vsa naselja na 
območju Občine Ljubno, določena s statutom občine.

Na sedežu zavoda se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v 
dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

9. člen
Zavod opravlja dejavnosti in storitve, za katere je registri-

ran. Dejavnost zavoda je javna služba in njeno izvajanje je v 
javnem interesu in interesu ustanovitelja zavoda.

10. člen
Zavod glede na namen, za katerega je ustanovljen, opra-

vlja naslednje dejavnosti, ki jih ima registrirane v sodnem 
registru sodišča.

Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti 
so naslednje:
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.100 Predšolska vzgoja 
Q/88.910 Dnevno varstvo otrok

Ostale dejavnosti zavoda so:
A 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava  

pridelkov
A 01.61 Storitve za rastlinsko pridelavo
C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame 

in protja
C 23.41 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
C 32.1 Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih  

izdelkov
C 32.40 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
G 47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z drugimi izdelki
G 47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah  

z drugim blagom
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
I 56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga 

oskrba z jedmi
I 56.21 Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih  

nepremičnin
M 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
N 78 Zaposlovalne dejavnosti
N 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
N 81.1 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.2 Čiščenje
N 81.3 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin  

in okolice
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje  

in usposabljanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije

P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
na področju kulture in umetnosti

P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,  
izpopolnjevanje in usposabljanje

P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 84.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih  

in drugih socialnih storitev, razen obvezne  
socialne varnosti

Q 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno  
skupnost

R 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.2 Druge dejavnosti za prosti čas
S 94.991 Dejavnost invalidskih organizacij
S 96 Druge storitvene dejavnosti

11. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem 

ustanovitelja.

IV. ORGANIZACIJA DELA ZAVODA

12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni program osnovnošolskega 

izobraževanja otrok in dejavnost predšolske vzgoje otrok, ki 
se v zavodu izvajata na način, ter po postopku določenim z 
zakonom in kurikulom za vrtec in sta vpisana v razvid javno ve-
ljavnih programov. Zavod ne more opravljati drugih dejavnosti, 
za katere ni registriran ali spreminjati pogojev za delo, dokler 
ne pridobi soglasja ustanovitelja zavoda.

Število sistemiziranih delovnih mest, zahtevani pogoji za 
zasedbo delovnih mest, ter opisi del in nalog za posamezno de-
lovno mesto so opredeljeni v Pravilniku o sistemizaciji delovnih 
mest v zavodu, ki je interni akt zavoda. Soglasje k sistemizaciji 
delovnih mest za šolo daje pristojno ministrstvo za izobraževa-
nje znanost in šport, za vrtec pa ustanovitelj zavoda in za tržno 
dejavnost svet zavoda.

Za delovna mesta, ki niso sistemizirana s soglasjem mini-
strstva, lahko sistemizira zavod sam s soglasjem sveta zavoda 
ali ustanovitelja (npr. tržna dejavnost javnega zavoda), vendar 
mora imeti zavod za ta namen zagotovljena lastna sredstva 
ali sredstva ustanovitelja, ter potrjen finančnim načrt zavoda 
oziroma sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

13. člen
Delo zavoda je organizirano tako, da delavci zaposleni na 

sistemiziranih delovnih mestih opravljajo delo po posameznih 
področjih dela. Delavci morajo izpolnjevati pogoje za zasedbo 
delovnega mesta na podlagi Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Pravilnika 
o sistemizaciji delovnih mest, ter opisa del in nalog delovnega 
mesta.

IV. ORGANI ZAVODA

14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– pomočnik ravnatelja;
– pomočnik ravnatelja enote vrtca;
– svet staršev;
– strokovni organi zavoda: učiteljski zbor, oddelčni učitelj-

ski zbor, vzgojiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti ter delovanje strokovnih organov 

zavoda, se neposredno uporablja zakon.
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Svet zavoda

15. člen
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda, ki ima 

enajst članov v naslednji sestavi:
– trije predstavniki ustanovitelja zavoda;
– trije predstavniki staršev;
– pet predstavnikov delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine 

ustanoviteljice izmed delavcev občinske uprave, občinskih or-
ganov ali občanov.

Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na 
neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki je 
določen v skladu z zakonom. Predstavniki delavcev se izvolijo 
izmed delavcev zavoda, in sicer se izmed delavcev šole izvoli 
štiri predstavnike in enega predstavnika s strani delavcev enote 
vrtca.

Predstavnike staršev imenuje svet staršev, po postopku 
in na način, ki je določen s Pravili sveta staršev. Predstavnike 
staršev volijo starši na svetu staršev na način, da sta v svet 
zavoda izvoljena s strani staršev šole dva predstavnika in s 
strani staršev enote vrtca en predstavnik.

a) Pristojnosti sveta zavoda

16. člen
Svet zavoda sprejema svoje odločitve z večino glasov 

svojih članov.

17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja vrtca oziroma šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure-

sničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma 

vrtca,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni 

problematiki,
– kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno 

drugače, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava 
zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, učiteljski zbor, 
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet 
staršev,

– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom 
o ustanovitvi.

b) Volitve predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda

18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 

zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. S sklepom o razpisu volitev se določi dan 
volitev in število članov, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se 
izobesi na oglasni deski zavoda. Volitve se morajo opraviti naj-
manj 15 dni pred rokom poteka mandata članom sveta zavoda. 
S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija, ki 
jo sestavljajo predsednik ter dva člana in njihovi namestniki. 
Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati za predstavnike 
delavcev. Za izvedbo postopka volitev lahko svet zavoda sprej-
me poslovnik za izvedbo volitev.

Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let. Volilna 
komisija:

– skrbi za zakonitost volitev,
– ugotavlja, ali so predlogi kandidatov za člane sveta 

zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom,
– določi seznam volivcev za celoten zavod,
– vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

– ugotavlja rezultate izida glasovanja na volišču in sestavi 
poročilo o izidu glasovanja ter razglasi kateri kandidati so izvo-
ljeni v svet zavoda,

– opravlja druge naloge, ki jih določa poslovnik za izvedbo 
volitev.

19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo 

najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in učitelj-
ski oziroma vzgojiteljski zbor.

Predlogi kandidatov, ki se predložijo volilni komisiji morajo 
biti v pisni obliki. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu 
zavoda se predlagajo posebej za šolo in posebej za vrtec. Pre-
dlogu kandidatov je potrebno priložiti podpise delavcev, ki so 
predlagali kandidate. Vsak kandidat mora podpisati tudi izjavo, 
da se s kandidaturo strinja. Seznam predlaganih kandidatov 
s podpisanimi izjavami se pošlje volilni komisiji takoj, ko je 
kandidacijski postopek končan. Predloge kandidatov za člane 
sveta zavoda je potrebno predložiti volilni komisiji v 21-ih dneh 
od dneva objave sklepa o razpisu volitev.

Ko volilna komisija prejme predloge kandidatov za člane 
sveta zavoda, v treh dneh preizkusi, če so pripravljeni v skladu 
s tem odlokom in če so bili pravočasno vloženi. Če volilna ko-
misija ugotovi formalne pomanjkljivosti posameznih predlogov 
kandidatov za člane sveta zavoda, zahteva od predlagateljev, 
da jih v treh dneh odpravijo. Če volilna komisija ugotovi, da 
pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti ali ugotovi, da je predlog 
kandidatov za člane sveta zavoda vložen prepozno, predlog 
zavrne.

20. člen
Če predlogi kandidatov za člane sveta zavoda nimajo 

pomanjkljivosti oziroma so bile formalne pomanjkljivosti od-
pravljene, volilna komisija sprejme sklep o njihovi zakonitosti 
in jih objavi.

Sklep o zavrnitvi oziroma ugotovitvi skladnosti z zakonom 
in tem odlokom mora volilna komisija izdati najpozneje v treh 
dneh po tem, ko je bil predlog kandidatov za člane sveta za-
voda vložen. Če je bil predlog dan v dopolnitev, pa po poteku 
roka za dopolnitev.

Če kandidat za člana sveta zavoda odstopi od kandida-
ture in vloženih predlogov kandidatov za člane sveta zavoda 
ni več toliko kot je članov sveta delavcev, ki se volijo, se kandi-
dacijski postopek za število manjkajočih članov sveta zavoda 
ponovi.

21. člen
Volilna komisija obvesti volivce o dnevu volitev in o voli-

šču. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev. Volilna komisija pripravi volilno skrinjico. 
Pravico voliti člane sveta zavoda imajo vsi delavci zavoda, ki 
imajo aktivno volilno pravico. Ravnatelj in njegov pomočnik, ter 
njuni družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci in pastorki, 
vnuki, starši – oče, mati, očim, mačeha, posvojitelji ter bratje in 
sestre) in drugi, ki jih določa zakon, nimajo pravice voliti članov 
sveta zavoda.

Na oglasno desko se izobesi volilni imenik z navedbo 
upravičencev za glasovanje, ki imajo aktivno volilno pravico. 
Voli se z glasovnicami. Volilna komisija pripravi volilno skrinjico. 
Vsak delavec ima en glas. Delavci glasujejo osebno. Na gla-
sovnici se navedejo imena kandidatov iz šole in iz enote vrtca 
posebej, po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kan-
didatov se voli izmed kandidatov šole in koliko iz enote vrtca. 
Na glasovnici so navedena imena le predlaganih kandidatov, 
ki so se s kandidaturo strinjali. Voli se tako, da se obkrožijo 
zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se 
želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica ter glasovnica, iz katere ni mo-
žno razbrati volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi 
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glasovnica, če je zaposleni glasoval za več kandidatov, kot 
jih je potrebno izvoliti. Če ima več kandidatov enako število 
glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. 
Izvoljeni so tisti kandidati, ki so prejeli večino glasov delavcev, 
ki so volili.

22. člen
O delu volilne komisije pri glasovanju in teku volitev se 

sestavi poročilo o poteku volitev. Ko poteče čas volitev, ki je 
določen, začne volilna komisija takoj šteti glasove in sestavi po-
ročilo. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev z aktivno volilno pravico. Če se je volitev udeležila 
polovica ali manj kot polovica delavcev, je mogoče nove voli-
tve izvesti v roku 30 dni. Volilni rezultat razglasi s poročilom o 
rezultatu volitev predsednik volilne komisije najkasneje v petih 
dneh po izvedbi volitev.

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot 
je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz posamezne eno-
te. Kandidati imenovani za člane sveta zavoda se izvolijo za 
dobo štirih let. Za člana je lahko ista oseba izvoljena le dvakrat 
zaporedoma.

c) Nadomestne volitve

23. člen
Če delavcu preneha članstvo v svetu zavoda, postane 

član sveta zavoda za preostanek mandatne dobe tisti kandidat 
za člana sveta zavoda, ki je med neizvoljenimi kandidati za 
člana sveta dobil največ glasov, vendar ne manj kot 5 % gla-
sov tistih, ki so glasovali. Če sta dva kandidata za člana sveta 
zavoda dobila enako število glasov, postane član sveta tisti, ki 
ima daljšo delovno dobo v zavodu.

Če pred potekom mandatne dobe iz kakršnegakoli ra-
zloga preneha mandat članu ali članom sveta zavoda in ga 
oziroma jih ni mogoče nadomestiti na način iz predhodnega 
odstavka tega člena, zaradi tega pa bi bila ogrožena sklepčnost 
sveta zavoda, se najkasneje v roku 15-ih dni od dneva ugo-
tovitve o prenehanju mandata razpišejo nadomestne volitve.

V primeru iz prvega odstavka tega člena volilna komisija 
izda kandidatu potrdilo o izvolitvi.

d) Konstituiranje sveta zavoda

24. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji. Konstituiranje 

sveta je pomembno zaradi ugotovitve pričetka mandata vseh 
članov. Od dneva konstituiranja prične teči mandat vsem čla-
nom sveta zavoda.

25. člen
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta za-

voda. Volitve predsednika in namestnika predsednika so lahko 
javne ali tajne. Člani sveta zavoda sprejmejo sklep o načinu 
glasovanja. Predlog kandidata za predsednika in namestnika 
predsednika lahko poda vsak član, predlagani kandidat pa 
mora ustno potrditi, da se s kandidaturo strinja.

Javno se glasuje tako, da predsednik sveta, ki je razpi-
sal volitve, predlaga glasovanje o kandidatih po abecednem 
vrstnem redu njihovih priimkov, posebej za predsednika in 
posebej za njegovega namestnika.

Tajno glasovanje poteka tako, da se izmed članov imenuje 
tričlanska komisija, ki pregleda glasove in ugotovi izid tajnega 
glasovanja.

Za predsednika in namestnika predsednika sveta sta 
izvoljena tista kandidata, ki sta prejela največje število glasov 
vseh članov sveta zavoda.

26. člen
Člana sveta zavoda je mogoče tudi odpoklicati. Za odpo-

klic predstavnika sveta zavoda se uporablja zakon o sodelova-
nju delavcev pri upravljanju zavoda.

Ravnatelj

27. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. 

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, pred-
stavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela 
zavoda.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje 
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno poo-
blasti delavca zavoda.

28. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj 

izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za prido-
bitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje 
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo 
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih 
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali sve-
tovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen 
ravnateljski izpit.

Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima 
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem 
letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne 
opravi v roku, mu preneha mandat po zakonu. Mandat ravna-
telja traja pet let.

29. člen
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je od-

govoren za njegovo izvedbo, je odgovoren za uresničevanje 
pravic in dolžnosti učencev,

– vodi delo učiteljskega in predavateljskega zbora, vzgo-
jiteljskega zbora,

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev 

in vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo 
in jim svetuje,

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestan-

ki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic 

in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakoni-

tost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti 

s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji 
šole,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 
predpisi.

30. člen
Ravnatelja se imenuje ali razreši po postopku in na način, 

ki je določen z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji.
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Pomočnik ravnatelja

31. člen
V šoli se, kadar je to v skladu z normativi in standardi, 

sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga 
ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.

V vrtcu pri šoli imenuje ravnatelj za pedagoško in orga-
nizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja, ki 
mora v okviru svoje polne delovne obveznosti opraviti še delo 
svetovalnega delavca ali vzgojitelja predšolskih otrok, glede na 
normative in standarde, ki veljajo za predšolsko vzgojo.

Za pomočnika ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor 
izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja ozi-
roma ravnateljskega izpita. Pomočnika ravnatelja imenuje in 
razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem 
izraženo mnenje učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora.

Vodja enote vrtca

32. člen
Vodja enote se imenuje samo takrat, kadar ni imenovan 

pomočnik ravnatelja za enoto vrtca.
Vodja enote vrtca je lahko vzgojitelj ali svetovalni delavec. 

Dela in naloge vodje enote so opredeljene v opisu del in nalog. 
Za vodenje enote vrtca lahko ravnatelj pooblasti pomočnika 
ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.

Svet staršev

33. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli 

oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak odde-

lek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem 
sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

a) Pristojnosti sveta staršev

34. člen
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 

storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavo-

da, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje 
o letnem delovnem načrtu,

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 
ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 
problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraže-
valnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in 
druge organe šole,

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, 
zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma 
oblikuje delovne skupine,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi.

Delovanje sveta staršev je določeno s Poslovnikom sveta 
staršev.

Učiteljski in vzgojiteljski zbor

35. člen
Vzgojiteljski, učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci 

javnega vrtca oziroma šole.
Vzgojiteljski, učiteljski oziroma predavateljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih 

z vzgojno-izobraževalnim delom,

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 

ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraže-

vanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in 

mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razredniki/strokovni aktivi

36. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana-

lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje 
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s 
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih, 
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma 
predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

VI. ZAPOSLENI V ZAVODU

37. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem 

vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, 
učitelji, predavatelji višjih šol, svetovalni delavci, knjižničarji in 
drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju stro-
kovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma 
šole (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opra-
vljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA  
SREDSTEV ZA DELO

38. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu premoženje in sredstva, s 

katerim zavod upravlja, ustrezne prostore za delo in potrebna 
osnovna sredstva za načrtovanje in izvajane dejavnosti. Vrsto 
in obseg premoženja, ki ga ustanovitelj da zavodu v upravlja-
nje, se določi s sklepom o prenosu v upravljanje.

Zavod samostojno upravlja s premoženjem in sredstvi iz 
prejšnjega odstavka, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti ne-
premičnega premoženja ali pa ga obremeniti z bremeni brez 
soglasja ustanovitelja.

39. člen
Prostori, ki jih zagotavlja ustanovitelj, so last ustanovitelja, 

kot tudi osnovna sredstva, ki jih ima zavod v upravljanju. Organi 
zavoda so dolžni upravljati s premoženjem zavoda s skrbnostjo 
dobrega gospodarja.

Za upravljanje zavoda in premoženja je zavod odgovo-
ren ustanovitelju, kot tudi za sredstva, s katerimi razpolaga. 
Ustanovitelj zavoda je odgovoren za obveznosti zavoda, ki so 
določene s tem odlokom in zakonom.

40. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– iz državnega proračuna,
– od ustanovitelja zavoda,
– prispevkov staršev,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov, od sponzorjev in iz drugih virov 

na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki opredeljuje 
financiranje javnega zavoda.

Iz državnega proračuna zavod pridobiva sredstva za pla-
če in druge osebne prejemke za zaposlene v okviru sistemizi-
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ranih delovnih mest v zavodu in druga sredstva za delovanje 
javnega zavoda, ki jih določa zakon.

Ustanovitelj zavoda zagotavlja sredstva za nemoteno de-
lovanje zavoda, ki so določena z zakonom, odlokom o ustano-
vitvi zavoda in pogodbo o financiranju zavoda.

Zavod pridobiva sredstva tudi na podlagi prodaje blaga 
in storitev na trgu, kar je tržna dejavnost javnega zavoda. 
Za razmejitev stroškov med javno službo in izvajanjem tržne 
dejavnosti, zavod sprejme določena objektivna sodila in vodi 
ločeno spremljanje izvajanja dejavnosti.

Zavod lahko na podlagi zakona o stvarnem premoženju 
države in občin, oddaja premoženje v uporabo tudi zunanjim, 
drugim uporabnikom na podlagi neposredne pogodbe ali zbi-
ranja ponudb.

VIII. NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKI PRIHODKOV 
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 

SREDSTEV ZA DELO

41. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s 

prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih 
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo 
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po 
predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti 
zavoda, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative 
in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije 
ustanovitelj oziroma država.

42. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo, ki nastane pri 

opravljanju dejavnosti na podlagi programa dejavnosti zavoda, 
krije ustanovitelj zavoda.

43. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva 

tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi 
viri, določenimi z zakonom. Zavod lahko ustanovi šolski sklad, 
iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, 
ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, 
za zviševanje standarda pouka in podobno. Šolski sklad prido-
biva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih 
virov, ter upravlja v skladu s sprejetimi pravili.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
USTANOVITELJA IN ZAVODA

44. člen
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda 

so določene z zakonom in tem odlokom o ustanovitvi zavoda.
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v razmerju 

do svojega ustanovitelja dolžan:
– pripraviti program dela in razvoja zavoda, ter finančni 

načrt, ju posredovati ustanovitelju v soglasje, ter poročati o 
njegovem izvajanju,

– skrbeti za nemoten potek dela in zagotavljanje strokov-
nosti na raznih področjih svojega delovanja,

– zagotoviti namensko in racionalno koriščenje vseh sred-
stev ustanoviteljev, ki jih ima zavod v upravljanju in jih tekoče 
pridobiva za izvajanje svoje dejavnosti,

– je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi 
razpolaga,

– v primerih, kadar sklepa pogodbe s področja investicij, 
predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja,

– poročati ustanovitelju o poslovanju zavoda,
– zagotavljati ustanovitelju druge potrebne podatke v 

skladu z odlokom in zakonom,
– na pristojnih organih zavoda obravnavati sklepe ter 

pobude in predloge ustanovitelja,
– izvajati tudi druge storitve po naročilu ustanovitelja v 

skladu z zakonom o zavodih, odlokom o ustanovitvi in dejav-
nostjo zavoda, če so za to na voljo ustrezni pogoji in sredstva.

Ustanovitelj v skladu s tem odlokom v razmerju do za-
voda:

– zagotavlja potrebna sredstva za nemoteno delovanje 
zavoda, ki so določena z odlokom o ustanovitvi zavoda, letnim 
finančnim načrtom zavoda in s pogodbo o financiranju zavoda,

– nadzira zakonitost dela zavoda in uspešnost njegovega 
poslovanja,

– je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, 
ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna za izvajanje de-
javnosti,

– nadzira izvajanje dejavnosti zavoda,
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja zavoda,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k vpisu ali spremembi dodatnih dejavnosti 

zavoda,
– daje pobude, predloge svetu zavoda in ravnatelju za-

voda,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanovitelja v skladu 

z zakonom, odlokom ter drugimi predpisi.

45. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejav-

nostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, 

s katerimi razpolaga.

X. JAVNOST DELA ZAVODA

46. člen
Delo zavoda je javno. O delu javnosti obvešča ravnatelj 

zavoda.

XI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

47. člen
Ravnatelj zavoda in ostali zaposleni morajo varovati listi-

ne in dokumentacijo, s katero delajo oziroma se z njo sezna-
nijo pri svojem delu kot poslovno tajnost, oziroma so dolžni 
postopati v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter 
internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Kot poslovna tajnost so določene naslednje listine oziro-
ma dokumentacija:

– podatki o plačah delavcev in drugih prejemkih iz delov-
nega razmerja,

– podatki o delavcih in kadrovska dokumentacija,
– podatki, ki jih določa pravilnik o varstvu osebnih po-

datkov,
– ostali podatki določeni z zakonom, internimi akti.

48. člen
Posredovanje podatkov uporabnikom in drugim instituci-

jam sme odrediti samo ravnatelj ali od njega pooblaščene ose-
be za posredovanje osebnih in drugih podatkov. Posredovanje 
podatkov oziroma zbirk podatkov je mogoče le na podlagi pisne 
zahteve prosilca podatkov. Pisna zahteva mora označevati 
uporabnika podatkov in namen njihove uporabe, sicer se vpo-
gled v podatke ne more omogočiti.
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49. člen
Zaposleni v zavodu so za kršitve v zvezi z varstvom oseb-

nih podatkov disciplinsko odgovorni. Po prenehanju delovnega 
razmerja je delavec dolžan varovati poslovno tajnost.

XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

50. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok in v drugih 

zadevah, sprejme ustrezne akte in pravila.
Zavod ima svoje interne akte, s katerimi določa:
– sistemizacijo delovnih mest, ter opise del in nalog,
– organizacijo dela zavoda, ter druga vprašanja, po-

membna za opravljanje dejavnosti.

51. člen
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo 

vprašanja, pomembna za posamezno področje dela in za po-
slovanje zavoda. Sprejme jih ravnatelj oziroma svet zavoda, 
glede na pristojnost, ki je določena za sprejemanje posame-
znega internega akta. O vseh statusnih spremembah zavoda 
odloča ustanovitelj zavoda.

XIII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA

52. člen
O vseh statusnih spremembah zavoda odloča ustanovitelj 

zavoda.
Zavod lahko preneha s svojim delovanjem v primerih, ki 

jih določa zakon.

XIV. NADZOR

53. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni 

državni organi.
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravljajo 

pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zako-

nom določeni strokovni organi.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Ljubno ob Savinji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 5/97 in vse njegove spremembe objavljene v Uradnem listu 
RS, št. 54/00, 62/08, 52/13 in 64/16.

55. člen
Zavod mora svojo organizacijo dela v primeru odstopanj 

od tega odloka uskladiti v roku šestih mesecev od dneva uve-
ljavitve tega odloka.

Organi zavoda opravljajo svojo funkcijo do poteka man-
data.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-02/2021-2
Ljubno, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik

3089. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o ure-
janju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski 
svet Občine Ljubno na 16. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Nepremičninama:
– parc. št. 731/15 k.o. Ljubno, v izmeri 285 m2

– parc. št. 1161/42 k.o. Primož pri Ljubnem, v izmeri 2 m2.
se ukine status javnega dobra.

II.
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnini iz I. točke izgubita 

status javnega dobra in postaneta last Občine Ljubno.

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati z dnem objave.

Št. 007-05/2021-1
Ljubno, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik

MURSKA SOBOTA

3090. Sklep o določitvi cene programov predšolske 
vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno 
varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 
119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), 17., 18., 20.a in 22. 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 in 59/19) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska 
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) 
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 20. redni seji 
dne 23. septembra 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje  
in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem 

zavodu Vrtec Murska Sobota

1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddel-

kih 1. in 2. starostnega obdobja ter v kombiniranih oddelkih 
od 1. do 6. leta starosti znaša 468,24 EUR na otroka mesečno.

2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroka v javnem 

vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota, ki imajo 
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stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota, se v skladu s 
Pravilnikom o plačilih staršev določi cena dnevnega programa 
za 1. in 2. starostno obdobje 398,04 EUR na otroka mesečno. 
Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v 
višini 70,20 EUR (subvencija) bo za otroke, ki imajo stalno 
bivališče v Mestni občini Murska Sobota, pokrivala Mestna 
občina Murska Sobota iz sredstev občinskega proračuna za 
otroško varstvo.

3. člen
V skladu s 17. členom Zakona o vrtcih, Mestna občina 

Murska Sobota, glede na razmere in položaj oziroma zatečeno 
stanje pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Murska Sobo-
ta, se maksimalno normativno število otrok v oddelkih 1. in 
2. starostnega obdobja ter v kombiniranih oddelkih še naprej 
povečuje za dva otroka na oddelek.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji), bo Mestna ob-
čina Murska Sobota Vrtcu Murska Sobota v odobrenih oddelkih 
zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil 
za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom 
otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.

4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Mestna 

občina Murska Sobota kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala 
finančna sredstva izven cene programov za zaposlene delavce 
po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani nor-
mativi ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.

V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o meto-
dologiji bo Mestna občina Murska Sobota v primeru potreb, za-
gotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) 

se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni 
razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 25,67 EUR.

6. člen
Za dneve odsotnosti otroka v Vrtcu Murska Sobota v 

mesecu juliju in avgustu, so starši, za katere je po zakonu 

Mestna občina Murska Sobota zavezanka za plačilo razlike do 
ekonomske cene, oproščeni plačila oskrbnine.

Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost 
otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finanč-
na sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok 
zagotavlja Mestna občina Murska Sobota na podlagi izdanih 
računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške 
neporabljenih živil.

7. člen
Zakon o vrtcih določa, da se višji stroški v razvojnem 

oddelku, krijejo vrtcem v pavšalnem znesku s strani MIZŠ. 
Osnova za plačilo staršev otrok je, v skladu s 30. členom 
Zakona o vrtcih, cena za druge enako stare otroke. Razliko 
med ceno programa in plačilom staršev je dolžna plačevati 
domicilna občina otroka.

Ekonomska cena za otroke z motnjami v razvoju, inte-
grirane v redne oddelke pa se za vsako znižano normativno 
mesto v oddelku, zviša za 442,57 EUR.

8. člen
Cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev 

za otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med zdra-
vljenjem v bolnišnici Rakičan, znaša 21,10 EUR/dan. Račune 
po obračunu izstavlja Vrtec Murska Sobota domicilni občini 
otroka.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev 
v Vrtcu Murska Sobota (Uradni list RS, št. 14/19).

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.

Št. 602-0003/2021-2(610)
Murska Sobota, dne 23. septembra 2021

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek
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POPRAVKI

3091. Popravek Uradnega prečiščenega besedila 
Zakona o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP-UPB7)

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

P O P R A V E K
Uradnega prečiščenega besedila Zakona  

o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB7)

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o pravilih ce-
stnega prometa (ZPrCP-UPB7), objavljenem v Uradnem listu 
RS, št. 156/21 z dne 30. 9. 2021, se

tretji odstavek 19. člena pravilno glasi:
»(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prej-

šnjega odstavka, ga odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrže-
vanja cest, ki lahko poseže v vozilo, da pridobi identifikacijsko 
številko vozila. Po treh mesecih se lahko zapuščeno vozilo 
uniči ali proda.«

tretji in četrti odstavek 76. člena pravilno glasita:
»(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 

ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z 
globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, 
ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«

ter
83. člen pravilno glasi:

»83. člen
(udeležba pešcev v cestnem prometu)

(1) Pešci morajo uporabljati prometne površine, name-
njene hoji pešcev.

(2) Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali 
pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po 
kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev, 
voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih 
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

(3) Pešec ne sme hoditi po vozišču ali se zadrževati na 
njem, prav tako ne sme nanj nenadoma stopiti.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo hoditi 
pešci po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske 
steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje.

(5) Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v 
smeri hoje, kjer je to zanje varneje (nepregledni ovinek, ovira 
na vozišču ipd.).

(6) Pešec, ki potiska enosledno vozilo, ročni voziček ali 
drugo prevozno sredstvo in organizirana skupina pešcev, mora 
v primeru, ko ni mogoče uporabljati prometne površine name-
njene hoji pešcev, hoditi ob desnem robu vozišča v smeri hoje. 
Pešec, ki potiska ob sebi enosledno vozilo, ga mora voditi na 
svoji levi strani. Določba velja tudi za osebo, ki se vozi v inva-
lidskem vozičku.

(7) Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce, 
če je ta oddaljen od njega manj kot 100 metrov. Pešec ne sme 
prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, če sta smerni vozišči 
fizično ločeni ali ju loči neprekinjena ločilna črta.

(8) Pešec mora prečkati vozišče brez ustavljanja in po 
najkrajši poti. Preden stopi na vozišče, se mora prepričati, če 
to lahko varno stori.

(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki 
ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, 

šestega, sedmega ali osmega odstavka tega člena in organi-
zator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo šestega 
odstavka tega člena.«

Št. 326-07/21-34/5
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
EPA 2072-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Uršula Zore Tavčar
generalna sekretarka

3092. Popravek Kodeksa poklicne etike vodij del

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 s 
spremembami) dajemo predsednika Inženirske zbornice Slove-
nije in Obrtno-podjetniške zbornice ter direktor GZS – Zbornice 
gradbeništva in industrije gradbenega materiala

P O P R A V E K
Kodeksa poklicne etike vodij del

V Kodeksu poklicne etike vodij del, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 153/21 z dne 24. 9. 2021, se v drugi alineji 
prvega odstavka 10. člena številka »10.0000,00« pravilno glasi 
»10.000,00«.

Inženirska zbornica Slovenije
predsednik
mag. Črtomir Remec

Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije
predsednik
Branko Meh

GZS – Zbornica gradbeništva  
in industrije gradbenega materiala
direktor
mag. Gregor Ficko

3093. Popravek Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v Občini Žirovnica

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

P O P R A V E K
Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo  

v Občini Žirovnica

V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 81/19 z dne 27. 12. 2019, na 
strani 10983, se v 15. členu beseda »amortizirane« pravilno 
glasi »valorizirane«.

Št. 430-0002/2019
Žirovnica, dne 4. oktobra 2021

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar
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3094. Popravek Sklepa o določitvi cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja

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

P O P R A V E K
Sklepa o določitvi cen storitev  

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja

V Sklepu o določitvi cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 67/21) 
se:

– v 7. členu besedilo »cena storitve je 0,1149 EUR za kg« 
pravilno glasi »cena storitve je 0,14968 EUR/kg«,

– v 8. členu besedilo »cena storitve je 0,1167 EUR za kg« 
pravilno glasi »cena storitve je 0,11700 EUR za kg«.

Št. 007-26/2021-1
Logatec, dne 14. septembra 2021

Župan 
Občine Logatec
Berto Menard
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PREKLICI

3095. Preklic objave Sklepa o lokacijski preveritvi 
na območju enote urejanja prostora 
EUP OR-001

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

P R E K L I C
objave Sklepa o lokacijski preveritvi na območju 

enote urejanja prostora EUP OR-001

Preklicujemo objavo Sklepa o lokacijski preveritvi na ob-
močju enote urejanja prostora EUP OR-001 v Uradnem listu 
RS, št. 153/21, z dne 24. 9. 2021.

Št. 03201-8/2021-10
Postojna, dne 28. septembra 2021

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

3057. Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne 
meje (ZNDM-2F) 9107

3058. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(ZISDU-3D) 9107

3059. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
upravljavcih alternativnih investicijskih skladov 
(ZUAIS-B) 9110

SODNI SVET
3060. Odločba o imenovanju na sodniško mesto 9116
3061. Odločba o imenovanju na sodniško mesto 9116

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3062. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu 9116

3063. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do-
datnem revizijskem pregledu zavarovalnice in do-
datnem revizorjevem poročilu 9124

OBČINE
BOVEC

3064. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 
2021 9125

BREZOVICA
3065. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Brezovica za leto 2021 9126

CERKNICA
3066. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena in statusa javnega dobra 9127

ČRNOMELJ
3067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ka-

tegorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj 9128
3068. Sklep o statusu grajenega javnega dobra lokalne-

ga pomena v lasti Občine Črnomelj 9129
3069. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9130
3070. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9130

DOBRNA
3071. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov 

Občinskega sveta Občine Dobrna 9130
3072. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja 

v Občini Dobrna 9130
3073. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 9135

HRPELJE - KOZINA
3074. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka 

o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje 
- Kozina 9135

IDRIJA
3075. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Idrija za leto 2021 9158

IG
3087. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig 

za leto 2021 9282

LJUBNO
3088. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji 9283
3089. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9289

LOŠKI POTOK
3076. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 

na območju Občine Loški Potok 9159

METLIKA
3077. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu NBK-1 v Metliki 9159
3078. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika 9164

MURSKA SOBOTA
3090. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgo-

je in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem 
zavodu Vrtec Murska Sobota 9289

POSTOJNA
3079. Sklep o lokacijski preveritvi na območju enote ure-

janja prostora EUP OR-001 9165

PUCONCI
3080. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci 

št. 2/2021 9166
3081. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostor-

skega načrta za območje peskokopa v Kuštanovci 9167

RADEČE
3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični 
rekreacijski center Radeče 9168

ŠENTJUR
3083. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena na območju Občine Šentjur 9168
3084. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za 

leto 2021 9277
3085. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Šentjur za leto 2022 9278

ŽELEZNIKI
3086. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Železniki za leto 2021 9279

POPRAVKI
3091. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zako-

na o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB7) 9291
3092. Popravek Kodeksa poklicne etike vodij del 9291
3093. Popravek Odloka o podlagah za odmero komunal-

nega prispevka za obstoječo komunalno opremo v 
Občini Žirovnica 9291

3094. Popravek Sklepa o določitvi cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 9292

PREKLICI
3095. Preklic objave Sklepa o lokacijski preveritvi 

na območju enote urejanja prostora EUP OR-001 9293
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