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DRŽAVNI ZBOR
3971. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)

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 urejanju prostora  

(ZUreP-3)

Razglašam Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki ga 
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. de-
cembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-306
Ljubljana, dne 17. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-3)

I. del: TEMELJNE DOLOČBE

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet zakona)

(1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila urejanja prosto-
ra, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih 
aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za 
njihovo pripravo in sprejetje (v nadaljnjem besedilu: postopki 
priprave), njihovo izvedbo ter postopke umeščanja, podrob-
nejšega načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev dr-
žavnega pomena. Določa tudi prostorske ukrepe in druge 
akte urejanja prostora, instrumente in ukrepe zemljiške politike 
ter ureja spremljanje stanja prostorskega razvoja, delovanje 
prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s 
področja urejanja prostora.

(2) S tem zakonom se v slovenski pravni red prenašajo:
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/42/ES 

z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje (UL L št. 197 z dne 21. 7. 2001, str. 157), 
v delu, ki se nanaša na presojo vplivov načrtov in programov 
na okolje, če gre za prostorske akte;

– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92/EU 
z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, 
str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta 2014/52/ES z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direk-
tive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih 
projektov na okolje (UL L št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1), 
v delu, ki se nanaša na združitev presoje vplivov posega na 
okolje s postopkom umeščanja, podrobnejšega načrtovanja in 
dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena;

– Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič 
spremenjena z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 
2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi 
pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, 
str. 193), v delu, ki se nanaša na presojo sprejemljivosti planov 
in programov ter posegov v naravo, če so ti združeni s celovito 
presojo vplivov na okolje prostorskih aktov ter presojo vplivov 
na okolje v okviru postopka umeščanja, podrobnejšega načrto-
vanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena;

– Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko pro-
storsko načrtovanje (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 135).

2. člen
(namen, cilji in instrumenti urejanja prostora)

(1) Namen urejanja prostora je doseganje trajnostne-
ga prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem 
in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih 
vidikov, tako da se kot cilji urejanja prostora, ki so v javnem 
interesu:

– zagotavljajo priprava, sprejem in izvajanje prostorskih 
aktov;

– varuje prostor kot omejena naravna dobrina;
– omogočajo kakovostne življenjske razmere in zdravo 

življenjsko okolje;
– zagotavlja racionalna raba prostora ter ohranjajo pro-

storske zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije;
– zagotavljajo prostorsko usklajene in medsebojno do-

polnjujoče več-funkcijske razmestitve različnih dejavnosti v 
prostoru;

– ustvarjajo in ohranjajo prepoznavne značilnosti in kul-
turno identiteto v prostoru;

– omogoča policentrični sistem razvoja naselij;
– omogoča urbani razvoj mest in širših mestnih območij, 

ki temelji na pametnem upravljanju mest po načelu pametnih 
mest;

– ustvarjajo, varujejo in razvijajo kakovostna mesta in 
druga naselja;

– omogoča ustrezen in univerzalen dostop do družbene in 
gospodarske javne infrastrukture in javni površin;
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– ustvarja in varuje pestrosti, prepoznavnosti in kakovosti 
krajine;

– omogoča prilagajanje na podnebne spremembe;
– omogoča prehod v nizkoogljično družbo, ki temelji na 

krožnem gospodarstvu, zmanjšanju izpustov toplogrednih pli-
nov, učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije;

– omogoča krepitev in varovanje zdravja ljudi;
– omogoča varstvo okolja, ohranjanje narave, varovanje 

kulturne dediščine, varovanje kmetijskih zemljišč in drugih ka-
kovosti prostora;

– ustvarja razmere za zmanjševanje in preprečevanje 
naravnih ali drugih nesreč;

– omogoča obrambo države.
(2) Odločitve glede prostorskega razvoja je treba na vseh 

ravneh oblikovati glede na cilje iz prejšnjega odstavka, izhaja-
joč iz spremljanja in analize podatkov iz prikaza stanja prostora 
ter ob poznavanju sedanjih in strokovno utemeljenih ocen 
prihodnjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru.

(3) Urejanje prostora po tem zakonu je kontinuiran pro-
ces, ki obsega prostorsko načrtovanje, postopek umeščanja, 
podrobnejšega načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev 
državnega pomena, izvajanje ukrepov zemljiške politike ter 
pripravo in sprejetje drugih aktov urejanja prostora, spremlja-
nje stanja prostorskega razvoja, izvajanje posegov v prostor, 
inšpekcijski nadzor in zagotavljanje s tem povezanih informa-
cijskih storitev.

3. člen
(izrazi)

(1) V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji po-
men:

1. bilanca površin je izračun in prikaz nepozidanih stavb-
nih zemljišč, členjena na posamezne kategorije namenske 
rabe prostora in razvojne stopnje, teh površin, kot izhajajo iz 
evidence stavbnih zemljišč; je podlaga za izračun izkoriščenosti 
prostih površin ali lokacij, ki so primerne za zgostitve, prenovo 
ali spremembo rabe, ali kadar se načrtujejo nove površine 
stavbnih zemljišč kot širitev ureditvenega območja naselja;

2. bruto tlorisna površina objekta je bruto tlorisna površina 
stavbe, določena v skladu s predpisom, ki ureja izračun površin 
stavb ali bruto tlorisna površina gradbenih inženirskih objektov, 
določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno 
uporabo predpisa, ki ureja izračun površin stavb;

3. celovita presoja vplivov na okolje je presoja, s katero se 
ocenijo vplivi prostorskega akta na okolje v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja;

4. dostopnost je dosegljivost lokacije, dejavnosti in sto-
ritev različnim uporabnikom s sredstvi trajnostne mobilnosti 
(hodljivost, kolesarjenje, javni potniški promet); meri se v dol-
žinskih in časovnih enotah;

5. druga gospodarska javna infrastruktura je gospodarska 
javna infrastruktura, ki ni komunalna oprema, in je namenjena 
zagotavljanju opremljenosti stavbnega zemljišča kot sta elek-
troenergetsko omrežje in državna cesta;

6. drugi akt urejanja prostora je akt, ki ni prostorski akt, 
vendar se z njim v skladu s tem zakonom ureja prostor; ti akti 
so splošni in posamični pravni akti, ki se v skladu s tem zako-
nom izdajo na njihovi podlagi ali na podlagi prostorskih aktov;

7. drugo naselje je manjše pozidano in poseljeno obmo-
čje, ki nima lastnosti, značilnih za urbano naselje, ter je lahko 
glede na velikost, lego in dejavnost podeželsko naselje, subur-
bano naselje ali vas;

8. drugo urbano naselje je večje pozidano in poseljeno 
naselje v katerem mestne funkcije prevladujejo nad agrarnimi, 
nima pa statusa mesta; v drugem urbanem naselju so stori-
tvene, oskrbne in druge dejavnosti, ki oskrbujejo prebivalce 
naselja in bližnje območje;

9. drugo ureditveno območje so površine zunaj ureditve-
nega območja naselja, namenjene izvajanju dejavnosti, ki zara-
di tehničnih, tehnoloških, funkcionalnih in prostorskih razlogov 
ne spadajo v ureditveno območje naselja;

10. družbena infrastruktura so prostorske ureditve na-
menjene izvajanju dejavnosti splošnega pomena, s katerimi 
se zagotavljajo dobrine, ki so v javnem interesu na področju 
vzgoje in izobraževanja, znanosti, športa, zdravstva, socialne-
ga varstva, kulture ter drugih dejavnosti splošnega in splošno 
gospodarskega pomena, ki so kot take določene z zakonom ali 
odlokom lokalne skupnosti;

11. gospodarska javna infrastruktura so prostorske ure-
ditve, namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb, in 
prostorske ureditve za druge namene v javnem interesu na po-
dročju energetike, prometa, elektronskih komunikacij in drugih 
gospodarskih dejavnosti, ki so kot take določene z zakonom ali 
odlokom lokalne skupnosti; gospodarska javna infrastruktura je 
državnega in lokalnega pomena;

12. gradbena parcela je zemljišče trajno določeno za 
redno rabo tega objekta; gradbena parcela obsega zemljišče 
pod objektom in zemljišče ob objektu, ki pripada temu objektu, 
in je trajno namenjeno redni rabi tega objekta;

13. grajena površina je površina v poselitvenem območju, 
ki ni v naravnem stanju, ker je utrjena, tlakovana, pozidana ipd. 
(npr. ulice, ceste, trgi, tržnice, utrjene površine za šport in rekre-
acijo) in druga površina, na kateri prevladuje delež grajene po-
vršine, in sicer ne glede na lastnino, funkcijo ali lego v prostoru;

14. grajeno javno dobro je zemljišče, objekt ali njegov 
del, namenjen taki splošni rabi, kot jo glede na namen njegove 
uporabe določa zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis; 
grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena ter je 
lahko v lasti države, občine ali v zasebni lasti;

15. izjemna krajina je naravna ali kulturna krajina, ki izka-
zuje visoko prizoriščno vrednost kot odraz ene ali več edinstve-
nih oziroma neponovljivih lastnosti: svojevrstne zgradbe, edin-
stvene rabe tal, posebnega naselbinskega vzorca ali izjemnih 
naravnih prvin in je kot taka prepoznavna na ravni Slovenije;

16. izvedbena regulacija prostora je skozi namensko rabo 
prostora in prostorske izvedbene pogoje določen način rabe 
prostora in izvajanja posegov v prostor v določenem območju;

17. javna površina je praviloma odprta prostorska uredi-
tev, namenjena splošni rabi, naravna ali ustvarjena z gradbe-
nimi ali drugimi posegi v prostor, kot so cesta, ulica, pasaža, 
trg, tržnica, atrij, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, otroško 
igrišče, športno igrišče ter druga površina za rekreacijo in prosti 
čas; javna površina je grajena ali zelena; javna površina je 
lahko v lasti države, občine ali v zasebni lasti;

18. krajina je območje, kot ga zaznavajo ljudje ter ima pre-
poznavne naravne, kulturne ali poselitvene značilnosti, ki so re-
zultat delovanja in medsebojnega vplivanja narave in človeka;

19. mesto je gospodarsko, družbeno in kulturno središče 
širšega območja ter ima status mesta, pridobljen v skladu s 
predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo; ima kulturno-zgodo-
vinske, urbanistične in arhitektonske značilnosti, ki ga ločijo od 
drugih naselij in opravlja več funkcij;

20. mnenje je akt, s katerim nosilec urejanja prostora 
ugotovi, ali so bile pri pripravi prostorskega akta in v postop-
kih državnega prostorskega načrtovanja upoštevane njegove 
smernice oziroma predpisi z njegovega delovnega področja;

21. nadomestna gradnja je gradnja, pri kateri se najprej 
odstrani obstoječi objekt ter namesto njega zgradi nov objekt, ki 
glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza 
objekta ne odstopa bistveno od obstoječega objekta;

22. nakupovalno središče je prostorsko zaokroženo ob-
močje, ki ga sestavlja en ali več objektov, namenjenih pretežno 
trgovski dejavnosti; v območju so lahko oziroma se lahko na-
črtujejo tudi posamični dopolnjujoči objekti, namenjeni družbe-
nim, poslovnim in obrtnim dejavnostim;

23. namenska raba prostora je s prostorskimi akti dolo-
čena raba površin in objektov, ki ob upoštevanju pretežnosti in 
prepletanja dopustnih dejavnosti določa namen, za katerega 
se lahko te uporabljajo;

24. naselje je območje obstoječega naselja, ki obsega 
zemljišča, pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter 
gradbeno-inženirskimi objekti in pripadajočimi površinami, po-
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trebnimi za njihovo uporabo, ter javne površine; naselje tvori 
skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb; naselja se med 
seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter veliko-
sti, urbanistični ureditvi in arhitekturi; naselja se razvrščajo na 
mesta, druga urbana naselja in druga naselja;

25. nepremičninske evidence so evidence, ki se o ne-
premičninah in njihovih sestavinah vodijo v skladu s predpisi o 
katastru nepremičnin;

26. nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih 
skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki 
sodelujejo v postopkih priprave prostorskih aktov in v postopkih 
državnega prostorskega načrtovanja; nosilci urejanja prostora 
so državni in lokalni;

27. območje za gospodarski razvoj je prostorsko zaokro-
ženo območje, ki ga sestavlja en ali več objektov, namenjenih 
pretežno proizvodnim, industrijskim in obrtnim dejavnostim; v 
območju so lahko oziroma se lahko načrtujejo tudi posamični 
objekti, namenjeni komunalni, storitveni, poslovni, trgovski in 
gostinski dejavnosti;

28. obstoječi objekt je zakonito zgrajen objekt, pri katerem 
so pretežno ohranjeni vsi konstrukcijski elementi, brez katerih 
objekt ne more funkcionirati;

29. podatki iz prikaza stanja prostora so podatki o dejan-
skem in pravnem stanju prostora;

30. pomožni objekt je objekt, ki funkcionalno dopolnjuje 
glavne obstoječe oziroma načrtovane objekte tako, da izboljšu-
je in dopolnjuje njihove bivalne, delovne oziroma obratovalne 
pogoje; lahko je samostoječi ali se osnovnega objekta dotika, 
vendar z njim konstrukcijsko ni povezan; po velikosti praviloma 
ne presega osnovnih objektov in zanj niso potrebni novi komu-
nalni in drugi priključki; ko sta določena obseg in velikost grad-
bene parcele ali pripadajočega zemljišča objekta, se pomožni 
objekt lahko gradi izključno na zemljišču, ki je namenjeno redni 
rabi objekta; dopustnost pomožnih objektov se določi v prostor-
skem izvedbenem aktu;

31. posamična poselitev so zemljišča zunaj ureditvenega 
območja naselja ali drugega ureditvenega območja, pozidana 
s posamičnimi stavbami do največ devet stanovanjskih stavb, 
ali nepozidana tako, da skupaj s pozidanimi tvorijo zaključeno 
celoto;

32. poseg v prostor je gradnja objekta v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: gradbeni poseg) in 
izvedba dejanj, s katerim se ustvarjajo, spreminjajo ali vzdr-
žujejo druge ustvarjene in naravne fizične strukture v prostoru 
ter spreminja njegova podoba ali raba (v nadaljnjem besedilu: 
negradbeni poseg);

33. poselitev je sestav fizičnih struktur za človekovo biva-
nje ter izvajanje družbenih, storitvenih, proizvodnih ter prosto-
časnih dejavnosti v poselitvenih območjih;

34. poselitvena območja so ureditvena območja naselij, 
druga ureditvena območja in posamična poselitev;

35. pravni režim je javnopravna omejitev v prostoru, ki 
določa ali neposredno vpliva na načrtovane prostorske uredi-
tve in izvedbeno regulacijo prostora, ter je namenjen varova-
nju javnega interesa na področju ohranjanja narave, varstva 
kulturne dediščine, varstva okolja in naravnih dobrin in virov, 
varstva kmetijskih zemljišč, varstva gozdov, upravljanja z vo-
dami, varovanja zdravja ljudi, obrambe države in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter varovanja gospodarske 
javne infrastrukture;

36. prenova območja je zbir različnih dejavnosti za oživi-
tev razvrednotenega območja, s katerimi se, s pomočjo instru-
mentov prostorskega načrtovanja in zemljiške politike ter dru-
gimi ukrepi, zagotovi ohranitev kakovostnih grajenih struktur ter 
izboljšanje funkcionalnih, tehničnih, prostorsko-oblikovalskih, 
bivalnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in okoljskih razmer;

37. presoja sprejemljivosti na varovana območja je pre-
soja sprejemljivosti vplivov oziroma posledic prostorskega akta 
glede na varstvene cilje varovanih območij v skladu s predpisi, 
ki urejajo ohranjanje narave;

38. pripadajoče zemljišče objekta je zemljišče, ki se upo-
rablja za rabo tega objekta;

39. prostor je skupek fizičnih struktur na zemeljskem po-
vršju in pod njim, ki ga tvorijo poselitvena območja in krajina v 
medsebojnem prepletanju, ter morje;

40. prostorska ureditev je sklop obstoječih ali usklajeno 
načrtovanih posegov v prostor in dejavnosti v določenem ob-
močju;

41. prostorski akt je akt, s katerim se opredeljuje prostor-
ski razvoj države, regij in občin (prostorski strateški akt) ter akt, 
s katerim se načrtujejo prostorske ureditve in določa izvedbena 
regulacija prostora (prostorski izvedbeni akt);

42. prostorski izvedbeni pogoji so pogoji in rešitve za ur-
banistično in krajinsko ureditev in oblikovanje naselij in krajine, 
za umestitev prostorskih ureditev v prostor ter arhitekturno 
oblikovanje objektov in izvedbo drugih posegov v prostor;

43. prostorski razvoj je usmerjanje človekovih dejavnosti 
in spreminjanje prostora zaradi razvojnih in varstvenih intere-
sov;

44. prostorsko načrtovanje je kontinuirana interdiscipli-
narna dejavnost, s katero se z dogovarjanjem in usklajevanjem 
med udeleženci urejanja prostora na strateški ravni načrtuje 
prostorski razvoj, na izvedbeni pa se načrtujejo prostorske 
ureditve in določa izvedbena regulacija prostora; prostorsko 
načrtovanje se udejanja z izdelavo in pripravo prostorskih aktov 
ter postopki državnega prostorskega načrtovanja;

45. razvojna regija je funkcionalna ozemeljska celota, 
ki se določi v skladu s predpisi, ki urejajo skladen regionalni 
razvoj;

46. razvojni dokument so dokument razvojnega načrtova-
nja, ki je krovni usmerjevalni dokument, in drugi usmerjevalni 
dokumenti, kot so resolucija, sektorska strategija, programski 
dokument in drugi taki dokumenti, ki jih sprejme država ali 
občina;

47. razvoj stavbnih zemljišč pomeni zaporedje načrto-
valskih, upravnih ali investicijskih nalog, cilj katerih je razvoj 
stavbnega zemljišča do najvišje razvojne stopnje – urejenega 
zazidljivega zemljišča in pozidava takega zemljišča;

48. razvrednoteno območje je območje, ki mu je zaradi 
neprimerne ali opuščene rabe znižana gospodarska, socialna, 
okoljska ali vizualna vrednost ali vrednost po merilih varstva 
kulturne dediščine in je potrebno prenove; razvrednoteno ob-
močje lahko po fizičnih, funkcionalnih, okoljskih, socialnih meri-
lih ter merilih varstva kulturne dediščine izkazuje različne vrste 
in stopnje razvrednotenja;

49. smernice so akti, v katerih nosilci urejanja prostora 
konkretizirajo predpise in razvojne dokumente s svojega de-
lovnega področja za pripravo prostorskih aktov in v postopkih 
državnega prostorskega načrtovanja;

50. sorodni predpis je splošni pravni akt države ali obči-
ne, ki po svoji naravi in namenu, kot ju opredeljujejo pravne 
podlage za njegovo izdajo, ni prostorski akt, vendar vsebuje 
elemente prostorskega načrtovanja ter z določanjem pravnih 
režimov neposredno vpliva na načrtovane prostorske ureditve 
in izvedbeno regulacijo prostora;

51. stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi 
izvedbenimi akti namenjeno graditvi objektov;

52. udeleženci pri urejanju prostora so pripravljavci pro-
storskih aktov in drugih aktov urejanja prostora, nosilci urejanja 
prostora, upravni organi ter organizacije, strokovna in interesna 
združenja in splošna javnost, ki sodelujejo v postopkih priprave 
prostorskih aktov in sprejetja drugih odločitev v prostoru in jih 
te odločitve zadevajo;

53. upravljavec zbirke podatkov je subjekt, ki vodi in 
vzdržuje zbirko podatkov, ki se uporablja v okviru prostorskega 
informacijskega sistema;

54. urbani razvoj je usmerjanje in načrtovanje razvoja v 
mestih, drugih urbanih naseljih in širših mestnih območjih;

55. urbano naselje je mesto ali drugo urbano naselje; v 
urbanem naselju so storitvene, oskrbne in druge dejavnosti za 
oskrbo prebivalcev;

56. ureditveno območje naselja obsega obstoječe na-
selje, nepozidana zemljišča namenjena graditvi objektov, ter 
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kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, ki niso name-
njena graditvi objektov in na katerih ni predviden razvoj, so 
pa zaradi svoje lege povezana z drugimi deli naselja in so v 
funkciji poselitve;

57. začasna raba prostora je taka raba prostora na stavb-
nih zemljiščih v ureditvenih območjih naselij in drugih ureditve-
nih območjih, ki ni načrtovana v prostorskih izvedbenih aktih, 
vendar pa do izvedbe načrtovanih posegov v prostor omogoča 
izvedbo začasnih posegov v prostor in začasno izvajanje dejav-
nosti in s tem smotrno rabo ter aktivacijo zemljišč in objektov, 
ki niso v uporabi;

58. zeleni sistem je celovito načrtovan sistem varstva 
in razvoja zelenih površin in drugih naravnih in ustvarjenih 
struktur v prostoru, ki se med sabo funkcionalno povezujejo in 
dopolnjujejo; namenjen je zagotavljanju kakovostnega življenj-
skega okolja ter uresničevanju socialnih, okoljskih, ekoloških, 
podnebnih, gospodarskih, kulturnih, strukturnih in oblikovnih 
funkcij na ravni naselij, regije in države; z njim načrtujemo tudi 
zeleno infrastrukturo;

59. zeleni sistem naselja je načrtovan za območje naselja 
s povezavami z zaledjem in vključuje zelene površine naselja;

60. zeleni sistem regije je načrtovan za območje regije 
kot omrežje raznolikih, regionalno pomembnih in medsebojno 
funkcionalno povezanih območij, ki lahko vključujejo odprti pro-
stor z zelenimi, vodnimi in obvodnimi površinami, rekreacijska 
in varovana območja ter območja, pomembna za ekološko 
povezljivost;

61. zelena površina so površina v poselitvenem območju 
z določeno mero naravnosti (npr. parki, mestni gozdovi, zelenje 
ob vodnih površinah, zelenice, drevoredi, zelenje ob ulicah in 
cestah, rekreacijske površine, otroška igrišča, pokopališča, 
vrtovi ipd.) in posamezne naravne fizične strukture v tem ob-
močju (npr. drevesa in druga vegetacija), in sicer ne glede na 
lastnino, funkcijo ali lego v prostoru.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomen katerih ni do-
ločen v prejšnjem odstavku, imajo pomen v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev.

(3) Izraz parcela ima pomen, kot ga določa zakon, ki ureja 
kataster nepremičnin.

4. člen
(kratice)

V tem zakonu uporabljene kratice pomenijo:
– OPN: občinski prostorski načrt;
– OPPN: občinski podrobni prostorski načrt;
– DPN: državni prostorski načrt.

5. člen
(pristojnosti urejanja prostora)

(1) Država je na področju urejanja prostora pristojna za:
– določanje ciljev prostorskega razvoja države;
– določanje izhodišč, pravil in smernic;
– pripravo programov za podporo prostorskemu in urba-

nemu razvoju;
– pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije in 

akcijskih programov za izvajanje te;
– koordinacijo resorjev pri pripravi regionalnih prostorskih 

planov;
– izvedbo postopkov državnega prostorskega načrtova-

nja;
– sodelovanje v postopkih priprave prostorskih aktov na 

občinski in medobčinski ravni;
– izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politi-

ke, vključno s pripravo drugih aktov urejanja prostora na ravni 
države;

– izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načr-
tovanja na ravni občin ter izvajanjem ukrepov zemljiške politike 
in gospodarjenja z zemljišči;

– izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega 
informacijskega sistema, in spremljanje stanja prostorskega 
razvoja;

– razvojne naloge s področja urejanja prostora;
– izvajanje ter dodeljevanje sredstev za programe izobra-

ževanja in ozaveščanja o urejanju prostora;
– izdajanje mnenj o skladnosti z državnimi prostorskimi 

izvedbenimi akti v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj v skla-
du s predpisi, ki urejajo graditev;

– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem državnih prostorskih 
aktov, če to ni predmet inšpekcijskih postopkov in pristojnosti, 
določenih v skladu z drugim zakonom.

(2) Občina je na področju urejanja prostora pristojna za:
– pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski 

ravni;
– sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov;
– sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države;
– določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine;
– načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter 

določanje namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih 
pogojev v svojem območju s prostorskimi akti;

– izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politike, 
vključno s pripravo drugih aktov urejanja prostora na lokalni 
ravni;

– izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega 
informacijskega sistema;

– izvajanje nalog, povezanih s pripravo programov za 
podporo prostorskemu in urbanemu razvoju;

– izvajanje ter dodeljevanje sredstev za programe izobra-
ževanja in ozaveščanja o urejanju prostora;

– izdajanje soglasij oziroma mnenj o skladnosti posegov, 
gradnje ali uporabe prostora s prostorskimi izvedbenimi akti iz 
svoje pristojnosti v skladu s tem zakonom in v postopkih izdaje 
gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih prostor-
skih aktov, če to ni predmet inšpekcijskih postopkov in pristoj-
nosti, določenih v skladu z drugim zakonom.

(3) Naloge iz prejšnjega odstavka lahko v priobalnem 
pasu v morju, v skladu z drugo alinejo sedme točke drugega 
odstavka 53. člena tega zakona, izvaja samo občina, ki meji na 
vodno zemljišče morja. Razmejitev med območji v priobalnem 
pasu, na katerih posamezna občina izvaja z zakonom določene 
naloge, je določena s parom točk:

– linija med točkama A in B razmejuje območje, na katerih 
izvajata naloge iz prejšnjega odstavka Občina Ankaran in Me-
stna občina Koper. Točka A je na stičišču parcele 3/23 v kata-
strski občini 2716 Morje, parcele 358/9 v katastrski občini 2594 
Ankaran in parcele 5579/2 v katastrski občini 2604 Bertoki. 
Točka B je na razdalji 860 m zahodno od točke A in leži na liniji, 
ki je vzporedna delu meje med parcelo 3/23 v katastrski občini 
2716 Morje in parcelo 1608/1 v katastrski občini 2605 Koper;

– linija med točkama C in D razmejuje območje, na katerih 
izvajata naloge iz prejšnjega odstavka Mestna občina Koper in 
Občina Izola. Točka C je na stičišču parcel 2/10 in 3/23 obe v 
katastrski občini 2716 Morje, parcele 5270/3 v katastrski občini 
2715 Cetore in parcele 4580/6 v katastrski občini 2606 Seme-
dela. Točka D leži na delu meje med parcelama 2/10 in 3/23 
obe v katastrski občini 2716 Morje v razdalji 150 m od točke C;

– linija med točkama E in F razmejuje območje, na katerih 
izvajata naloge iz prejšnjega odstavka Občina Izola in Občina 
Piran. Točka E je na stičišču parcel 1/17 in 2/10 obe v katastrski 
občini 2716 Morje, parcel 2353 in 2355 obe v katastrski občini 
v 2631 Portorož in parcele 1 v katastrski občini 2628 Malija. 
Točka F leži na delu meje med parcelama 1/17 in 2/10 obe v 
katastrski občini 2716 Morje v razdalji 150 m od točke E.

(4) Občina ali več občin skupaj organizira trajno uresniče-
vanje nalog iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

2. poglavje: NAČELA UREJANJA PROSTORA

6. člen
(načelo trajnostnega prostorskega razvoja)

(1) Z urejanjem prostora se spodbuja trajnostni prostorski 
razvoj, ki ob upoštevanju ciljev urejanja prostora in na podlagi 
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spremljanja stanja prostorskega razvoja omogoča zadovoljeva-
nje potreb sedanje generacije, hkrati pa ne ogroža zadovoljeva-
nja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se 
v procesih prostorskega načrtovanja dosega z usklajevanjem 
družbenih, gospodarskih in okoljskih vidikov razvoja s prostor-
skimi potenciali območij.

(2) S trajnostnim prostorskim razvojem se zagotavljajo 
kakovost življenja, pravična, racionalna in učinkovita raba pro-
storskih potencialov, zemljišč in objektov, dostopnost storitev 
družbenega in gospodarskega pomena ter usklajena in dopol-
njujoča razmestitev dejavnosti v prostoru.

(3) Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja s preverja-
njem potrebnosti prostorskih ureditev in ustreznosti prostorskih 
potencialov, tehtanjem ustreznosti in vrednotenjem vplivov pro-
storskih ureditev tako, da se izbere možnost, ki na najoptimal-
nejši način zagotavlja sinergije med družbenimi, gospodarskimi 
in okoljskimi vidiki.

(4) Pri urejanju prostora se upoštevajo pričakovani vplivi 
podnebnih sprememb in zagotavlja prilagajanje nanje. Prostor-
ske ureditve se načrtujejo tako, da so odporne na podnebne 
spremembe odporne, omogočajo blaženje podnebnih spre-
memb in zmanjševanje njihovih vplivov.

7. člen
(načelo identitete prostora)

Pri urejanju prostora se upošteva, ohranja in krepi prepo-
znavnost naravnih, krajinskih in grajenih struktur, ki zaradi po-
sebnih geografskih, kulturno-zgodovinskih, družbenih, gospo-
darskih in drugih pogojev razvoja določajo identiteto prostora.

8. člen
(načelo usmerjanja poselitve)

Usmerjanje poselitve se izvaja z zagotavljanjem racional-
ne rabe prostora, pogojev za kakovostno in zdravo življenjsko 
okolje, uravnotežene razmestitve površin za bivanje ter izva-
janje družbenih, storitvenih, proizvodnih in prostočasnih dejav-
nosti, učinkovito in enakovredno dostopnost prebivalstva do 
dobrin, pogojev za razvoj gospodarstva in dostopnost delovnih 
mest, pogojev za gradnjo in obratovanje gospodarske javne in-
frastrukture in z ohranitvijo ali oblikovanjem identitete prostora.

9. člen
(načelo usklajevanja interesov)

(1) Pri urejanju prostora je treba skrbno tehtati in medse-
bojno usklajevati različne interese v prostoru.

(2) Usklajevanje interesov poteka tako, da se doseže 
trajnostni prostorski razvoj glede na razpoložljivost in kakovost 
prostorskih zmogljivosti za posamezne dejavnosti, pri čemer se 
upošteva obstoječa kakovost naravnih in ustvarjenih sestavin, 
omogoči njihova izboljšava ter zagotovi večfunkcionalnost pro-
storskih struktur in ustvarjanje novih kakovosti.

(3) Usklajevanje interesov poteka z odgovornim sodelo-
vanjem med udeleženci pri urejanju prostora, med razvojnimi in 
varstvenimi javnimi interesi ter med državo in občinami.

(4) Udeleženci pri urejanju prostora morajo pri izvajanju 
nalog urejanja prostora upoštevati javni in zasebni interes ter 
ju med seboj skrbno pretehtati in svoje odločitve vsebinsko 
utemeljiti. Pri tem morajo poskrbeti, da zasebni interes ne 
škoduje javnemu.

(5) Osebe, ki posredno ali neposredno izvršujejo občin-
ske ali državne pristojnosti pri urejanju prostora, so se dolžne 
izogibati okoliščinam, v katerih njihov zasebni interes vpliva 
ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno 
opravljanje njihovih nalog, in opozoriti na taka nasprotja po 
postopku v skladu s predpisi, ki urejajo integriteto in prepreče-
vanje korupcije.

10. člen
(načelo strokovnosti)

Odločitve pri urejanju prostora morajo temeljiti na strokov-
nih standardih, dognanjih in analizah o lastnostih in zmogljivo-

stih prostora. Pri njihovi izdelavi je treba zagotoviti interdiscipli-
narnost strokovnjakov za področja, ki so predmet obravnave.

11. člen
(načelo sodelovanja javnosti)

(1) Država in občine morajo pri urejanju prostora omogo-
čati sodelovanje javnosti pri odločanju in sprejemanju prostor-
skih aktov in drugih aktov urejanja prostora tako, da je javnosti 
omogočeno zgodnje in učinkovito sodelovanje.

(2) Vsakdo ima pravico do vpogleda v prostorske akte in 
druge akte urejanja prostora ter vso dokumentacijo, povezano 
z njihovo pripravo, v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja.

(3) Država in občine obveščajo javnost o postopkih pri-
prave prostorskih aktov in drugih aktov urejanja prostora tako, 
da sta omogočeni pravočasna izmenjava stališč in ustrezna 
vsebinska obravnava teh aktov.

(4) Vsakdo ima pravico dajati pobude, predloge, pripombe 
in mnenja o prostorskih aktih in drugih aktih urejanja prostora, 
do katerih se mora pripravljavec v postopku njihove priprave 
opredeliti in o tem obvestiti javnost.

(5) Javnost se seznanja ter se ji omogoča vpogled in 
odzivanje na gradiva v postopkih priprave prostorskih aktov 
prek storitev prostorskega informacijskega sistema, lahko pa 
tudi na druge načine, ki omogočajo učinkovito sodelovanje med 
javnostjo in pripravljavcem prostorskega akta.

(6) Zoper prostorske izvedbene akte ima vsakdo, ki iz-
kazuje pravni interes, pravico do vložitve pravnih sredstev v 
skladu s tem zakonom. Za nevladne organizacije, ki imajo 
aktiven status delovanja v javnem interesu na področju pro-
stora, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva kulturne 
dediščine, se pravni interes na tem področju šteje za izkazan 
po samem zakonu.

12. člen
(načelo ekonomičnosti postopka)

(1) Postopek priprave prostorskega akta in drugih aktov 
urejanja prostora se vodi ekonomično, s čim manjšimi stroški 
in brez podvajanja faz postopka, dokumentacije ali odločitev.

(2) Upoštevanje pobud, predlogov, pripomb in mnenj iz 
četrtega odstavka prejšnjega člena se zagotavlja v skladu s 
pravili tega zakona o vključevanju javnosti v postopke priprave 
prostorskih aktov in drugih aktov urejanja prostora. Če pobuda, 
predlogi, pripombe in mnenja niso podani v ustrezni fazi po-
stopka, jih je mogoče upoštevati le, če lahko pripravljavec tega 
akta zagotovi nemoten potek njegove priprave brez ponavljanja 
predpisanih faz postopka ali izvedbe dodatnih postopkov, ob 
enakopravni obravnavi udeležencev pri urejanju prostora ter 
spoštovanju vsebinskih in postopkovnih pravil tega zakona.

II. del: DRŽAVNI PROSTORSKI RED

1. poglavje: SKUPNE DOLOČBE

13. člen
(namen in sestavine državnega prostorskega reda)
(1) Državni prostorski red se uporablja pri prostorskem 

načrtovanju, pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor 
ter pri izvajanju drugih nalog urejanja prostora. Sestavljajo ga:

– temeljna pravila urejanja prostora,
– podrobnejša pravila urejanja prostora,
– smernice nosilcev urejanja prostora,
– priporočila za prostorsko načrtovanje, pripravo in iz-

vajanje ukrepov zemljiške politike ter izvajanje drugih nalog 
in pripravo drugih aktov urejanja prostora, vključno s primeri 
dobre prakse.

(2) Ministrstvo pristojno za prostor (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) zagotovi dostop do sestavin državnega prostorske-
ga reda v prostorskem informacijskem sistemu.
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14. člen
(območje in način uporabe sestavin državnega  

prostorskega reda)
Podrobnejša pravila urejanja prostora se sprejmejo, pripo-

ročila in smernice pa pripravijo za območje celotne države, lah-
ko pa tudi za manjše teritorialne in funkcionalne enote glede na 
prepoznavne značilnosti in potrebe tistega območja ali glede na 
teritorialno organiziranost državnih nosilcev urejanja prostora.

15. člen
(podrobnejša pravila urejanja prostora)

(1) Podrobnejša pravila urejanja prostora se pripravijo na 
podlagi temeljnih pravil urejanja prostora, ki jih določa ta zakon. 
Na predlog ministrstva in na podlagi mnenja Komisije vlade za 
prostorski razvoj iz 40. člena tega zakona jih sprejme Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z uredbo.

(2) Podrobnejša pravila urejanja prostora se lahko upora-
bljajo neposredno pri dovoljevanju in izvajanju posegov v pro-
stor in v tem delu nadomestijo prostorski izvedbeni akt. Če se 
podrobnejša pravila urejanja prostora sprejmejo za neposredno 
uporabo pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor, se ta 
namen v pravilih izrecno navede.

(3) Če prostorski izvedbeni akti niso skladni s podrob-
nejšimi pravili urejanja prostora iz tega zakona, se uporabljajo 
slednja, pripravljavec pa mora uskladiti tak prostorski izvedbeni 
akt s podrobnejšimi pravili v roku enega leta po sprejetju teh 
pravil.

(4) Podrobnejša pravila urejanja prostora se po tem, ko jih 
sprejme vlada objavijo v prostorskem informacijskem sistemu.

16. člen
(smernice nosilcev urejanja prostora)

(1) Smernice so dokument v katerem nosilci urejanja 
prostora konkretizirajo zahteve predpisov in usmeritve razvoj-
nih dokumentov s svojega delovnega področja tako, da je te 
zahteve in usmeritve mogoče upoštevati pri pripravi prostorskih 
izvedbenih aktov.

(2) Smernice iz prejšnjega odstavka:
– morajo biti strukturirane glede na vrsto prostorskega 

izvedbenega akta, za pripravo katerega se uporabljajo;
– morajo biti pripravljene za območje celotne države, lah-

ko pa tudi za manjše teritorialne in funkcionalne enote glede na 
prepoznavne značilnosti in potrebe tistega območja ali glede na 
teritorialno organiziranost nosilcev urejanja prostora;

– vsebovati vse podatke, ki so v izvorni pristojnosti no-
silca urejanja prostora, in so potrebni za pripravo prostorskih 
izvedbenih aktov ter informacije o metapodatkih in dostopu do 
podatkov.

(3) Podatki iz tretje alineje prejšnjega odstavka morajo biti 
pripravljeni v ustrezni digitalni obliki, ki je neposredno uporabna 
za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, nosilec urejanja pro-
stora pa mora zagotavljati dostop do teh podatkov.

(4) Sestavni del smernic so lahko usmeritve glede sodelo-
vanja nosilca urejanja prostora pri pripravi prostorskih izvedbe-
nih aktov glede na vsebino, ki se načrtuje s prostorskim aktom.

(5) Smernice državnih nosilcev urejanja prostora se po 
pridobitvi mnenja Prostorskega sveta v ožji sestavi in Komisije 
vlade za prostorski razvoj objavijo v prostorskem informacij-
skem sistemu.

(6) Smernice lokalnih nosilcev urejanja prostora se obja-
vijo v prostorskem informacijskem sistemu.

(7) Vlada podrobneje predpiše vsebino, obliko in način 
priprave smernic.

17. člen
(priporočila in primeri dobre prakse)

Priporočila in primere dobre prakse pripravijo državni no-
silci urejanja prostora, ministrstvo pa jih objavi v prostorskem 
informacijskem sistemu.

2. poglavje: TEMELJNA PRAVILA UREJANJA PROSTORA

18. člen
(sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in sprejetju 

odločitev glede prostorskega razvoja)
(1) Usklajevanje interesov poteka od prvega oblikovanja 

razvojne zamisli, pri čemer se zagotovijo preglednost in odpr-
tost postopka ter sodelovanje udeležencev.

(2) Pri urejanju prostora morajo sodelovati in se usklaje-
vati država in občine ter drugi udeleženci v okviru svoje orga-
niziranosti in pristojnosti.

(3) Država mora za uresničevanje ciljev urejanja prostora 
v okviru svoje organiziranosti zagotoviti sodelovanje in uskla-
jevanje med resorji in interesnimi področji.

(4) Usklajevanje interesov poteka tako, da se doseže 
trajnostni prostorski razvoj glede na potrebe družbe, razpo-
ložljivost in kakovost prostorskih potencialov za posamezne 
dejavnosti ter da se upoštevajo obstoječe kakovosti naravnih 
in ustvarjenih sestavin.

19. člen
(vrednotenje vplivov)

(1) Pri urejanju prostora se odločitve sprejemajo, ob upo-
števanju načel trajnostnega prostorskega razvoja ter na podlagi 
vrednotenja njihovih vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje. 
Vplivi se vrednotijo v postopku priprave prostorskega akta, ko 
so mogoče še različne rešitve in se lahko izbere taka, ki je 
vsestransko sprejemljiva in ugodno ovrednotena.

(2) Pri vrednotenju vplivov se smiselno glede na velikost 
območja, vsebino obravnave in vrsto prostorskega akta anali-
zira in ovrednoti vpliv na ta področja:

– nacionalni, regionalni in lokalni prostorski razvoj,
– poselitev, urbani razvoj in krajina,
– razvoj družbenih in gospodarskih dejavnosti,
– razvoj in spodbujanje izobraževanja, raziskav in inovacij 

ter novih zelenih tehnologij,
– zagotavljanje in razporeditev ustreznih delovnih mest,
– gospodarski vidik,
– socialni vidik,
– krepitev in varovanje zdravja ljudi,
– varstvo okolja in ohranjanje narave,
– učinkovito upravljanje naravnih virov (kmetijska zemlji-

šča, gozd, mineralne surovine ipd.),
– kulturna dediščina in arheološke ostaline,
– varstvo pred tveganjem naravnih in drugih nesreč,
– obramba države,
– druga relevantna področja za posamezen primer.
(3) Če je v skladu s tem zakonom treba izvesti celovito 

presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti na varovana 
območja, se presoji izvedeta v postopku priprave prostorskega 
akta. Ti presoji predstavljata vrednotenje vplivov za obravna-
vani področji.

(4) Celovita presoja vplivov na okolje se izvede v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če ta zakon ne določa dru-
gače. Presoja sprejemljivosti na varovana območja se v okviru 
celovite presoje vplivov na okolje izvede v skladu s predpisi, ki 
urejajo ohranjanje narave in varstvo okolja.

(5) Odločanje o obveznosti izvedbe celovite presoje vpli-
vov na okolje in celovita presoja vplivov na okolje sta nesamo-
stojna dela postopka priprave prostorskega izvedbenega akta.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek ima občina pravico do 
sodnega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

(7) Če je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in 
ohranjanje narave, v postopkih državnega prostorskega načr-
tovanja treba izvesti presojo vplivov na okolje oziroma presojo 
sprejemljivosti posega na varovana območja, se ti presoji izve-
deta v postopku izdaje celovitega dovoljenja. Presoja vplivov 
na okolje se v tem primeru izvede v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, presoja sprejemljivosti posega na varovana 
območja pa v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 
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Ti presoji predstavljata vrednotenje vplivov za obravnavani 
področji.

20. člen
(razrešitev nasprotja javnih interesov)

(1) Če se s prostorskim aktom načrtujejo rešitve, potrebne 
zaradi uresničevanja razvojnih ali varstvenih ciljev, sprejetih 
na ravni občine, države ali EU (v nadaljnjem besedilu: javni 
interesi) ter kljub usklajevanju med oziroma z državnimi nosilci 
urejanja prostora v postopku priprave prostorskega akta ni mo-
goče oblikovati vsestransko strokovno sprejemljive in izvedljive 
rešitve, se kot skrajno sredstvo lahko uporabi institut razrešitve 
nasprotja javnih interesov. Ta se lahko uporabi, če gre za nujne 
razloge uresničevanja javnega interesa, v skladu z zakonom 
ali razvojnim dokumentom države, in če je predvideni učinek 
javnega interesa, ki prevlada, večji od škodljivih posledic za 
javni interes, ki je bil prevladan.

(2) Odločitev o razrešitvi nasprotja javnih interesov sprej-
me vlada s sklepom na podlagi mnenja Komisije vlade za 
prostorski razvoj. S sklepom se za namen priprave določenega 
prostorskega akta ali izdaje celovitega dovoljenja dovoli izjema 
od varstvenih ali razvojnih ciljev. V sklepu so navedeni tudi 
ukrepi, s katerimi se izravna škoda glede javnega interesa, ki 
je prevladan v tem postopku, ter usmeritve in pogoji za njihovo 
izvedbo.

(3) Vlada lahko začne postopek odločanja o razrešitvi na-
sprotja javnih interesov na pobudo pripravljavca prostorskega 
akta, ki se lahko poda, če pripravljavec prostorskega akta, po 
prejemu negativnega mnenja državnega nosilca urejanja pro-
stora presodi, da je nastalo strokovno nerešljivo nasprotje jav-
nih interesov, zaradi katerega nadaljevanje postopka priprave 
prostorskega akta ni mogoče, ni drugih strokovno sprejemljivih 
in ustreznih rešitev za uresničevanje javne koristi, ki ne bi ško-
dovale drugim javnim koristim ter so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena in tega odstavka. V postopku odločanja 
o razrešitvi nasprotja javnih interesov se predhodno pridobi-
jo mnenja ministrstev, v pristojnost katerih spada zastopanje 
nasprotujočih javnih interesov. Odločitev o razrešitvi nasprotja 
javnih interesov se sprejme na podlagi vrednotenja vplivov na 
gospodarstvo, družbo in okolje ter mnenj ministrstev, v pristoj-
nost katerih spada zastopanje nasprotujočih javnih interesov.

(4) Odločitev o razrešitvi nasprotja javnih interesov je 
zavezujoča za vse organe, ki sodelujejo v postopku priprave 
prostorskega akta, in druge organe, na katere se nanaša. 
Zavezujoča je tudi v postopkih v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev.

(5) Če gre za odločanje o razrešitvi nasprotja javnih 
interesov nad javno koristjo ohranjanja narave, se postopek 
odločanja izvede kot postopek prevlade druge javne koristi nad 
javno koristjo ohranjanje narave v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave.

(6) Vlada podrobneje predpiše merila za vrednotenje 
vplivov iz tretjega odstavka tega člena in drugega odstavka 
prejšnjega člena ter postopek odločanja o razrešitvi nasprotja 
javnih interesov.

21. člen
(racionalna raba prostora)

(1) Pri urejanju prostora se racionalna raba prednostno 
dosega s prenovo ter spremembo rabe obstoječih razvredno-
tenih in poseljenih območij, pri čemer ima prenova prednost 
pred novo pozidavo, organizirana gradnja pa pred razpršeno.

(2) Dejavnosti se v prostoru razmeščajo tako, da se pre-
pletajo rabe prostora, ki so medsebojno združljive ali ne motijo 
druga druge pri čemer so rabe prostora v območjih poselitve 
razporejene tako, da je zagotovljena učinkovita dostopnost.

(3) Racionalna raba prostora zagotavlja ustrezno razmer-
je med grajenimi in zelenimi površinami ter tudi medsebojno 
povezanost poselitve in gospodarske javne infrastrukture.

(4) Območjem ali objektom se lahko omogoči začasna 
raba, ki ne sme spremeniti lastnosti prostora tako, da bi bila v 

prihodnje onemogočena izvedba prostorskih izvedbenih aktov. 
Začasna raba ne sme biti v nasprotju s strateškimi odločitvami 
v razvojnih dokumentih države in občine.

(5) Na obstoječih objektih so, ne glede na prostorske 
izvedbene akte, vedno dovoljeni:

– vzdrževanje objekta, vključno z zagotovitvijo toplotnega 
ovoja objekta;

– rekonstrukcija in manjša rekonstrukcija, če se z njima 
ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost in zunanji videz 
objekta.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek se pri izvajanju posegov 
iz prejšnjega odstavka upoštevajo določbe prostorskih izved-
benih aktov glede oblikovanja objektov in morebitne zahteve 
glede pridobitve mnenja ali soglasja s področja varstva kulturne 
dediščine.

22. člen
(prepoznavnost naselij in krajine)

(1) Pri prostorskem načrtovanju naselij je treba varovati 
kakovostne grajene in naravne prvine, predvideti sanacijo raz-
vrednotenih območij in ustvarjati novo prepoznavnost naselja 
v sožitju z obstoječimi kakovostmi prostora. Prilagajati se je 
treba kakovostni tipologiji in morfologiji naselja, reliefnim in 
drugim naravnim značilnostim in smerem gospodarske javne 
infrastrukture ter upoštevati gradnike prostorske in oblikovne 
identitete:

– celovitost zasnove,
– čitljivost meje naselja,
– skladnost posegov z naselbinsko tipologijo (morfološka, 

funkcionalna, pomenska ipd.),
– celovitost omrežja odprtih površin (odprtih grajenih in 

zelenih površin),
– hierarhično strukturiranost naselja, razmerja med se-

stavnimi deli in celoto,
– izoblikovanost silhuet, vedut, dominant naselja,
– simbolne, vsebinske, upravne in druge značilnosti.
(2) Pri prostorskem načrtovanju v krajini je treba ohranjati 

in vzpostavljati vrednote in prepoznavne značilnosti krajine ter 
razmeščati dejavnosti tako, da je mogoče krepiti prepoznavnost 
prostora in njegovo upravljanje.

(3) Pri umeščanju dejavnosti in prostorskih ureditev ter 
pri njihovem širjenju, oblikovanju in funkcionalni razmestitvi se 
upoštevajo:

– značilnosti posameznih krajinskih regij, ki izhajajo iz 
njihove rabe, funkcije in podobe;

– povezanost ekosistemov;
– ohranjanje značilnih stikov naselij in krajine ter kakovo-

stnih grajenih struktur;
– ohranjanje vizualno privlačnih delov krajine in značilnih 

vedut;
– usmeritve za ohranjanje in razvoj izjemnih krajin;
– potrebnost sanacije razvrednotenih območij;
– varstvo kulturne dediščine in ustvarjanje kulturne iden-

titete prostora;
– varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov.

23. člen
(urejanje prostora na območjih z omejitvami)

(1) Območja z omejitvami so zlasti:
– ogrožena območja v skladu s predpisi, ki urejajo vode 

(poplavna, erozijska, plazljiva, plazovita območja);
– varstvena območja v skladu s predpisi, ki urejajo vode 

(vodovarstvena območja);
– območja tveganj večjih nesreč zaradi delovanja obrata 

v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
– območja teles odlagališč odpadkov v skladu s predpisi, 

ki urejajo varstvo okolja;
– varnostna območja v skladu s predpisi, ki urejajo obram-

bo.
(2) Prostorski razvoj v območjih z omejitvami se načrtuje 

v skladu z omejitvami, določenimi v področnih predpisih, če 
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ta zakon ne določa drugače. Pri urejanju prostora se tveganje 
zaradi naravnih in drugih nesreč zmanjšuje:

– z umeščanjem dejavnosti v prostor praviloma zunaj 
območij z omejitvami;

– z ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v obmo-
čjih z omejitvami ter

– s spremljanjem in analiziranjem procesov in dejavnikov, 
ki lahko povzročajo naravne in druge nesreče.

(3) V območjih z omejitvami se ne načrtuje novih pro-
storskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile 
naravne ali druge nesreče ali povečale ogroženost prostora.

24. člen
(urejanje morja)

(1) Pri urejanju morja se spodbujata razvoj ter soobstoj 
dejavnosti in rab na morju tako, da se ob proučitvi gospodar-
skih, okoljskih, družbenih in varnostnih vidikov ter ob upošteva-
nju medsebojnega vplivanja in soodvisnosti kopnega in morja 
dosega trajnostni razvoj.

(2) Urejanje morja se izvaja predvsem s prostorskim načr-
tovanjem na morju, namen katerega je določiti vrste, obseg in 
čas izvajanja ter območja določenih dejavnosti in rab na morju.

(3) Prostorsko načrtovanje na morju vsebuje tudi usmeri-
tve za pripravo prostorskih aktov na kopnem.

25. člen
(razvoj poselitve)

(1) Poselitev se načrtuje v poselitvenih območjih.
(2) V ureditvenih območjih naselij se razvoj poselitve 

prednostno načrtuje kot notranji razvoj v prostih, razvredno-
tenih in nezadostno izkoriščenih območjih z zgoščevanjem in 
prenovo, ob upoštevanju učinkovite dostopnosti in uravnote-
ženega razmerja zelenih in grajenih površin ter z varovanjem 
tipologije in morfologije naselij.

(3) V drugih ureditvenih območjih se načrtujejo prostorske 
ureditve, za katere je zaradi tehničnih, tehnoloških, funkcional-
nih in prostorskih razlogov primerneje, da se umeščajo zunaj 
ureditvenih območij naselij.

(4) Obstoječa posamična poselitev se ohranja pod po-
goji iz 32. člena tega zakona. Nova posamična poselitev, ki ni 
funkcionalno povezana z obstoječo posamično poselitvijo, ni 
dopustna.

26. člen
(ureditveno območje naselja)

(1) Ureditveno območje naselja se določi na podlagi:
– tipologije in morfologije naselja,
– namembnost površin, izkoriščenost prostora in urbani-

stično oblikovalskih usmeritev,
– družbenih in gospodarskih potreb,
– veljavnih pravnih režimov,
– podatkov iz evidence stavbnih zemljišč,
– ocene prihodnjega demografskega razvoja naselja,
– drugih fizičnih lastnosti prostora.
(2) Meja ureditvenega območja naselja se določi tako, da 

jo je mogoče grafično prikazati v katastru nepremičnin.

27. člen
(notranji razvoj naselja)

Pri načrtovanju notranjega razvoja naselja je treba za-
gotavljati:

– kakovostno prenovo naselja ali njegovega dela, ki ima 
prednost pred novo pozidavo;

– primernejšo izkoriščenost in kakovostnejšo rabo praznih 
in neprimerno izkoriščenih ali razvrednotenih območij v uredi-
tvenem območju naselja;

– ohranitev ali vzpostavitev uravnoteženega razmerja 
med grajenimi in zelenimi površinami v naselju;

– zgoščanje ekstenzivno izrabljenih zemljišč do dopustne 
stopnje izkoriščenosti zemljišč;

– učinkovito dostopnost;
– ohranitev in razvoj kakovostnih urbanističnih vzorcev ter 

prepoznavnih značilnosti naselja in krajine;
– varovanje tipologije in morfologije kulturne dediščine v 

naseljih;
– ohranjanje narave in varovanje povezanosti ekosiste-

mov;
– zadostno povezanost z infrastrukturo.

28. člen
(širitev ureditvenega območja naselja)

(1) Ureditveno območje naselja se etapno širi v območje 
za dolgoročni razvoj naselja glede na utemeljene potrebe po-
sameznega naselja in tako, da se najprej širi na del, ki je glede 
na lego in funkcionalnost bližji naselju.

(2) Širitev ureditvenega območja naselja je dopustna, če:
– razvoja ni mogoče zagotoviti z notranjim razvojem v 

ureditvenem območju naselja in je z bilanco površin, v stro-
kovnih podlagah utemeljeno izkazano, da je izkoriščena večina 
površin, primernih za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe;

– je v regionalnem prostorskem planu utemeljeno izkaza-
no, da se zaradi demografskih gibanj in razvojne zmogljivosti 
naselja večajo potrebe po zazidljivih zemljiščih;

– je skladna s pravnimi režimi in področnimi predpisi.

29. člen
(območje za dolgoročni razvoj naselja)

(1) Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, 
rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, 
zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, 
dokler se jim za širitev ne določijo ustrezna namenska raba 
prostora in prostorski izvedbeni pogoji.

(2) Za dolgoročni razvoj naselja se določijo tista zemljišča, 
ki so v neposredni bližini območja naselja in večinoma še niso 
namenjena poselitvi, ter so z vidika trajnostne rabe naravnih 
virov, ohranjanja kmetijskih zemljišč, varstva okolja, ohranja-
nja narave, varovanja gozdov ali varstva kulturne dediščine 
manj pomembna, je pa na njih dolgoročno smiselna funkcija 
poselitve glede na:

– naravne danosti;
– veljavne pravne režime in področne predpise;
– dostopnost do gospodarske javne infrastrukture in druž-

bene infrastrukture oziroma možnosti zagotavljanja komunalne 
opremljenosti;

– možnost zagotavljanja javnega potniškega prometa;
– možnosti zagotavljanja stanovanjskih območij z oskrb-

nimi in storitvenimi dejavnostmi;
– možnost vključitve v zeleni sistem naselja;
– možnost izboljšanja urbanistične urejenosti in ohra-

njanja, izboljšanja ali oblikovanja nove prepoznavne podobe 
naselja.

(3) Območje za dolgoročni razvoj naselja se okvirno dolo-
či v regionalnem prostorskem planu ali občinskem prostorskem 
planu.

(4) Okvirna območja za dolgoročni razvoj naselja so pod-
laga za odločanje nosilcev urejanja prostora o rabi prostora in 
določanje pravnih režimov v teh območjih.

30. člen
(zagotavljanje zadostnih javnih površin v naseljih)

(1) Pri načrtovanju razvoja poselitve je treba v ureditvenih 
območjih naselij in njihovih delih zagotavljati zadosten obseg 
javnih površin.

(2) Pri načrtovanju in razmeščanju območij javnih površin 
v ureditvenem območju naselja se upoštevajo:

– enakovredna preskrbljenost in dostopnost za vse pre-
bivalce;

– potrebe po raznoliki uporabi teh površin (preživljanje 
prostega časa, šport in rekreacija, varna igra otrok, izobraže-
vanje, zagotavljanje drugih posebnih funkcij);
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– funkcionalna vključenost teh površin v okoliški prostor;
– naravne in grajene značilnosti prostora naselja (reliefne 

značilnosti, vode, delež in razmestitev naravnih sestavin);
– potrebe po ustrezni členitvi grajene strukture in prepo-

znavni podobi naselja;
– doseganje ugodnih klimatskih in zdravih življenjskih 

razmer v naselju;
– zagotavljanje varstva pred hrupom;
– zeleni sistemi oziroma povezljivost zelenih in grajenih 

odprtih površin v naselju in zunaj naselij, vključno s pešpotmi 
in kolesarskimi potmi;

– ohranitev prepoznavnih značilnosti naselja ali delov 
naselja;

– kakovostno oblikovanje;
– velikost naselja in njegov pomen v širšem prostoru;
– ohranitev življenjskega prostora prostoživečih rastlin 

in živali.
(3) Območja javnih zelenih in grajenih odprtih površin se 

ne spreminjajo v drugo namensko rabo, razen če se v bližini 
zagotovi enakovredno velika, namenu primerna površina in 
izboljša dostopnost teh površin v ureditvenem območju naselja, 
javna zelena površina pa se vključi v zeleni sistem naselja.

31. člen
(načrtovanje družbene infrastrukture)

(1) Načrtovanje družbene infrastrukture je načrtovanje 
novih območij in objektov ter posodabljanje obstoječih območij 
in objektov družbene infrastrukture zaradi zagotavljanja dosto-
pnosti in kakovosti do storitev splošnega pomena.

(2) Z načrtovanjem območij in objektov družbene infra-
strukture se zagotavljajo:

– primerna, kakovostna, enakovredna, trajnostna in uni-
verzalna dostopnost dobrin v omrežju naselij;

– zmanjševanje razlik med območji in socialnimi skupi-
nami prebivalstva;

– kakovost bivanja.
(3) Pri načrtovanju območij in objektov družbene infra-

strukture se upoštevajo:
– demografski razvoj ter druge značilnosti in potrebe 

prebivalstva;
– razporeditev, vloga in funkcija naselij v omrežju naselij;
– obstoječa razporeditev objektov in območij družbene 

infrastrukture;
– mobilnost prebivalstva in minimalni standardi dostopno-

sti do kakovostnih storitev;
– medgeneracijska povezanost.

32. člen
(ohranjanje posamične poselitve)

(1) Obstoječa posamična poselitev se ohranja z gradnjo 
novih objektov za obstoječe dejavnosti, z rekonstrukcijo, prizi-
davo in nadomestno gradnjo obstoječih objektov ter z gradnjo 
pomožnih objektov.

(2) Obstoječi posamični poselitvi se z OPN ali z lokacijsko 
preveritvijo lahko stavbno zemljišče poveča oziroma preobli-
kuje če:

– se povečanje oziroma preoblikovanje izvede za gradnjo 
objektov za izvajanje obstoječih dejavnosti v tem območju;

– se ohranja ali izboljša obstoječi arhitekturni in tipološki 
vzorec posamične poselitve;

– je obstoječa posamična poselitev že komunalno opre-
mljena tako, da dopušča priklop novih objektov, dostop do jav-
ne ceste pa se praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov;

– to omogočajo fizične lastnosti zemljišča;
– se vpliv na okolje in obstoječo posamično poselitev ne 

bo bistveno povečal;
– načrtovani posegi v prostor niso v nasprotju s pravnimi 

režimi in varstvenimi usmeritvami.
(3) Občina lahko v občinskem prostorskem planu in OPN 

predpiše podrobnejše pogoje za ohranjanje posamične pose-
litve.

33. člen
(druga ureditvena območja)

(1) Zunaj ureditvenega območja naselja se kot drugo 
ureditveno območje načrtujejo območja prostorskih ureditev, 
ki niso namenjena stalnemu bivanju in ki jih zaradi tehničnih, 
tehnoloških ali prostorsko funkcionalnih razlogov ni smotrno 
načrtovati v naselju, ter so namenjena za:

– postavitev gospodarske javne infrastrukture;
– splošno rabo;
– izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja 

narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznav-
nih značilnosti krajine;

– družbene dejavnosti, izobraževanje, umetnost in zna-
nost;

– turizem, šport in rekreacijo;
– izvajanje kmetijske in gozdarske dejavnosti;
– rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij 

izkoriščanja;
– obrambo;
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– izvajanje drugih dejavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v drugem ureditve-

nem območju, ki je namenjeno izvajanju kmetijske dejavnosti, 
dopušča tudi stalno bivanje v stanovanjskem objektu, ki ne 
presega 300 m2 bruto tlorisne površine, je lastniško povezan s 
kmetijskim gospodarstvom ter zgrajen šele po tem, ko so prido-
bljena uporabna dovoljenja za kmetijske objekte in vzpostavlje-
na kmetijska dejavnost, v skladu s predpisi ki urejajo kmetijstvo.

(3) Drugemu ureditvenemu območju, ki je pomembno za 
razvoj regije, se lahko določi območje za dolgoročni razvoj, 
rezervirano za prihodnjo širitev drugega ureditvenega območja, 
zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, 
dokler se jim za širitev ne določijo ustrezna namenska raba 
prostora in prostorski izvedbeni pogoji.

34. člen
(načrtovanje gospodarske javne infrastrukture)

(1) Načrtovanje gospodarske javne infrastrukture je načr-
tovanje nove infrastrukture in rekonstrukcij obstoječe infrastruk-
ture ter določanje njene lokacije, naprav in ukrepov v zvezi z 
njeno gradnjo in obratovanjem.

(2) Gospodarska javna infrastruktura se ob upoštevanju 
ciljev urejanja prostora načrtuje tako, da:

– je zagotovljena racionalna raba prostora, pri čemer 
imata prednost rekonstrukcija in širitev obstoječe gospodarske 
javne infrastrukture;

– je njena umestitev skladna s potrebami in omejitvami 
glede na obstoječo in načrtovano poselitev;

– je usklajena s preostalo obstoječo in načrtovano infra-
strukturo;

– ne poslabšuje kakovost bivanja;
– se kar najbolj ohranja povezanost ekosistemov;
– so čim manj prizadete kakovosti naravne in kulturne 

krajine;
– se ohranjajo prepoznavne značilnosti naselja in krajine;
– se ohranjajo kmetijska zemljišča in njihova zaokrože-

nost;
– tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje.
(3) Posamezna infrastruktura se praviloma načrtuje tako, 

da je ob upoštevanju tehnoloških zakonitosti in ekonomske 
učinkovitosti vidno čim manj izpostavljena ter da kar najbolj 
omogoča skupno gradnjo in uporabo drugih infrastruktur. Pri 
prostorskih ureditvah, pri katerih je vidna izpostavljenost neiz-
ogibna (mostovi, viadukti, pregrade, daljnovodi, antenski stolpi, 
ipd.), je treba zagotoviti pretehtano umestitev in kakovostno 
oblikovanje ob upoštevanju tehnoloških zmogljivosti objektov 
ali naprav.

(4) Poteki posameznih koridorjev ali tras gospodarske 
javne infrastrukture naj kar najbolj izkoriščajo trase in površine 
istovrstne ali medsebojno združljive infrastrukture (skupni po-
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teki infrastrukturnih koridorjev) in porabijo najmanjšo mogočo 
površino prostora.

35. člen
(omejitve pri oglaševanju zunaj poselitvenih območij)
V območjih, ki so po namenski rabi prostora kmetijska, 

gozdna, vodna in druga zemljišča, in niso v poselitvenih ob-
močjih, je ne glede na prostorske izvedbene akte prepovedano 
postavljanje trajnih ali začasnih objektov, naprav ali predmetov 
za oglaševanje.

36. člen
(enota urejanja prostora)

(1) Z enoto urejanja prostora se prostor razčleni glede na 
enotne oblikovne in funkcionalne značilnosti ob upoštevanju 
pravnih režimov. Za enoto urejanja prostora se opredelijo na-
menska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji, ki izhajajo 
iz celovite analize stanja prostora in potreb po novih prostorskih 
ureditvah.

(2) Enota urejanja prostora mora biti določena tako na-
tančno, da je njene meje mogoče grafično prikazati v katastru 
nepremičnin. Enote urejanja prostora pokrivajo celotno obmo-
čje občine.

37. člen
(določanje namenske rabe prostora)

(1) Namenska raba prostora se v skladu z usmeritvami 
iz prostorskih strateških aktov določi glede na fizične lastnosti 
prostora in predvideno rabo.

(2) Območja namenske rabe prostora so območja stavb-
nih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč.

(3) Območja namenske rabe prostora se določajo po 
načelu pretežnosti, združljivosti in dopolnjevanja posameznih 
dejavnosti. Določajo se tako natančno, da je njihove meje mo-
goče grafično prikazati v katastru nepremičnin.

(4) Minister, pristojen za prostor (v nadaljnjem besedilu: 
minister), podrobneje predpiše vrste, nadaljnjo členitev in način 
prikazovanja namenske rabe prostora.

38. člen
(določanje prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Prostorski izvedbeni pogoji se po enotah urejanja 
prostora določajo glede:

– namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti 
in oblikovanja;

– velikosti gradbenih parcel in parcelacije;
– gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne 

infrastrukture;
– uveljavljanja varstvenih interesov posameznih resorjev;
– začasne rabe prostora;
– etapnosti izvedbe prostorske ureditve;
– drugih pogojev in zahtev za izvajanje prostorskih izved-

benih aktov, pomembnih za podrobnejšo projektno obdelavo 
načrtovane prostorske ureditve v projektni dokumentaciji.

(2) Nabor in vsebinske rešitve prostorskih izvedbenih 
pogojev morajo temeljiti na strokovnih podlagah in biti pri-
pravljeni tako, da glede podrobnosti prostorske izvedbene 
regulacije zadostijo javnemu interesu glede na vrsto prostor-
skega izvedbenega akta. Drugi izvedbeni vidiki se prepustijo 
nadaljnjim fazam prostorskega izvedbenega načrtovanja ter 
projektiranju in gradnji objektov v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev.

(3) V prostorskem izvedbenem aktu se lahko določi veli-
kost odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev, dopustnih pri 
izdaji gradbenega dovoljenja če se z novimi rešitvami v okviru 
odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, če se ne 
poslabšajo bivalne in delovne razmere v območju izvedbenega 
akta oziroma v sosednjih območjih in če te niso v nasprotju z 
javno koristjo.

39. člen
(merila za načrtovanje gradbenih parcel)

Pri določanju meril za velikost in obliko gradbenih parcel 
v prostorskih izvedbenih aktih se glede na namen objekta 
upoštevajo zlasti:

– organizacija gradbene parcele na prekriti del in raščeni 
teren, glede na namembnost objekta;

– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, da 
se zagotovijo razmere za normalno uporabo in vzdrževanje 
objekta;

– tlorisna zasnova, tipologija pozidave in predpisana sto-
pnja izkoriščenosti gradbene parcele;

– površina utrjenih zunanjih površin in površina pod po-
možnim objektom;

– krajevno značilna parcelna struktura, če je ta podlaga 
za kakovostno morfologijo naselja;

– naravne in ustvarjene sestavine prostora;
– možnost priključevanja na komunalno opremo in objekte 

ter omrežja druge gospodarske javne infrastrukture;
– možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele;
– možnost zagotavljanja zahtev s področja varnosti pred 

požarom;
– možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih 

mest;
– možnost postavitve pomožnih objektov;
– možnost zagotavljanja primerne oblike ter velikosti od-

prtih bivalnih in zelenih površin;
– svetlobno-tehnične in druge zahteve;
– omejena uporaba zemljišča v skladu z drugimi predpisi.

III. del: UDELEŽENCI PRI UREJANJU PROSTORA

40. člen
(Komisija vlade za prostorski razvoj)

(1) Komisija vlade za prostorski razvoj (v nadaljnjem be-
sedilu: Komisija za prostorski razvoj) je stalno delovno telo 
vlade, ki na medresorski ravni zagotavlja usklajenost in upošte-
vanje ciljev urejanja prostora in strategije prostorskega razvoja 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Strategija), tako da:

– pri pripravi predpisov in razvojnih dokumentov države, ki 
obravnavajo oziroma vplivajo na prostorski razvoj, izda mnenje;

– izda mnenje o izhodiščih za pripravo Strategije in pre-
dlogu Strategije;

– izda mnenje o akcijskem programu za izvajanje Stra-
tegije;

– izda mnenje o izhodiščih za pripravo in predlog akcijske-
ga programa za izvajanje Strategije na morju;

– izda mnenje o regionalnem prostorskem planu;
– izda mnenje, da gre za tako prostorsko ureditev, ki je 

zaradi svojih gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih 
značilnosti pomembna za razvoj Republike Slovenije ter se 
šteje za prostorsko ureditev državnega pomena;

– izda mnenje o podrobnejših pravilih urejanja prostora iz 
državnega prostorskega reda;

– izda mnenje k smernicam državnih nosilcev urejanja 
prostora;

– skrbi za vsebinsko in postopkovno usklajeno delovanje 
nosilcev urejanja prostora in pripravljavca pri pripravi prostor-
skih aktov in predloži priporočila;

– skrbi za vsebinsko in postopkovno usklajeno delovanje 
nosilcev urejanja prostora, pripravljavca, pobudnika, naročnika 
oziroma investitorja v postopkih državnega prostorskega načr-
tovanja in predloži odločitve;

– v postopku odločanja o načinu razrešitve nasprotja 
javnih interesov predloži mnenje vladi;

– izda mnenje o upravičenosti nadomestnega ukrepanja 
države;

– izda mnenje o poročilu o prostorskem razvoju Slovenije.
(2) Stalni člani Komisije za prostorski razvoj so državni se-

kretarji ministrstev, ki so pristojna za prostorski razvoj, varstvo 
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okolja, kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, promet, ener-
getiko, rudarstvo, kulturno dediščino, obrambo, varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, zdravje, lokalno samoupravo, 
gospodarstvo in regionalni razvoj. Vsako ministrstvo zastopa 
en državni sekretar.

(3) Kadar Komisija za prostorski razvoj obravnava prostor-
ske akte, pri katerih je kot nosilec urejanja prostora udeleženo 
katero od drugih ministrstev, je njen nestalni član tudi državni 
sekretar tega ministrstva. Kadar Komisija za prostorski razvoj 
obravnava tematiko, ki vpliva na prostorski razvoj razvojne 
regije, je njen nestalni član tudi predstavnik razvojnega sveta 
regije v skladu s predpisi, ki urejajo skladen regionalni razvoj.

(4) Predsednik Komisije za prostorski razvoj je državni 
sekretar ministrstva, pristojnega za prostor.

(5) Sej Komisije za prostorski razvoj se lahko udeleži tudi 
predstavnik Prostorskega sveta, ki lahko da mnenje, nima pa 
možnosti odločanja o obravnavani zadevi.

(6) Komisija za prostorski razvoj deluje na rednih meseč-
nih sejah, predsednik pa lahko skliče tudi izredno sejo, če tako 
zahtevajo okoliščine.

(7) Organizacijsko in administrativno podporo za de-
lovanje Komisije za prostorski razvoj zagotavlja ministrstvo. 
Strokovno podporo za njeno delovanje zagotavlja ministrstvo 
skupaj s Prostorskim svetom.

(8) Vlada s poslovnikom podrobneje uredi delovanje Ko-
misije za prostorski razvoj.

41. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopkih pri-
prave prostorskih aktov in postopkih državnega prostorskega 
načrtovanja. V okviru svojih pristojnosti prispevajo k pripravi 
prostorskih aktov in uresničevanju prostorskega razvoja.

(2) Državni nosilci urejanja prostora so, ne glede na druge 
zakone, le ministrstva, ki skrbijo za enotno zastopanje vseh 
resornih javnih interesov. Seznam državnih nosilcev urejanja 
prostora se objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Državni nosilci urejanja prostora na podlagi svojih 
razvojnih dokumentov in v skladu s področnimi predpisi:

– pripravijo smernice za pripravo prostorskih izvedbenih 
aktov, ki se po pridobitvi mnenja Prostorskega sveta v ožji 
sestavi in Komisije za prostorski razvoj vključijo v državni 
prostorski red;

– izdajo mnenja v postopkih priprave OPN, OPPN in 
lokacijske preveritve;

– predložijo stališča pri državnem prostorskem načrto-
vanju;

– za pripravo prostorskih aktov predložijo svoje razvojne 
in varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor in že izdelane 
strokovne podlage;

– na zaprosilo pripravljavca prostorskega akta predložijo 
podrobnejše usmeritve, strokovne podlage in podatke, potreb-
ne za pripravo prostorskega akta in načrtovanje konkretnih 
prostorskih ureditev;

– sodelujejo v projektni skupini pri državnem prostorskem 
načrtovanju;

– sodelujejo pri pripravi prostorskih strateških aktov;
– pripravijo priporočila in primere dobre prakse, ki se 

vključijo v državni prostorski red;
– posredujejo in objavljajo druge usmeritve in pojasnila s 

svojih delovnih področij.
(4) Lokalni nosilci urejanja prostora so tisti organi občin, 

izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki so kot taki 
določeni z občinskimi predpisi in akti, izdanimi za izvrševanje 
javnih pooblastil.

(5) Lokalni nosilec urejanja prostora pri državnem prostor-
skem načrtovanju je občina, katere območje ali del območja je 
zajeto v območju načrtovanja. Ne glede na organiziranost iz-
vajanja lokalnih zadev javnega pomena občina skrbi za enotno 
zastopanje vseh lokalnih javnih interesov v postopkih državne-
ga prostorskega načrtovanja.

(6) Lokalni nosilci urejanja prostora na podlagi svojih ra-
zvojnih dokumentov in v skladu s področnimi predpisi:

– pripravijo smernice s svojega delovnega področja ob 
upoštevanju 16. člena tega zakona, ki se vključijo v državni 
prostorski red;

– izdajo mnenja v postopkih priprave OPN, OPPN in 
lokacijske preveritve;

– izdajo mnenja pri državnem prostorskem načrtovanju;
– za pripravo prostorskih aktov predložijo svoje razvojne 

in varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor in že izdelane 
strokovne podlage;

– predložijo strokovne podlage s svojega delovnega po-
dročja, za dane razvojne potrebe za prostorske akte;

– na zaprosilo pripravljavca prostorskega akta predložijo 
podrobnejše usmeritve ali podatke, potrebne za načrtovanje 
konkretnih prostorskih ureditev.

(7) V postopku podrobnejšega načrtovanja in dovolje-
vanja ter pri izdaji celovitega dovoljenja in sprejetja državne-
ga prostorskega ureditvenega načrta v združenem postopku 
in delnem združenem postopku so nosilci urejanja prostora 
mnenjedajalci, kot jih določa zakon, ki ureja graditev. Če za 
področje katerega od nosilcev urejanja prostora ni določenega 
mnenjedajalca, je lahko član projektne skupine tudi predstavnik 
nosilca urejanja prostora. Ta nosilec urejanja prostora sodeluje 
le v projektni skupini pri pripravi dokumentacije in sprejetju 
uredbe o državnem prostorskem ureditvenem načrtu.

(8) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tem za-
konom odgovorno in tvorno sodelovati v vseh fazah postopka 
priprave prostorskega akta. Dokumente in podatke ter ravnanja 
iz tretjega in šestega odstavka tega člena zagotavljajo in opra-
vljajo brezplačno.

(9) Če nosilci urejanja prostora ne predložijo aktov in 
podatkov iz tega člena v rokih, ki jih določa ta zakon, se šteje, 
da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega 
akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku 
roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov 
določajo področni predpisi.

(10) Nabor nosilcev urejanja prostora v postopku priprave 
posameznega prostorskega akta predlaga njegov pripravljavec 
glede na njegovo vsebino.

42. člen
(ministrstvo)

Ministrstvo poleg drugih nalog, določenih s tem zakonom:
– opravlja naloge državnega nosilca urejanja prostora za 

področje prostorskega razvoja tako, da v postopkih priprave 
prostorskih aktov skrbi za upoštevanje nadrejenih prostorskih 
aktov in državnih pravil urejanja prostora iz njegove pristojnosti;

– sodeluje z občinami, jim daje usmeritve in priporočila v 
zvezi s postopki priprave prostorskih aktov na občinski ravni;

– lahko pri pripravi prostorskih aktov na občinski, medob-
činski ali regionalni ravni zaradi zagotavljanja ekonomičnosti 
postopka opozori nosilca urejanja prostora na upoštevanje 
rokov oziroma predlaga sklic skupnega usklajevalnega sestan-
ka več nosilcev urejanja prostora, nosilci urejanj prostora pa 
morajo z ministrstvom sodelovati.

43. člen
(Prostorski svet)

(1) Na področju urejanja prostora in graditve minister 
ustanovi Prostorski svet, namen katerega je koordiniranje, 
usklajevanje, usmerjanje ter strokovno svetovanje ministrstvu 
in Komisiji za prostorski razvoj. Prostorski svet deluje v ožji ali 
širši sestavi.

(2) Prostorski svet vodi predsednik, ki je vsakokratni vodja 
notranje organizacijske enote ministrstva, pristojen za področje 
prostorskega razvoja.

(3) V ožji sestavi so njegovi člani direktorji notranjih or-
ganizacijskih enot ministrstva oziroma organov v sestavi, ki so 
zadolženi za področja prostorskega razvoja, graditve, okolja 
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in voda, in direktorji notranjih organizacijskih enot državnih 
nosilcev urejanja prostora.

(4) V širši sestavi so, poleg članov iz prejšnjega odstavka, 
njegovi člani tudi:

– predstavnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije;
– predstavnik Inženirske zbornice Slovenije;
– predstavnik Urbanističnega inštituta Republike Slove-

nije;
– predstavnik Geodetskega inštituta Republike Slovenije;
– predstavnik fakultet s področja urejanja prostora;
– po en predstavnik vsakega reprezentativnega združenja 

lokalnih skupnosti;
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije;
– predstavnik Obrtne zbornice Slovenije;
– predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
– predstavnik nevladnih organizacij, ki so pridobile status 

delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora;
– drugi priznan strokovnjak na povabilo predsednika Pro-

storskega sveta.
(5) Sodelovanje članov iz prejšnjega odstavka ni poklicno.
(6) Za člane Prostorskega sveta, ki niso javni uslužbenci, 

se glede nasprotja interesov in daril uporabljajo predpisi, ki ta 
vprašanja urejajo za javne uslužbence.

(7) Naloga Prostorskega sveta, kadar deluje v širši sesta-
vi, je obravnava:

– pravil urejanja prostora, ki so del državnega prostor-
skega reda;

– priporočil in primerov dobrih praks iz državnega pro-
storskega reda;

– predloga Strategije;
– poročila o prostorskem razvoju in
– drugih vsebin iz tega zakona, ki jih nanj naslovi Komisija 

za prostorski razvoj, ministrstvo ali projektna skupina pri držav-
nem prostorskem načrtovanju.

(8) Naloge Prostorskega sveta, kadar deluje v ožji sestavi, 
so:

– oblikovanje stališč in mnenj za obravnavo na Komisiji 
za prostorski razvoj;

– opredelitev do predloga smernic državnega nosilca 
urejanja prostora;

– opredelitev do predloga najustreznejše variante v po-
stopkih državnega prostorskega načrtovanja;

– spremljanje in usmerjanje postopkov državnega prostor-
skega načrtovanja;

– oblikovanje mnenja v primeru nesoglasja projektne sku-
pine;

– predlogi pripravljavcu prostorskega akta glede uved-
be postopka razrešitve nasprotja javnih interesov v skladu z 
20. členom tega zakona;

– obravnava ustreznosti predloga razrešitve nasprotja 
javnih interesov;

– obravnava predloga občinskega prostorskega načrta, 
na predlog občine;

– obravnava drugih vsebin iz tega zakona, ki jih nanj 
naslovi Komisija za prostorski razvoj, ministrstvo ali projektna 
skupina pri državnem prostorskem načrtovanju.

(9) Podporo delovanju Prostorskega sveta zagotavlja mi-
nistrstvo.

(10) Prostorski svet s poslovnikom uredi svoje delovanje.

44. člen
(pripravljavec, pobudnik in naročnik)

(1) Pripravljavka ali pripravljavec prostorskega akta (v 
nadaljnjem besedilu: pripravljavec) je državni organ, organ 
lokalne skupnosti ali druga oseba, ki vodi in usklajuje pripravo 
takega akta. Pripravljavec lahko izvede ali naroči recenzijo 
gradiva, ki ga izdela izdelovalec prostorskega akta.

(2) Pobudnica ali pobudnik priprave prostorskega akta ali 
drugega akta v skladu s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: 
pobudnik) je tista oseba, ki da pobudo za njegovo pripravo, če 
gre za akt, priprava katerega se začne s pobudo.

(3) Naročnica ali naročnik (v nadaljnjem besedilu: naroč-
nik) je oseba, ki naroči izdelavo prostorskega izvedbenega 
akta, če gre za akt, izdelavo katerega naroča oseba, ki ni 
njegov pripravljavec.

45. člen
(izdelovalec in odgovorni vodja izdelave prostorskega akta)

(1) Izdelovalka ali izdelovalec prostorskega akta (v na-
daljnjem besedilu: izdelovalec) je pravna ali fizična oseba, ki 
izdela prostorski akt.

(2) Izdelava prostorskega akta obsega interdisciplinarno, 
okoljsko vzdržno, družbeno odgovorno, ekonomsko učinkovi-
to, oblikovno in tehnično ustrezno vodenje ter usklajevanje in 
svetovanje v procesu prostorskega načrtovanja.

(3) Pred začetkom izdelave prostorskega akta izdelovalec 
imenuje odgovornega vodjo izdelave tega akta (v nadaljnjem 
besedilu: odgovorni vodja) ter zagotovi interdisciplinarno sku-
pino strokovnjakov za izdelavo prostorskega akta in strokovnih 
podlag.

(4) Interdisciplinarno skupino strokovnjakov iz prejšnjega 
odstavka glede na značilnosti in potrebe posameznega prostor-
skega akta in glede na potrebne strokovne podlage sestavljajo 
strokovnjakinje ali strokovnjaki (v nadaljnjem besedilu: strokov-
njaki) s področja arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, 
prostorskega načrtovanja, gradbeništva, geografije, geodezi-
je, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varovanja 
zdravja ljudi, urejanja voda, varstva okolja, prometa in druge 
gospodarske javne infrastrukture, prava, urbane ekonomije, so-
cialnih zadev, sociologije, psihologije, agronomije, gozdarstva 
in drugih relevantnih področij, ki jih obravnava prostorski akt.

(5) Odgovorni vodja za pripravo prostorskega izvedbene-
ga akta je posameznica ali posameznik (v nadaljnjem besedilu: 
posameznik), ki izpolnjuje pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo 
arhitekturno in inženirsko dejavnost.

(6) Odgovorni vodja iz prejšnjega odstavka vodi inter-
disciplinarno skupino strokovnjakov, ki izdelujejo prostorski 
akt, določa njeno sestavo ter skrbi za strokovnost, popolnost, 
skladnost in zakonitost predlogov gradiv za posamezne faze 
priprave prostorskega akta, za kar jamči s svojim podpisom 
na gradivu.

(7) Izdelovalec in odgovorni vodja ne smeta opravljati 
dejavnosti v zvezi z nakupom in posredovanjem nepremičnin.

46. člen
(občinski urbanist)

(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opra-
vljanja nalog urejanja prostora po tem zakonu mora občina 
imeti zagotovljeno sodelovanje vsaj ene občinske urbanistke 
ali občinskega urbanista (v nadaljnjem besedilu: občinski ur-
banist).

(2) Občinski urbanist je oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načr-
tovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko 
dejavnost.

(3) Če naloge občinskega urbanista opravlja oseba, ki ni 
občinski javni uslužbenec, mora poznati vsebine usposablja-
nja za imenovanje v naziv v skladu s predpisi, ki urejajo javne 
uslužbence.

(4) Občinski urbanist opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pripravo prostorskih aktov;
– potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi 
akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona;

– potrdi soglasje k priglašenemu posegu v prostor v skla-
du z 284. členom tega zakona;

– potrdi, da so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega 
postopka sprememb in dopolnitev OPN in OPPN v skladu s 
125. členom tega zakona oziroma pogoji za uporabo postopka 
tehnične posodobitve v skladu s 142. členom tega zakona.

(5) Župan lahko, za čas trajanja mandata, imenuje osebo, 
ki mu strokovno svetuje v zadevah urejanja prostora in skrbi za 
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celostno politiko prostorskega razvoja občine. Te naloge lahko 
opravlja tudi občinski urbanist.

(6) Oseba, ki v občini opravlja naloge občinskega ur-
banista, v tej občini ne sme preverjati skladnosti pobude za 
lokacijsko preveritev, če:

– kot pobudnik te lokacijske preveritve nastopa sama ali 
njen zakonec ali zunajzakonski partner ali bližnji sorodnik do 
tretjega kolena;

– je lastnica ali imetnica drugih stvarnih pravic na zemlji-
šču, na katero se nanaša pobuda za lokacijsko preveritev, ali

– v tej lokacijski preveritvi nastopa kot izdelovalec elabo-
rata lokacijske preveritve.

(7) Nalog občinskega urbanista ali nalog iz petega od-
stavka tega člena za občino ne sme opravljati oseba, ki ni javni 
uslužbenec, če je:

– sama, njen zakonec ali zunajzakonski partner ali bližnji 
sorodnik do tretjega kolena lastniško povezan z gospodarskim 
subjektom, ki za to občino opravlja dejavnost priprave prostor-
skih aktov, ali

– zaposlena v gospodarskem subjektu, ki za to občino 
opravlja dejavnost priprave prostorskih aktov.

(8) Za občinskega urbanista in osebo, ki opravlja naloge 
iz petega odstavka tega člena in ni javni uslužbenec, se glede 
nasprotja interesov in daril uporabljajo predpisi, ki ta vprašanja 
urejajo za javne uslužbence.

(9) Seznam občinskih urbanistov vodi zbornica, pristojna 
za arhitekturo in prostor.

47. člen
(nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu)
(1) Nevladne organizacije, ki delujejo na področju urejanja 

prostora, lahko pridobijo status nevladne organizacije, ki deluje 
v javnem interesu na področju urejanja prostora, v skladu z 
zakonom, ki ureja nevladne organizacije.

(2) Nevladne organizacije, ki pridobijo status delovanja v 
javnem interesu na področju urejanja prostora, lahko sodelu-
jejo v postopkih na področju urejanja prostora v skladu s tem 
zakonom z dajanjem predlogov in pripomb.

(3) Nevladne organizacije, ki so pridobile status delovanja 
v javnem interesu na področju urejanja prostora, aktivno deluje-
jo v javnem interesu na področju urejanja prostora z dajanjem 
predlogov in pripomb v postopkih priprave prostorskih aktov.

48. člen
(Urbanistični inštitut Republike Slovenije  

in Geodetski inštitut Slovenije)
(1) Razvojne in strokovno tehnične naloge na področju 

urejanja prostora lahko v skladu s programom dela ministrstva 
izvajata Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Geodetski 
inštitut Slovenije. Izvedbo nalog nadzira ministrstvo.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka se na predlog ministr-
stva vpišejo v vsakoletni program del inštitutov, to je v Program 
del Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in ločeno v 
Program del Geodetskega inštituta Slovenije, ki je sestavni del 
letnega programa državne geodetske službe.

49. člen
(izvajalci in naloge ocenjevanja)

(1) Izvajalke ali izvajalci (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) 
ocenjevanja vrednosti odškodnine po tem zakonu so cenilci.

(2) Cenilci po tem zakonu so pooblaščeni ocenjeval-
ci vrednosti nepremičnin, pooblaščeni ocenjevalci vrednost 
podjetij, pooblaščeni ocenjevalci vrednosti strojev in opreme, 
imenovani v skladu s predpisi, ki urejajo revidiranje in ocenje-
vanje vrednosti, ter sodni cenilci nepremičnin, sodni cenilci 
kmetijske, gozdarske, gradbene, elektroinženirske, rudarske 
stroke in strojništva, imenovani v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega 
tolmačenja.

IV. del: PROSTORSKO NAČRTOVANJE

1. poglavje: SKUPNE DOLOČBE

50. člen
(vrste prostorskih aktov)

(1) Prostorski strateški akti so Strategija, akcijski program 
za izvajanje Strategije, regionalni prostorski plan in občinski 
prostorski plan. Prostorski strateški akti so dokumenti razvoj-
nega načrtovanja v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

(2) Prostorski izvedbeni akti so DPN, uredba o najustre-
znejši varianti, državni prostorski ureditveni načrt, OPN, OPPN, 
odlok o urejenosti naselij in krajine in sklep o lokacijski preveri-
tvi. Prostorski izvedbeni akti so splošni pravni akti.

(3) Prostorski izvedbeni akti, razen uredbe o najustreznej-
ši varianti, so podlaga za graditev objektov v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev, ter za dovoljevanje in izvajanje negradbe-
nih posegov. Uredba o najustreznejši varianti je podlaga za 
podrobnejše načrtovanje in izdajo celovitega dovoljenja ter 
sprejetje uredbe o državnem prostorskem ureditvenem načrtu.

(4) Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in način 
priprave prostorskih izvedbenih aktov in morebitne druge doku-
mentacije, ki se pripravi v skladu s tem zakonom.

51. člen
(postopek priprave prostorskega akta)

(1) Prostorski akt se pripravi po postopku, ki ga določa 
ta zakon.

(2) Prostorski izvedbeni akt se spremeni in dopolni v 
skladu s postopkom, ki je določen za njegovo pripravo, razen 
če ta zakon ne določa drugače.

(3) Prostorski strateški akt se posodobi v skladu s postop-
kom, ki je določen za njegovo pripravo, glede na ugotovitve iz 
Poročila o prostorskem razvoju, v katerem se preveri skladnost 
vsebine prostorskega strateškega akta z aktualnimi razvojnimi 
in varstvenimi interesi v družbi.

52. člen
(razmerja in uporaba prostorskih aktov)

(1) Prostorski akti so medsebojno usklajeni, pri čemer 
se upoštevata njihova hierarhija in pravna narava. Prostorski 
izvedbeni akti ne smejo biti v nasprotju s prostorskimi strate-
škimi akti.

(2) Regionalni prostorski plan temelji na Strategiji in ak-
cijskem programu za izvajanje Strategije, občinski prostorski 
plan pa temelji na Strategiji, akcijskem programu za izvajanje 
Strategije in na regionalnem prostorskem planu.

(3) DPN, uredba o najustreznejši varianti in državni pro-
storski ureditveni načrt temeljijo na Strategiji, akcijskem progra-
mu za izvajanje Strategije in regionalnem prostorskem planu.

(4) OPN temelji na Strategiji, akcijskem programu za izva-
janje Strategije, regionalnem prostorskem planu in občinskem 
prostorskem planu. OPN mora biti skladen z DPN, uredbo 
o najustreznejši varianti in državnim prostorskim ureditvenim 
načrtom.

(5) OPPN ter odlok o urejenosti naselij in krajine morata 
biti skladna z OPN, razen če ta zakon ne določa drugače.

53. člen
(prostorske ureditve)

(1) Za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena 
je pristojna občina, v območju katere leži načrtovana prostor-
ska ureditev. Za načrtovanje prostorskih ureditev državnega 
pomena je pristojna država.

(2) Prostorske ureditve državnega pomena so:
1. na področju prometne infrastrukture:
– avtoceste, hitre ceste ter glavne ceste I. in II. reda, ce-

ste na prioritetnih razvojnih oseh ter počivališča z varovanimi 
parkirišči ob avtocestah;
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– glavne in regionalne železniške proge ter železniške 
postaje I. reda;

– celostne ureditve javnih letališč, namenjenih za medna-
rodni zračni promet, in letališč, na katerih delujeta Slovenska 
vojska ali Organizacija Severnoatlantske pogodbe, ter celostne 
ureditve za upravljanje zračnega prometa in izvajanje naviga-
cijskih služb zračnega prometa;

– pristanišča za mednarodni javni promet s pripadajočo 
pristaniško infrastrukturo;

– mejni prehodi na daljinskih cestah mednarodnega po-
mena, cestah čezmejnega pomena in cestah nacionalnega 
pomena, daljinskih železniških povezavah mednarodnega 
pomena, daljinskih železniških povezavah nacionalnega po-
mena ali regionalnih železniških povezavah, javnih letališčih 
in heliportih za mednarodni zračni promet na nacionalni ravni 
ter v pristaniščih za mednarodni tovorni in potniški pomorski in 
rečni promet;

– prometni terminali mednarodnega in nacionalnega po-
mena;

2. na področju energetske infrastrukture:
– elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 10 MW;
– vetrne elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 

10 MW, ki za svoje delovanje zahtevajo tudi umestitev ureditve 
državnega pomena iz drugih točk tega člena;

– elektrarne za soproizvodnjo toplote in električne energi-
je z nazivno električno močjo najmanj 30 MW;

– elektroenergetski objekti z nazivno napetostjo najmanj 
110 kV s pripadajočimi funkcionalnimi objekti;

– plinovodi s premerom najmanj 150 mm, če je njihov 
delovni tlak višji od 16 barov in meri dolžina najmanj 1 km, s 
pripadajočimi funkcionalnimi objekti;

– naftovodi in produktovodi s premerom najmanj 150 mm 
in dolžino najmanj 1 km, s pripadajočimi funkcionalnimi objekti;

– skladišča zemeljskega plina z zmogljivostjo najmanj 
6.000.000 standardnih m³;

– skladišča utekočinjenega zemeljskega plina z zmoglji-
vostjo najmanj 10.000 m³;

– skladišča fosilnih tekočih goriv z zmogljivostjo najmanj 
30.000 m³;

– skladišča utekočinjenega naftnega plina z zmogljivostjo 
najmanj 10.000 m³;

3. jedrski objekti, določeni v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

4. s področja varstva okolja ureditve za sežig komunalnih 
odpadkov, če gre za izvajanje obvezne državne gospodarske 
javne službe sežiganja komunalnih odpadkov;

5. s področja vodne infrastrukture ureditve:
– za zmanjševanje poplavne ogroženosti v območjih po-

membnega vpliva poplav;
– za načrtovanje velikih vodnih zadrževalnikov z zmoglji-

vostjo najmanj 1.000.000 m³;
6. s področja obrambe države in varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami:
– ureditve objektov in okolišev objektov, ki so v skladu s 

predpisi, ki urejajo obrambo, posebnega pomena za obrambo 
države;

– ureditve, potrebne za delovanje sistema zaščite, reše-
vanja in pomoči;

– ureditve, potrebne v skladu s predpisi, ki urejajo sana-
cijo posledic naravnih ali drugih nesreč;

7. v območju vodnega zemljišča morja:
– vse prostorske ureditve zunaj priobalnega pasu v morju, 

ki obsega 150 m od meje obale proti morju;
– v priobalnem pasu v morju, ki obsega 150 m od meje 

obale proti morju, le tiste prostorske ureditve, ki so kot pro-
storske ureditve državnega pomena določene v drugih točkah 
tega odstavka;

8. v zavarovanih območjih ohranjanja narave in zavaro-
vanih območjih kulturnih spomenikov:

– ureditve v zavarovanih območjih ohranjanja narave, ki 
jih je ustanovila država, za katere je v aktih o njihovem zavaro-
vanju določeno, da se zanje izdela DPN;

– ureditve v zavarovanih območjih kulturnih spomenikov, 
ki jih je zavarovala država, za katere je v aktih o njihovem za-
varovanju določeno, da se zanje izdela DPN;

9. druge prostorske ureditve državnega pomena, če so 
potrebne za izvedbo ali delovanje prostorskih ureditev iz 1. do 
8. točke tega odstavka in se načrtujejo samostojno, na primer:

– odlagališča viškov zemeljskega, gradbenega in drugega 
materiala;

– območja za izvedbo omilitvenih in izravnalnih ukrepov v 
skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek so prostorske ureditve 
državnega pomena lahko tudi druge ureditve, če vlada na 
predlog ministrstva, v pristojnost katerega spada prostorska 
ureditev, po predhodnem mnenju Komisije za prostorski razvoj 
ugotovi, da gre za tako prostorsko ureditev, ki je zaradi svojih 
gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti po-
membna za razvoj Republike Slovenije.

(4) Prostorske ureditve lokalnega pomena so prostorske 
ureditve:

– neposredno namenjene opravljanju občinskih gospo-
darskih javnih služb;

– neposredno namenjene opravljanju lokalnih in državnih 
negospodarskih javnih služb;

– namenjene opravljanju gospodarskih in negospodarskih 
dejavnosti;

– namenjene bivanju;
– občinskega grajenega javnega dobra;
– namenjene izkoriščanju mineralnih surovin;
– druge prostorske ureditve, ki niso prostorske ureditve 

državnega pomena.
(5) Prostorske ureditve skupnega pomena so ureditve iz 

drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, kadar jih je 
zaradi njihove povezanosti s prostorskimi ureditvami lokalnega 
pomena primerneje načrtovati na lokalni ravni.

54. člen
(oblika prostorskih aktov)

(1) Prostorski akt vsebuje grafični in tekstualni del, lahko 
pa samo tekstualni del, če se z njim določajo le prostorski 
izvedbeni pogoji, ki jih ni mogoče prikazati na grafični način.

(2) Vsebine prostorskega akta se glede na njegovo vrsto 
in obravnavane vsebine čim bolj prikazujejo in določajo na 
grafični način.

(3) Prostorski akt se izdela v digitalni obliki, hramba in 
vpogled vanj pa se zagotavljata v digitalni in analogni obliki.

55. člen
(spremljajoče gradivo prostorskega akta)

(1) Spremljajoče gradivo prostorskih aktov je poročilo o 
sodelovanju z javnostjo.

(2) Poleg poročila o sodelovanju z javnostjo so spremlja-
joče gradivo DPN, uredbe o najustreznejši varianti, državnega 
prostorskega ureditvenega načrta ter OPN in OPPN tudi nasle-
dnji dokumenti, kadar se ti izdajo ali izdelajo:

– podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na 
katerih temeljijo rešitve akta;

– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta;
– mnenja nosilcev urejanja prostora;
– mnenji o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na 

okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja;
– mnenje o ustreznosti vplivov prostorskega izvedbenega 

akta na okolje;
– elaborat ekonomike;
– okoljsko poročilo oziroma poročilo o vplivih na okolje v 

skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
– povzetek za javnost.
(3) Spremljajoče gradivo se hrani in vpogled vanj zagota-

vlja v digitalni obliki.
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56. člen
(elektronsko poslovanje na področju  

prostorskega načrtovanja)
(1) V postopkih priprave prostorskih aktov se objava gra-

div in izvajanje drugih storitev izvajata preko prostorskega 
informacijskega sistema.

(2) Pripravljavec prostorskega akta pred objavo v pro-
storskem informacijskem sistemu zagotovi, da je prostorski akt 
pripravljen v tehnično ustrezni obliki. Ministrstvo pred objavo 
gradiv v sedmih dneh preveri, ali so ta pripravljena v tehnično 
ustrezni obliki, in o tem obvesti pripravljavca prostorskega akta.

(3) Prostorskemu aktu se v prostorskem informacijskem 
sistemu dodeli identifikacijska številka, pod katero se ta akt vodi 
ves čas priprave, in pod katero se objavi, ko je sprejet.

(4) Pred začetkom postopka priprave prostorskega iz-
vedbenega akta z uporabo storitev za elektronsko poslovanje 
občina zagotovi, da so v zbirki prostorskih aktov v digitalni 
obliki evidentirani osnovni podatki o veljavnih prostorskih ak-
tih. Nabor osnovnih podatkov se določi v predpisu iz šestega 
odstavka 263. člena tega zakona.

57. člen
(objava sprejetega prostorskega akta)

(1) Državni prostorski akt in regionalni prostorski plan se 
po sprejetju objavita v Uradnem listu Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Uradni list RS) občinski prostorski akt pa 
v uradnem glasilu občine tako, da se v njem objavi tekstualni 
del, grafični del pa z navedbo identifikacijske številke, pod ka-
tero je v celoti objavljen v prostorskem informacijskem sistemu. 
Prostorski akt se v prostorskem informacijskem sistemu objavi 
hkrati z objavo v Uradnem listu RS ali uradnem glasilu občine.

(2) Spremljajoče gradivo prostorskega akta se objavi v 
prostorskem informacijskem sistemu.

58. člen
(hramba prostorskega akta)

(1) Prostorski akti in spremljajoče gradivo se v analogni 
obliki hranijo na sedežu pripravljavca, v digitalni obliki pa v 
prostorskem informacijskem sistemu in na sedežu pripravljav-
ca. Analogna oblika je natis digitalne oblike, ki je objavljena v 
Uradnem listu RS ali uradnem glasilu občine in prostorskem 
informacijskem sistemu.

(2) V primeru razlik med analogno in digitalno obliko pro-
storskega akta oziroma spremljajočega gradiva se šteje, da je 
veljavna tista različica, ki je objavljena v Uradnem listu RS ali 
uradnem glasilu občine. Če se razlike pojavijo pri grafičnem 
delu sprejetega prostorskega akta ali spremljajočega gradiva, 
se kot veljavna šteje različica, objavljena v prostorskem infor-
macijskem sistemu.

59. člen
(osebni in tajni podatki pri prostorskem načrtovanju)
(1) V postopku priprave prostorskega akta se lahko v de-

lih, ki se nanašajo na stališča do pripomb javnosti in obravnave 
zasebnih potreb iz 120. člena tega zakona, obdelujejo osebni 
podatki osebe, ki je dala pripombo ali zasebno pobudo. Osebni 
podatki se smejo zbirati in obdelovati le za namen in v okviru 
priprave tega prostorskega akta.

(2) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka so ime, priimek, 
naslov in datum rojstva. Ti podatki se hranijo v prostorskem 
informacijskem sistemu pet let po sprejetju prostorskega akta 
in se lahko javno objavijo le, če lastnik tega podatka s tem 
soglaša.

(3) Pravico do dostopa do osebnih podatkov iz prvega 
odstavka tega člena imajo:

– občina in državni organ, vsak v okviru svojih pristojnosti 
in v skladu s prvim odstavkom tega člena;

– oseba, ki je dala pripombo ali zasebno pobudo v postop-
ku priprave prostorskega akta, glede podatkov, ki se nanašajo 
nanjo.

(4) Pripravljavec prostorskega akta zagotavlja anonimi-
zacijo osebnih podatkov v prostorskem aktu in spremljajočem 
gradivu. V prostorskem informacijskem sistemu se ta gradiva 
lahko javno objavijo le, če so anonimizirana.

(5) Glede osebnih podatkov pri strokovnih podlagah se 
upoštevajo šesti, sedmi in osmi odstavek 272. člena tega 
zakona.

(6) S podatki, ki so zaradi obrambnih ali drugih varnostnih 
razlogov določeni kot tajni, je pri pripravi prostorskih aktov treba 
ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo tajne podatke.

60. člen
(nadomestno ukrepanje države)

(1) Če občina ne sprejme prostorskega izvedbenega akta, 
ki bi ga v skladu s tem zakonom morala sprejeti, in bi bilo 
zaradi tega lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi, ali če bi 
zaradi tega lahko nastale škodljive posledice za prostor, okolje 
in življenje ali zdravje živali, ali pri zagotavljanju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ohranjanju kulturne dediščine, 
varovanju krajine ali pri zagotavljanju izvajanja lokalnih javnih 
služb, sprejme prostorski izvedbeni akt država na račun občine.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo pozove 
občino, naj sprejme prostorski izvedbeni akt v skladu s tem za-
konom in ji za to postavi ustrezen rok. Če občina v določenem 
roku tega ne stori, ministrstvo po predhodnem mnenju Komisije 
za prostorski razvoj predlaga vladi, naj sprejme sklep o nado-
mestnem ukrepanju v skladu s prejšnjim odstavkom. Stroške, 
povezane z nadomestnim ukrepanjem države, nosi občina.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka država sprejme na-
domestni prostorski izvedbeni akt po postopku, ki velja za pri-
pravo DPN, vendar se šteje, da ima sprejeti akt pravno naravo 
občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki ga nadomešča.

61. člen
(sodno varstvo)

(1) Zoper prostorske izvedbene akte je mogoč upravni 
spor pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: sodišče), za katerega se smiselno uporabljajo 
predpisi, ki urejajo upravni spor, če ta zakon ne določa drugače.

(2) V upravnem sporu sodišče odloča o zakonitosti DPN, 
uredbe o najustreznejši varianti, državnega prostorskega ure-
ditvenega načrta, OPN, OPPN in sklepa o lokacijski preveritvi 
kot splošnih pravnih aktov.

(3) Prostorski izvedbeni akt iz prejšnjega odstavka se v 
upravnem sporu izpodbija:

– v delu določitve namenske rabe prostora;
– v delu določitve prostorskih izvedbenih pogojev, ki se 

nanašajo na namembnost posegov v prostor, njihovo lego, 
velikost in oblikovanje, ali na velikost gradbene parcele;

– v delu, ki se nanaša na določitev zasnove in območja 
najustreznejše variante v uredbi o najustreznejši varianti, ali

– glede mnenja, da celovite presoje vplivov na okolje ni 
treba izvesti ali glede mnenja o sprejemljivosti vpliva prostor-
skega izvedbenega akta v okviru celovite presoje vplivov na 
okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja in

– glede upoštevanja pogojev, določenih v mnenju o spre-
jemljivosti vpliva prostorskega izvedbenega akta v okviru celo-
vite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na 
varovana območja, v prostorskem izvedbenem aktu.

(4) Tožbo v upravnem sporu po tem členu lahko vloži:
– oseba, ki vlaga tožbo zaradi varstva svojih pravic in 

pravnih koristi, če izpodbijani prostorski izvedbeni akt določa 
pravni temelj za določitev njenih pravic ali obveznosti in če 
oseba izkaže, da ima izpodbijani prostorski izvedbeni akt v tem 
delu zanjo bistvene posledice;

– nevladna organizacija, ki ima aktiven status delovanja v 
javnem interesu na področju urejanja prostora, varstva okolja, 
ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine, če vlaga tož-
bo zaradi kršitev zakona v škodo javnemu interesu s svojega 
področja delovanja, ali
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– državno odvetništvo na zahtevo vlade zaradi varstva 
javnega interesa.

(5) Rok za vložitev tožbe v upravnem sporu je tri mesece 
od uveljavitve prostorskega izvedbenega akta.

(6) V tožbi se navedejo določbe prostorskega izvedbene-
ga akta, za katere se zahteva presoja zakonitosti, vključno s 
parcelami in enotami urejanja prostora, na katere se nanaša 
tožba.

(7) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če se tožba vlaga 
iz razlogov iz četrte alineje tretjega odstavka tega člena in se z 
njo izpodbija celoten prostorski izvedbeni akt.

(8) Upravno sodišče postopek prekine, če o istih določ-
bah prostorskega izvedbenega akta odloča Ustavno sodišče 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustavno sodišče). 
Ta prekinitev traja do odločitve ustavnega sodišča. Zoper sklep 
o prekinitvi postopka ni dovoljena pritožba.

(9) Vložena tožba ne zadrži izdaje posamičnega upravne-
ga akta, izdanega na podlagi izpodbijanega dela prostorskega 
izvedbenega akta, zadrži pa njegovo dokončnost. Obvestilo 
o vsebini prostorskega izvedbenega akta, zoper katerega je 
vložena tožba, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in v uradnem glasilu občine, v katerem je bil objavljen prostorski 
izvedbeni akt. Vložena tožba se obravnava prednostno.

(10) Sodišče sme do končne odločitve delno zadržati 
izvajanje izpodbijanega prostorskega izvedbenega akta, če 
bi zaradi njegovega izvajanja lahko nastale težko popravljive 
škodljive posledice. Tudi če je izvajanje prostorskega izvedbe-
nega akta zadržano, so dovoljeni vzdrževanje, rekonstrukcija 
in manjša rekonstrukcija obstoječih objektov.

(11) Sodišče prostorski izvedbeni akt odpravi ali razveljavi 
v delu, zakonitost katerega izpodbija tožnik, pri čemer lahko so-
dišče odpravi ali razveljavi tudi druge dele istega prostorskega 
izvedbenega akta, če so te določbe v medsebojni zvezi, ali če 
je to nujno za rešitev zadeve.

(12) Če sodišče v upravnem sporu ugotovi nezakonitost 
prostorskega izvedbenega akta v določenem delu, ga v tem 
delu odpravi ali razveljavi in hkrati naloži organu, odgovorne-
mu za njegovo sprejetje, da v določenem roku vzpostavi novo 
ureditev. Glede pravnih posledic odprave in razveljavitve pro-
storskega izvedbenega akta se smiselno uporabljajo predpisi, 
ki urejajo ustavno sodišče.

(13) Sodišče odloči tudi o načinu izvršitve odločbe do 
vzpostavitve nove ureditve tako, da določi uporabo prej veljav-
nega prostorskega akta ali dopusti le vzdrževanje, rekonstruk-
cijo oziroma manjšo rekonstrukcijo obstoječih objektov.

(14) Odločba v upravnem sporu po tem členu se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in uradnem glasilu občine, 
v katerem je bil objavljen prostorski izvedbeni akt.

(15) Vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenega prostor-
skega izvedbenega akta nastale škodljive posledice, lahko 
zahteva njihovo odpravo, razen če je zavrnil sodelovanje v 
upravnem sporu, h kateremu je bil pozvan po uradni dolžnosti 
ali na predlog stranke. Če so posledice nastale s posamičnim 
aktom, sprejetim na podlagi odpravljenega prostorskega iz-
vedbenega akta, ima upravičeni pravico zahtevati spremembo 
ali odpravo posamičnega akta pri organu, ki je odločil na prvi 
stopnji, in sicer v treh mesecih od javne objave iz prejšnjega 
odstavka.

(16) Ta člen ne vpliva na vložitev upravnega spora zoper 
prostorski izvedbeni akt, če ta ureja posamična razmerja.

62. člen
(sorodni predpisi in prostorski izvedbeni akti)

(1) Pripravljavec sorodnega predpisa, z uveljavitvijo ka-
terega se bodo v določenem območju spremenile ali dopolnile 
določbe in vsebine tam veljavnega prostorskega izvedbenega 
akta ali bo sorodni predpis neposredno vplival na njegovo 
izvedljivost, mora v sorodnem predpisu zagotoviti take rešitve, 
da bo ta čim manj vplival na izvedbeno regulacijo, kakršna je 
določena v prostorskem izvedbenem aktu, in le v toliko, kolikor 

je potrebno za dosego namena sorodnega predpisa, ter poskr-
beti za jasna in nedvoumna razmerja med obema regulacijama.

(2) Pripravljavec sorodnega predpisa mora v postopku 
njegove priprave seznaniti pripravljavca občinskega prostor-
skega izvedbenega akta, ki lahko v 30 dneh izda mnenje glede 
vpliva sorodnega predpisa v smislu prejšnjega odstavka. Če 
sorodni predpis posega ali vpliva na izvedljivost DPN, uredbe 
o najustreznejši varianti ali državnega prostorskega ureditve-
nega načrta, njegov pripravljavec o tem seznani ministrstvo in 
pobudnika priprave DPN, ki lahko v 30 dneh izdata mnenje. 
Seznanitev in mnenje občine ali ministrstva sta potrebna tudi, 
kadar sorodni predpis posega v območje ali vpliva na rešitve 
prostorskega izvedbenega akta ali izbora najustreznejše va-
riante v pripravi. Podatek o teh aktih v pripravi pripravljavec 
sorodnega predpisa pridobi od občine ali ministrstva. Sorodni 
predpis mora vsebovati tudi grafični prikaz območja v prostoru 
v skladu s predpisi, ki urejajo prostorski informacijski sistem.

(3) V primeru začasne razglasitve za kulturni spomenik po 
predpisih s področja varstva kulturne dediščine in začasnega 
zavarovanja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, 
se prejšnji odstavek ne uporablja.

(4) Kot prostorski izvedbeni akti iz prvega odstavka tega 
člena se štejejo tudi:

– državni prostorski načrt, občinski prostorski načrt, ob-
činski podrobni prostorski načrt po Zakonu o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2);

– državni prostorski načrt, občinski prostorski načrt, ob-
činski podrobni prostorski načrt in regionalni prostorski načrt po 
Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt);

– državni prostorski načrt po Zakonu o umeščanju pro-
storskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, 
št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2; v nadalj-
njem besedilu: ZUPUDPP);

– državni lokacijski načrt, prostorski red občine in občin-
ski lokacijski načrt po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 
108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2, v 
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1);

– prostorski ureditveni pogoji ter zazidalni, ureditveni in 
lokacijski načrti po Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list 
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 – ZPDF, 44/97, 9/01 
– ZPPreb, 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1; v nadaljnjem 
besedilu: ZUN);

– zazidalni načrt po Zakonu o urbanističnem planiranju 
(Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72, 8/78 in 18/84 – ZUN; v na-
daljnjem besedilu: ZUPl);

– lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o graditvi 
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP);

– lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o ukrepih za 
odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega 
iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 80/10 – ZUPUDPP in 109/12; v nadaljnjem besedilu: 
ZUOPZP);

– ureditveni načrt obnove, sprejeti na podlagi Zakona o 
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju 
(Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 
114/06 – ZUE).

2. poglavje: STROKOVNE PODLAGE

63. člen
(strokovne podlage)

(1) Za pripravo prostorskih aktov in druge naloge urejanja 
prostora se predhodno izdelajo ustrezne strokovne podlage.

(2) Pri pripravi prostorskih aktov se uporabljajo podatki 
iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, pomembni za pri-
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pravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja 
prostora.

(3) S strokovnimi podlagami se:
– ugotovijo in analizirajo podatki iz prejšnjega odstavka, 

problemi, razvojne potrebe in možnosti, stanje glede fizičnih la-
stnosti, prepoznavnih značilnosti in pravnega stanja prostora, in 
ranljivost prostora; ugotovijo se tveganja ter pričakovani vplivi 
na posamezne sestavine prostora in okolja, pričakovani učinki 
na gospodarski razvoj in družbeno-socialno okolje ter analizi-
rajo prostorske, tehnične in tehnološke možnosti načrtovanih 
prostorskih ureditev;

– pripravijo strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ure-
ditev;

– opravita vrednotenje in primerjava ali utemeljitev rešitev.
(4) Kadar so območja s skupnimi razvojnimi in varstvenimi 

interesi v več občinah, se zanje pripravijo skupne strokovne 
podlage.

(5) Za pripravo prostorskih aktov se lahko uporabijo tudi 
že izdelane strokovne podlage, če se dejansko stanje ni bi-
stveno spremenilo. Kot strokovne podlage štejejo tudi razvoj-
ni dokumenti po posameznih področjih oziroma dejavnostih, 
na primer trajnostna mobilnost, raba energije in energetska 
učinkovitost, prilagajanje na podnebne spremembe in drugi 
razvojni dokumenti, ki obravnavajo prostorski razvoj oziroma 
vplivajo nanj.

(6) Za presojo kakovosti strokovnih rešitev in strokovnih 
podlag se lahko pripravijo strokovne ocene (recenzije), s kate-
rimi se preverja ustreznost uporabljenega gradiva, uporabljenih 
metod, teoretičnih izhodišč, načrtovalskih konceptov in predla-
ganih strokovnih rešitev.

64. člen
(izdelava strokovnih podlag)

(1) Strokovne podlage se pripravijo v obsegu, vsebini 
in obliki, ki ustreza zahtevnosti obravnavane problematike, 
omogoča usklajevanje razvojnih in varstvenih interesov in za-
gotavlja transparentne strokovne rešitve. Obseg, vsebina in 
roki za izdelavo strokovnih podlag se določijo v začetnem 
delu postopka priprave prostorskih aktov, pri čemer se o tem 
izrečejo tudi nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi 
posameznega dela strokovnih podlag.

(2) Strokovne podlage se pridobijo s projektnim nateča-
jem v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo javno naro-
čanje, če gre pri strokovnih podlagah za iskanje urbanističnih, 
arhitekturnih ali krajinskih rešitev.

(3) Kot območja, za katera se izvede projektni natečaj v 
skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ker se spreminja 
namenska raba prostora in ker gre za površino, večjo od pet 
hektarov, štejejo zgolj območja, kjer se načrtuje:

– prenova naselja ali njegovega dela, ki vključuje večje 
javne površine ali družbeno infrastrukturo;

– nova kompleksna stanovanjska ali poslovna gradnja ali
– nova kompleksna območja turističnih, rekreacijskih in 

drugih dejavnosti v krajini, ki pomembno vplivajo na prepoznav-
ne značilnosti prostora.

(4) Projektni natečaj ali ena od alternativnih oblik natečaja 
se izvede tudi v primeru, če investitor priprave prostorskega 
akta ni naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, 
pa je obveznost njegove izvedbe določena v hierarhično nad-
rejenem prostorskem aktu ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega 
odstavka.

(5) Projektni natečaj ali ena od alternativnih oblik natečaja 
se lahko izvede tudi v primerih, če to izhaja iz namena, obsega 
ali lokacije načrtovanih prostorskih ureditev, kar se določi v 
sklepu o pripravi prostorskega izvedbenega akta.

(6) Alternative oblike natečaja so idejni natečaj, postopek 
izbora najustreznejše variantne rešitve ali izvedba urbanistično- 
arhitekturne delavnice.

(7) Če je naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno na-
ročanje, dolžan izvesti projektni natečaj za pridobitev strokovne 
podlage za urbanistične ali krajinske rešitve, lahko namesto 

projektnega natečaja izvede idejni natečaj ali postopek izbora 
najustreznejše variantne rešitve, pri čemer mora ravnati v skla-
du s predpisi, ki urejajo javno naročanje, kolikor se uporabljajo 
za zadevni idejni natečaj ali postopek izbora najustreznejše 
variantne rešitve.

(8) Strokovna rešitev, izbrana na podlagi projektnega 
natečaja ali ene od alternativnih oblik natečaja, je podlaga za 
pripravo prostorskega izvedbenega akta.

(9) Minister v skladu s tem zakonom in v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
javno naročanje, podrobneje predpiše merila ter način izvedbe 
projektnega natečaja in alternativnih oblik natečaja.

65. člen
(obvezne strokovne podlage)

(1) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo regional-
nega prostorskega plana oziroma občinskega prostorskega 
plana se izdela strokovna podlaga, v kateri se na podlagi 
analize stanja v prostoru in razvojnih potreb določijo usmeritve 
za razvoj poselitve, razvoja v krajini in gospodarske javne 
infrastrukture.

(2) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo regional-
nega prostorskega plana, občinskega prostorskega plana in 
OPN se za mesta in druga urbana naselja izdela urbanistična 
zasnova. Ta se lahko izdela tudi za druga naselja, v katerih 
je zaradi posebnega razvojnega interesa ali nasprotujočih si 
interesov to potrebno.

(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN se 
za druga naselja in druga ureditvena območja izdela strokovna 
podlaga, s katero se analizirata stanje in načrtovan prihodnji 
razvoj in določi ureditveno območje naselja oziroma drugo 
ureditveno območje. Strokovna podlaga za druga naselja se 
izdela v vsebini urbanistične zasnove, prilagojene pomembno-
sti in velikosti naselja. Ta strokovna podlaga se izdela ob prvi 
določitvi ureditvenega območja naselja za drugo naselje. Ob 
naslednji pripravi OPN se preveri ustreznost strokovnih podlag 
in te se dopolnijo, če je to potrebno zaradi načrtovanega razvo-
ja in če se s tem spremeni meja ureditvenega območja naselja 
ali drugega ureditvenega območja.

(4) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo regional-
nega prostorskega plana ali občinskega prostorskega plana se 
za posamezna krajinsko zaokrožena območja izdela krajinska 
zasnova, če:

– so v območju predvidene prostorske ureditve, ki bi lahko 
pomembno vplivale na krajino, zeleni sistem, kulturno dedi-
ščino, ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč, varstvo 
gozdov in trajnostno rabo drugih naravnih virov ali prepoznavne 
značilnosti prostora, ali če gre za sanacijo razvrednotenega 
območja;

– se v območju pojavljajo nasprotujoči si interesi v zvezi 
z rabo prostora.

(5) Krajinska zasnova se izdela tudi za:
– varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 

kulturne dediščine oziroma ohranjanje narave, če tako določa 
akt o določitvi takega območja;

– pripravo OPN, če tako določa regionalni prostorski plan 
ali občinski prostorski plan, ali če se izkaže za potrebno ob 
pripravi sklepa o pripravi OPN.

(6) Vsebine, določene za urbanistično in krajinsko za-
snovo, se lahko izvedejo v skupni strokovni podlagi, če je to 
smiselno glede na obravnavano območje.

66. člen
(urbanistična zasnova)

(1) Urbanistična zasnova je namenjena analizi obstoječe-
ga stanja v prostoru, prepoznavi omejitev, potreb in kakovosti 
ter usmerjanju in podrobnejši določitvi urbanistično-arhitektur-
nega razvoja naselja.

(2) Urbanistična zasnova opredeli te vsebine:
– okvirno ureditveno območje naselja;
– okvirno območje za dolgoročni razvoj naselja;
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– usmeritve za razporeditev dejavnosti v naselju z more-
bitnimi vplivi na sosednja območja;

– način razvoja naselja oziroma njegovih delov;
– območja in omrežja gospodarske javne infrastrukture in 

družbene infrastrukture ter njihova zmogljivost;
– območja javnih površin;
– območja prepoznavnih značilnosti v prostoru;
– razvrednotena območja in način njihove nove ureditve;
– območja prenove;
– zeleni sistem naselja;
– območja, za katera se izvede projektni natečaj ali ena 

od alternativnih oblik natečaja iz šestega odstavka 64. člena 
tega zakona;

– usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje 
(npr. morfologija in tipologija pozidave, gabariti, volumni, grad-
bene linije);

– usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in var-
stvo kulturne dediščine, doseganje energetske učinkovitosti in 
trajnostne rabe naravnih virov;

– program ukrepov z usmeritvami za njihovo izvajanje.
(3) Urbanistična zasnova se glede vsebine in stopnje 

podrobnosti obdelave rešitev ustrezno prilagodi vrsti, vsebini in 
namenu prostorskega akta, za katerega se pripravlja.

67. člen
(krajinska zasnova)

(1) Krajinska zasnova je namenjena usmerjanju in po-
drobnejši določitvi prostorskega razvoja in varstva na posame-
znih območjih v krajini.

(2) Krajinska zasnova za posamezno območje opredeli:
– razvojni in varstveni koncept območja;
– usmeritve za razporeditev dejavnosti v prostoru z more-

bitnimi vplivi na sosednja območja;
– zeleni sistem;
– območja prepoznavnih značilnosti v prostoru;
– usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko obli-

kovanje predvidenih prostorskih ureditev;
– usmeritve za varstvo krajine, okolja, ohranjanje narave, 

varstvo kmetijskih zemljišč, varstvo gozdov, varstvo kulturne 
dediščine in trajnostno rabo naravnih virov;

– usmeritve v zvezi z varstvom pred naravnimi nesrečami;
– program ukrepov z usmeritvami za njihovo izvajanje.
(3) Krajinska zasnova se glede vsebine in stopnje po-

drobnosti obdelave rešitev ustrezno prilagodi vrsti, vsebini in 
namenu prostorskega akta, za katerega se pripravlja.

68. člen
(elaborat ekonomike)

(1) V postopku priprave OPN in OPPN se pripravi elaborat 
ekonomike, ki vsebuje oceno investicij za graditev ali dogradi-
tev komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastruk-
ture ter oceno investicij za zagotovitev družbene infrastrukture 
glede načrtovanih prostorskih ureditev v OPN in OPPN.

(2) Elaborat ekonomike ali njegov povzetek je del gradiva 
za obravnavo na občinskem svetu.

(3) Minister podrobneje predpiše vsebino in obliko elabo-
rata ekonomike.

3. poglavje: PROSTORSKI STRATEŠKI AKTI

1. oddelek: Celovita presoja vplivov na okolje

69. člen
(celovita presoja vplivov na okolje prostorskih  

strateških aktov)
(1) Za prostorske strateške akte se izvede celovita pre-

soja vplivov na okolje.
(2) Pripravljavec pridobi mnenje zavoda, pristojnega za 

ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana 

območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na 
varovana območja. Mnenje zavoda glede obveznosti izvedbe 
presoje sprejemljivosti je zavezujoče.

(3) Pripravljavec zagotovi kakovost okoljskega poročila, 
ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, pa 
izda mnenje o tem po posvetovanju z ministrstvi in drugimi 
organizacijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 
Obseg in vsebina okoljskega poročila se prilagodita obsegu in 
vsebini prostorskega strateškega akta.

(4) Pred sprejetjem prostorskega strateškega akta mora 
pripravljavec pridobiti odločitev ministrstva, pristojnega za celo-
vito presojo vplivov na okolje, da so vplivi na okolje sprejemljivi.

2. oddelek: Strategija prostorskega razvoja Slovenije

70. člen
(namen in vsebina Strategije prostorskega razvoja Slovenije)

(1) Strategija je temeljni prostorski strateški akt o usmerja-
nju prostorskega razvoja države. V skladu s Strategijo razvoja 
Slovenije ter v povezavi z drugimi državnimi razvojnimi doku-
menti in razvojnimi cilji EU določa dolgoročne strateške cilje 
države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru.

(2) Strategija vsebuje:
– vizijo prostorskega razvoja države z dolgoročnimi cilji 

prostorskega razvoja,
– dolgoročen koncept prostorskega razvoja s predno-

stnimi nalogami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega 
razvoja.

(3) Strategija določa tudi strateške usmeritve in izhodišča 
za urejanje prostora na državni, regionalni in občinski ravni.

(4) Razvojni dokumenti po posameznih področjih in de-
javnostih ne smejo biti v nasprotju s Strategijo.

71. člen
(akcijski programi za izvajanje Strategije)

(1) Za izvajanje Strategije ministrstvo lahko pripravi dve 
vrsti akcijskih programov iz prvega odstavka 50. člena tega 
zakona:

– tematski akcijski program,
– regionalni akcijski program.
(2) V tematskem akcijskem programu za izvajanje Strate-

gije se celovito načrtujejo vsebinska področja, ki so v pristojno-
sti države, in so pomembna za njen prostorski razvoj.

(3) Za morje se, kot pomorski prostorski plan, pripravi 
tematski akcijski program za izvajanje Strategije na morju. V 
postopku njegove priprave se zagotovi sodelovanje sosednjih 
držav. Pomorski prostorski plan in načrti upravljanja, sprejeti 
v skladu s predpisi, ki urejajo vode, morajo biti med seboj 
usklajeni.

(4) Tematski akcijski program za izvajanje Strategije na 
morju se posodobi vsaj vsakih deset let.

(5) V regionalnem akcijskem programu za izvajanje Stra-
tegije se obravnavajo vsebine regionalnega prostorskega plana 
iz drugega odstavka 75. člena tega zakona, ki so v pristojnosti 
države, če regionalni prostorski plan ni sprejet. Za pripra-
vo regionalnega akcijskega programa se smiselno uporablja 
78. člen tega zakona.

72. člen
(izhodišča za pripravo Strategije)

(1) Ministrstvo na podlagi spremljanja, analize in ocene 
stanja v prostoru, Poročila o prostorskem razvoju Slovenije, 
pripravi izhodišča za pripravo Strategije.

(2) Ministrstvo v pripravo izhodišč iz prejšnjega odstavka 
vključi udeležence pri urejanju prostora.

(3) Komisija za prostorski razvoj izda mnenje o izhodiščih 
za pripravo Strategije. Ta se objavijo v prostorskem informacij-
skem sistemu.
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73. člen
(priprava in sprejetje Strategije)

(1) Ministrstvo na podlagi izhodišč iz prejšnjega člena po 
posvetovanjih z udeleženci pri urejanju prostora in z javnostjo 
pripravi osnutek Strategije in osnutek okoljskega poročila.

(2) Ministrstvo objavi osnutka iz prejšnjega odstavka v 
prostorskem informacijskem sistemu ter udeležence pri ureja-
nju prostora in javnost pozove, naj v 60 dneh predložijo pripom-
be in predloge, ki jih imajo v zvezi z osnutkoma. Ministrstvo v 
času javne objave izvede javni posvet.

(3) Ministrstvo na podlagi pripomb in predlogov udeležen-
cev pri urejanju prostora pripravi predlog Strategije in predlog 
okoljskega poročila in pridobi odločitev iz četrtega odstavka 
69. člena tega zakona.

(4) K predlogu Strategije izda mnenje Komisija za pro-
storski razvoj. Strategijo na predlog vlade z resolucijo sprejme 
Državni zbor Republike Slovenije.

(5) V šestih mesecih po sprejetju Strategije ministrstvo 
pripravi načrt, v katerem se za desetletno obdobje opredelijo 
prednostne naloge in odgovorni organi za izvajanje Strategije 
za posamezna območja ali dejavnosti. Ministrstvo vsakih de-
set let pripravi nov načrt za desetletno obdobje, ki ga sprejme 
vlada.

74. člen
(priprava in sprejetje akcijskega programa  

za izvajanje Strategije)
(1) Ministrstvo po posvetovanjih z udeleženci pri urejanju 

prostora in javnostjo pripravi osnutek tematskega ali regional-
nega akcijskega programa za izvajanje Strategije in osnutek 
okoljskega poročila.

(2) Ministrstvo objavi osnutka iz prejšnjega odstavka v 
prostorskem informacijskem sistemu in udeležence pri urejanju 
prostora in javnost pozove, naj v 30 dneh predložijo pripombe 
in predloge, ki jih imajo v zvezi z osnutkoma. Ministrstvo v času 
javne objave izvede javni posvet.

(3) Ministrstvo na podlagi pripomb in predlogov udeležen-
cev pri urejanju prostora pripravi predlog akcijskega programa 
za izvajanje Strategije in predlog okoljskega poročila ter pridobi 
odločitev iz četrtega odstavka 69. člena tega zakona.

(4) Akcijski program za izvajanje Strategije po pridobitvi 
mnenja Komisije za prostorski razvoj sprejme vlada.

3. oddelek: Regionalni prostorski plan

75. člen
(namen in vsebina regionalnega prostorskega plana)
(1) Regionalni prostorski plan je prostorski strateški akt, 

s katerim se država in občine na podlagi Strategije, njenega 
akcijskega programa, drugih državnih razvojnih dokumentov in 
razvojnih ciljev EU in družbeno-gospodarskih razvojnih potreb 
lokalnih skupnosti dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvo-
ju posamezne razvojne regije ter določijo bistvene razvojne 
priložnosti.

(2) V regionalnem prostorskem planu se uskladijo in do-
ločijo:

– cilji in prednostne naloge prostorskega razvoja;
– mesta, druga urbana naselja in morebitna druga nase-

lja, ki so pomembna za razvoj regije ter se jim določijo njihova 
vloga in okvirna območja za njihov dolgoročni razvoj;

– širša mestna območja;
– zasnova omrežij družbene infrastrukture;
– zasnova omrežij gospodarske javne infrastrukture;
– zasnova stanovanjskih območij;
– prednostna območja za razvoj posameznih dejavnosti, 

pomembnih za regijo;
– zasnova zelenega sistema regije;
– povezave s sosednjimi območji.
(3) V regionalnem prostorskem planu se uskladijo zasno-

ve prostorskih ureditev državnega pomena tako, da se opravita 

vsaj predhodno vrednotenje in utemeljitev mogočih variant, 
opredelijo predlogi izvedljivih variant in predložijo usmeritve 
za njihovo prostorsko načrtovanje. Te so podlaga za izvedbo 
postopkov državnega prostorskega načrtovanja v skladu s tem 
zakonom.

(4) V regionalnem prostorskem planu se obvezno uskladi-
jo in določijo zasnove prostorskih ureditev lokalnega pomena, 
ki segajo v območje več občin ali vplivajo na razvoj več občin. 
Med te spadajo zlasti:

– prostorske ureditve, neposredno namenjene opravljanju 
lokalnih gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja;

– prednostna razvojna območja za stanovanjsko oskrbo;
– prednostna območja za gospodarski razvoj, ki sama ali 

kot širitev obstoječih presegajo 10 ha uporabne površine (indu-
strijska, obrtna, trgovska, poslovna, logistični centri);

– večja nakupovalna središča, ki sama ali kot širitev ob-
stoječih presegajo 5.000 m2 bruto tlorisne površine;

– infrastrukturna vozlišča in prostorske ureditve, namenje-
ne urejanju skupnega javnega potniškega prometa;

– območja za objekte pomembnejše družbene infrastruk-
ture;

– prednostna območja za razvoj turizma.
(5) Ne glede na drugi in četrti odstavek tega člena se 

lahko na predlog občine ob strinjanju preostalih občin v razvojni 
regiji v regionalnem prostorskem planu uskladijo in določijo tudi 
zasnove drugih prostorskih ureditev lokalnega pomena.

(6) Regionalni prostorski plan vsebuje usmeritve za pro-
storski razvoj regije, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, 
razvoj gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine s 
poudarkom na ohranjanju krajinske identitete. Usmeritve se 
prednostno predložijo glede na pomembne razvojne možnosti 
ali probleme v razvojni regiji. Občine te usmeritve upoštevajo 
pri pripravi svojih prostorskih aktov.

(7) Če vsebina regionalnega prostorskega plana vpliva na 
sosednjo razvojno regijo ali posamezno občino, se te vsebine 
uskladijo z njo.

(8) Ne glede na četrti odstavek tega člena lahko mestne 
občine določijo prednostna območja za gospodarski razvoj in 
večja nakupovalna središča v občinskem prostorskem planu.

76. člen
(razmerje z regionalnim razvojnim programom)

(1) Regionalni prostorski plan je podlaga za pripravo regi-
onalnega razvojnega programa, ki se pripravlja v skladu s pred-
pisi, ki urejajo spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

(2) Regionalni prostorski plan mora biti sprejet pred regi-
onalnim razvojnim programom iz prejšnjega odstavka ali hkrati 
z njim.

77. člen
(pripravljavec regionalnega prostorskega plana)

(1) Pripravljavec regionalnega prostorskega plana je 
pravna oseba, v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki jo za celotno 
območje vsake razvojne regije izberejo občine v regiji v skladu 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

(2) Izbrani pripravljavec se za tekoče programsko obdobje 
vključi v regijsko razvojno mrežo, kot jo določajo predpisi, ki 
urejajo spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

(3) Pripravljavec vodi postopek priprave regionalnega 
prostorskega plana ter skrbi za usklajevanje interesov med 
državo in občinami v območju razvojne regije. Pripravljavec si 
mora prizadevati za sodelovanje vseh relevantnih udeležencev 
pri urejanju prostora ter poskrbeti za zgodnje in učinkovito ob-
veščanje in sodelovanje javnosti.

(4) Za izdelavo regionalnega prostorskega plana, posa-
meznih sestavin regionalnega prostorskega plana ali njegovih 
strokovnih podlag pripravljavec zagotovi sodelovanje interdi-
sciplinarne skupine strokovnjakov iz 45. člena tega zakona. 
Zagotovi tudi izdelovalca regionalnega prostorskega plana v 
skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
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(5) Sredstva za izdelavo regionalnega prostorskega plana 
se zagotavljajo v občinskih proračunih in državnem, pri čemer 
državni proračun zagotovi 60 odstotkov potrebnih sredstev.

78. člen
(priprava in sprejetje regionalnega prostorskega plana)

(1) Priprava regionalnega prostorskega plana se začne, 
ko se država in vse občine v razvojni regiji po posvetovanjih 
z javnostjo dogovorijo in uskladijo o njegovi okvirni vsebini, 
postopku priprave in načinu sodelovanja z udeleženci pri ure-
janju prostora (v nadaljnjem besedilu: izhodišča za pripravo 
regionalnega prostorskega plana) in sosednjimi razvojnimi re-
gijami. Izhodišča za pripravo regionalnega prostorskega plana 
se objavijo v prostorskem informacijskem sistemu.

(2) Osnutek regionalnega prostorskega plana in osnutek 
okoljskega poročila se pripravita na strokovnih podlagah, ki 
jih zagotovijo tudi nosilci urejanja prostora za svoje področje 
pristojnosti tako, da omogočajo predstavitev razvojnih in var-
stvenih interesov za razvojno regijo in sosednja območja.

(3) Osnutek regionalnega prostorskega plana in osnutek 
okoljskega poročila se objavita v prostorskem informacijskem 
sistemu za najmanj 60 dni. V tem roku ima javnost možnost 
predložiti predloge in pripombe, do katerih se pripravljavec 
opredeli in jih ustrezno obravnava. Pripravljavec v času javne 
objave izvede javni posvet. Svoja mnenja o osnutku izdajo 
tudi nosilci urejanja prostora, v katerih ugotavljajo skladnost 
osnutka s predpisi in razvojnimi dokumenti iz svoje pristojnosti 
ter strokovnimi podlagami, ki so jih zagotovili v tem postopku.

(4) Na podlagi pridobljenih predlogov in pripomb javnosti 
ter mnenj nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se 
pripravita predlog regionalnega prostorskega plana in predlog 
okoljskega poročila. Pripravljavec pridobi odločitev iz četrtega 
odstavka 69. člena tega zakona.

(5) Regionalni prostorski plan sprejme razvojni svet regije, 
določen v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje skladnega 
regionalnega razvoja, po potrditvi vlade in sveta regije, dolo-
čenega v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje skladnega 
regionalnega razvoja.

4. oddelek: Občinski prostorski plan

79. člen
(namen in vsebina občinskega prostorskega plana)
(1) Z občinskim prostorskim planom občina na podlagi 

Strategije, njenega akcijskega programa, regionalnega prostor-
skega plana, drugih državnih razvojnih dokumentov in razvojnih 
ciljev EU uskladi in določi:

– cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja občine;
– naselja v omrežju naselij in njihovo vlogo;
– zasnovo omrežja gospodarske javne infrastrukture;
– zasnovo družbene infrastrukture lokalnega pomena;
– prednostna območja za razvoj dejavnosti, pomembnih 

za občino;
– zasnovo zelenega sistema;
– območja, za katera se izdela urbanistična ali krajinska 

zasnova.
(2) Občinski prostorski plan vsebuje usmeritve za prostor-

ski razvoj občine, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za 
urejanje krajine ter za razvoj gospodarske javne infrastrukture 
in družbene infrastrukture lokalnega pomena. Občine te usme-
ritve upoštevajo pri pripravi prostorskih aktov.

(3) Sprejetje občinskega prostorskega plana je obvezno 
le za mestne občine, kadar za regijo, v kateri so, ni sprejet re-
gionalni prostorski plan oziroma se ni začel postopek njegove 
priprave. V takem primeru lahko mestna občina v občinskem 
prostorskem planu načrtuje tudi okvirna območja za dolgoročni 
razvoj naselij.

(4) Občinski prostorski plan ne sme določati zasnov 
prostorskih ureditev lokalnega pomena iz četrtega odstavka 
75. člena tega zakona, ki niso v skladu z regionalnim prostor-
skim planom in akcijskim programom za izvajanje Strategije.

80. člen
(pripravljavec in izdelovalec občinskega prostorskega plana)

(1) Za pripravo občinskega prostorskega plana je odgo-
vorna občina.

(2) Pri izdelavi občinskega prostorskega plana se zago-
tovi sodelovanje interdisciplinarne skupine strokovnjakov iz 
45. člena tega zakona.

81. člen
(priprava in sprejetje občinskega prostorskega plana)
(1) Na podlagi ugotovitev spremljanja stanja prostorskega 

razvoja ter po posvetovanjih z javnostjo in nosilci urejanja pro-
stora župan sprejme sklep o pripravi občinskega prostorskega 
plana, v katerem se opredelijo njegova izhodišča in način 
priprave tega plana. Sklep se skupaj z mnenjem iz drugega 
odstavka 69. člena tega zakona objavi v prostorskem informa-
cijskem sistemu.

(2) Občina pripravi osnutek občinskega prostorskega 
plana in osnutek okoljskega poročila. Osnutka objavi v pro-
storskem informacijskem sistem ter pozove nosilce urejanja 
prostora in javnost, naj v 30 dneh predložijo pripombe in pre-
dloge, ki jih imajo v zvezi z osnutkoma. Občina v okviru javne 
razprave izvede javni posvet.

(3) Občina na podlagi pripomb in predlogov nosilcev 
urejanja prostora in javnosti pripravi predlog občinskega pro-
storskega plana in predlog okoljskega poročila. Pridobi tudi 
odločitev iz četrtega odstavka 69. člena tega zakona.

(4) Občinski prostorski plan sprejme občinski svet.

4. poglavje: PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI

1. oddelek: Državno prostorsko načrtovanje

1.1 Splošne določbe

82. člen
(namen državnega prostorskega načrtovanja)

(1) Država načrtuje prostorske ureditve državnega pome-
na skupaj s spremljajočimi in funkcionalno povezanimi prostor-
skimi ureditvami (državno prostorsko načrtovanje).

(2) Državno prostorsko načrtovanje poteka s temi po-
stopki:

– umeščanje in načrtovanje prostorske ureditve držav-
nega pomena, ki se zaključi s sprejetjem DPN (v nadaljnjem 
besedilu: postopek DPN);

– umeščanje ki se zaključi s sprejetjem uredbe o naju-
streznejši varianti, ter podrobnejše načrtovanje in dovoljevanje 
prostorske ureditve državnega pomena, ki se zaključi z izdajo 
celovitega dovoljenja in sprejetjem uredbe o državnem pro-
storskem ureditvenem načrtu (v nadaljnjem besedilu: združen 
postopek);

– podrobnejše načrtovanje in dovoljevanje prostorske 
ureditve državnega pomena, ki se zaključi z izdajo celovitega 
dovoljenja in sprejetjem uredbe o državnem prostorskem uredi-
tvenem načrtu (v nadaljnjem besedilu: delni združen postopek).

(3) Združen postopek ali delni združen postopek se iz-
vede, če je znan investitor, ki namerava pridobiti eno celovito 
dovoljenje. Ne glede na to se ta postopka lahko izvedeta tudi, 
če namerava investitor pridobiti več celovitih dovoljenj, če gre 
za funkcionalno zaključeno celoto.

(4) V postopkih državnega prostorskega načrtovanja se 
izvedejo le dejanja in sprejmejo odločitve, ki v postopkih pripra-
ve regionalnega prostorskega plana ali akcijskega programa za 
izvajanje Strategije še niso bile izvedene ali sprejete smiselno 
tako, kot jih določa ta zakon za državno prostorsko načrtovanje.

(5) Če je bila najustreznejša varianta v postopku pripra-
ve regionalnega prostorskega plana ali akcijskega programa 
za izvajanje Strategije že izbrana, se lahko za tako varianto 
neposredno pripravi DPN. Če je taka varianta iz regionalnega 
prostorskega plana ali akcijskega programa za izvajanje Stra-
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tegije podlaga za izvedbo združenega postopka ali delnega 
združenega postopka, vlada pred izvedbo teh postopkov za to 
varianto sprejme uredbo o najustreznejši varianti ob smiselni 
uporabi petega odstavka 98. člena tega zakona.

83. člen
(vsebina državnih prostorskih izvedbenih aktov  

in celovitega dovoljenja)
(1) DPN določi načrtovano prostorsko ureditev, obmo-

čje DPN, prostorske izvedbene pogoje za graditev in izved-
bo drugih posegov v tem območju in usmeritve za določitev 
namenske rabe prostora v občinskih prostorskih izvedbenih 
aktih. DPN določi tudi prostorske izvedbene akte občin, na 
katere neposredno vpliva ta uredba. DPN lahko določi tudi 
območje predkupne pravice države, v skladu s 199. členom 
tega zakona.

(2) V uredbi o najustreznejši varianti se določi zasnova 
načrtovane prostorske ureditve in njeno območje. Določijo 
se lahko tudi omejitve in dopustni posegi v tem območju, 
če so potrebni, ter prostorski izvedbeni akti občin, na katere 
neposredno vpliva s tem. V uredbi o najustreznejši varianti se 
lahko določi tudi območje predkupne pravice države, v skladu 
s 199. členom tega zakona.

(3) S celovitim dovoljenjem se dovoli gradnja načrtovanih 
prostorskih ureditev. Če je treba v združenem postopku ali 
delnem združenem postopku izvesti tudi presojo vplivov na 
okolje, se s celovitim dovoljenjem odloči tudi o ustreznosti 
vplivov posega na okolje.

(4) Državni prostorski ureditveni načrt določi varovano 
območje prostorske ureditve državnega pomena, za katero 
je izdano celovito dovoljenje, usmeritve za določitev namen-
ske rabe prostora v občinskih prostorskih izvedbenih aktih in 
prostorske izvedbene pogoje za urejanje te prostorske uredi-
tve državnega pomena oziroma za izvedbo drugih posegov v 
prostor v tem območju. Državni prostorski ureditveni načrt do-
loči tudi prostorske izvedbene akte občin, na katere ta uredba 
neposredno vpliva.

(5) Območje DPN, območje najustreznejše variante in ob-
močje državnega prostorskega ureditvenega načrta se določijo 
tako, da jih je mogoče grafično prikazati v katastru nepremičnin. 
Določijo se glede na znane podatke in podrobnost strokovnih 
podlag, ki so na voljo v posamezni fazi postopka.

84. člen
(celovita presoja vplivov na okolje pri državnem  

prostorskem načrtovanju)
(1) Za DPN in uredbo o najustreznejši varianti se izvede 

celovita presoja vplivov na okolje. Obseg in vsebina okoljskega 
poročila se prilagodita načrtovanim prostorskim ureditvam.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek celovite presoje vplivov 
na okolje v postopku DPN ali združenem postopku ni treba 
izvesti, če pripravljavec o tem pridobi mnenje ministrstva, pri-
stojnega za celovito presojo vplivov na okolje. Pripravljavec 
lahko zaprosi za mnenje, če oceni, da se s tema aktoma ne 
načrtujejo prostorske ureditve:

– ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja;

– za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na varo-
vana območja ali

– ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje.
(3) Ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na 

okolje, o mnenju iz prejšnjega odstavka obvesti pripravljavca v 
30 dneh po prejetju zaprosila. To mnenje se skupaj s sklepom 
o pripravi DPN ali izvedbi združenega postopka (v nadaljnjem 
besedilu: sklep o pripravi) objavi v prostorskem informacijskem 
sistemu.

(4) Pripravljavec pridobi mnenje zavoda, pristojnega za 
ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana 
območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti. Zavod 

izda mnenje v 30 dneh od prejetja zaprosila. To mnenje se sku-
paj s sklepom o pripravi objavi v prostorskem informacijskem 
sistemu. Mnenje zavoda glede obveznosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti je zavezujoče.

85. člen
(udeleženci postopkov državnega prostorskega načrtovanja)

(1) Pobudnik izvedbe postopka državnega prostorskega 
načrtovanja je ministrstvo, v pristojnost katerega spada prostor-
ska ureditev, za katero daje pobudo. Pobudnik je tudi naročnik. 
Naročnik je lahko tudi investitor ali druga oseba, če se tako 
dogovori s pobudnikom.

(2) Investitor v združenem postopku ali delnem združe-
nem postopku vloži vlogo za izdajo celovitega dovoljenja, zago-
tovi dokumentacijo za izdajo celovitega dovoljenja in sprejetje 
državnega prostorskega ureditvenega načrta ter nosi stroške 
teh postopkov. Zanj veljajo tudi obveznosti, ki jih za investitorja 
določajo predpisi, ki urejajo graditev. Investitor da skupaj s 
pobudnikom v delnem združenem postopku tudi pobudo za 
začetek tega postopka.

(3) Pripravljavca v postopku DPN in pri pripravi dokumen-
tacije v združenem postopku ali delnem združenem postopku 
sta ministrstvo in za ta namen imenovana projektna skupina iz 
86. člena tega zakona.

(4) Postopek izdaje celovitega dovoljenja in državnega 
prostorskega ureditvenega načrta usklajuje in vodi ministrstvo.

(5) Stranski udeleženec v postopku izdaje celovitega do-
voljenja je lahko oseba, ki je lahko stranski udeleženec v skladu 
s tem zakonom in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

86. člen
(projektna skupina)

(1) Člane in vodjo projektne skupine imenuje minister s 
sklepom na predlog pristojnega organa ali organizacije. Vodja 
projektne skupine je predstavnik ministrstva. Vodja in člani 
projektne skupine imajo namestnika.

(2) Člani projektne skupine v širši sestavi so po en pred-
stavnik:

– ministrstva;
– pobudnika;
– ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na 

okolje, če se izvaja celovita presoja vplivov na okolje;
– državnih nosilcev urejanja prostora, relevantnih za kon-

kreten postopek;
– naročnika;
– investitorja, če je ta znan, in
– odgovornega vodje.
(3) Člani projektne skupine v ožji sestavi so po en pred-

stavnik:
– ministrstva;
– pobudnika;
– ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na 

okolje, če se izvaja celovita presoja vplivov na okolje;
– državnih nosilcev urejanja prostora, relevantnih za kon-

kreten postopek.
(4) Seje projektne skupine niso javne. Na povabilo vodje 

projektne skupine se lahko seje projektne skupine udeleži tudi 
predstavnik občine ali drug posameznik, ki ni član projektne 
skupine.

87. člen
(naloge projektne skupine)

(1) Projektna skupina ima te naloge:
– skrb za usklajevanje interesov sodelujočih v postopku 

državnega prostorskega načrtovanja;
– potrditev načrta sodelovanja javnosti in skrb za vklju-

čevanje javnosti;
– potrditev časovnega načrta in skrb za njegovo izvajanje;
– uskladitev in potrditev stališča do pripomb in predlogov 

javnosti;
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– oblikovanje predlogov za obravnavo in izdajo mnenj k 
načrtovanim prostorskim ureditvam na Prostorskemu svetu ali 
Komisiji za prostorski razvoj;

– priprava obvestila o nameri za uvedbo postopka razre-
šitve nasprotja javnih interesov za Prostorski svet ali Komisijo 
za prostorski razvoj;

– priprava drugih gradiv oziroma oblikovanje mnenja o 
drugih zadevah v skladu s tem zakonom.

(2) Projektna skupina v ožji sestavi ima te naloge:
– oblikovanje mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam 

z vidika pristojnosti vseh sodelujočih nosilcev urejanja prostora, 
ministrstva in pobudnika;

– določitev obsega in podrobnejše vsebine okoljskega 
poročila;

– oblikovanje mnenj o ustreznosti okoljskega poročila in 
določitev morebitnih dopolnitev okoljskega poročila;

– oblikovanje mnenj o sprejemljivosti vplivov izvedbe dr-
žavnega prostorskega akta na okolje;

– oblikovanje mnenj o ustreznosti dokumentacije in dolo-
čitev morebitnih dopolnitev.

(3) Člani projektne skupine v ožji sestavi pripravijo stališče 
za pripravo mnenj projektne skupine.

(4) Vodja projektne skupine ima te naloge:
– predstavlja projektno skupino;
– sklicuje in vodi seje projektne skupine;
– skrbi za dokumentiranje sej projektne skupine;
– določa članom projektne skupine roke za pregled gradiv, 

pripravo stališč, posredovanje podatkov ipd. v posameznih 
fazah državnega prostorskega načrtovanja; rok je lahko med 
deset in 30 dni;

– posreduje Prostorskemu svetu ali Komisiji za prostorski 
razvoj predloge za obravnavo ali pripravo mnenja, za katere se 
dogovorijo v projektni skupini;

– seznanja z vprašanji, ki jih ni mogoče uskladiti v projek-
tni skupini Prostorski svet ali Komisijo za prostorski razvoj po 
predhodni seznanitvi članov projektne skupine;

– seznanja s postopkom državnega prostorskega na-
črtovanja Prostorski svet ali Komisijo za prostorski razvoj po 
predhodni seznanitvi članov projektne skupine.

(5) Na sejah projektne skupine se:
– spremlja priprava strokovnih podlag in po potrebi obli-

kujejo priporočila za njihovo pripravo;
– usklajujejo stališča članov;
– oblikujejo mnenja in drugi dokumenti, ki jih mora pripra-

viti projektna skupina v skladu s tem zakonom.
(6) Projektna skupina oblikuje mnenja in druge dokumen-

te v soglasju. Če soglasja ni mogoče doseči, vodja projektne 
skupine o tem seznani Prostorski svet oziroma Komisijo za 
prostorski razvoj.

88. člen
(dopustne dodatne prostorske ureditve)

(1) Poleg izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev iz pr-
vega odstavka 82. člena tega zakona je zaradi smotrne izra-
be prostora v območju veljavnega državnega prostorskega 
izvedbenega akta dopustna tudi izvedba prostorskih ureditev 
gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanje, ki niso 
bili predhodno načrtovani, če:

– se k rešitvam njihove umestitve pridobi predhodno 
pozitivno mnenje investitorja načrtovane prostorske ureditve 
ali, če je prostorska ureditev državnega pomena že zgrajena 
in predana v uporabo pa njenega upravljavca;

– se z njimi ne onemogoči izvedba omilitvenih ali izrav-
nalnih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in 
ohranjanje narave, predvidenih v teh območjih ter

– državni prostorski izvedbeni akt teh prostorskih ureditev 
izrecno ne prepoveduje.

(2) Ta člen se uporablja tudi v območjih:
– državni prostorskih načrtov, sprejetih na podlagi 

ZUreP-2;
– državnih prostorskih načrtov, sprejetih na podlagi 

ZUPUDPP;

– državnih prostorskih načrtov, sprejetih na podlagi 
ZPNačrt;

– državnih lokacijskih načrtov, sprejetih na podlagi 
ZUreP-1;

– prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih je na podlagi ZUN 
sprejela država.

89. člen
(načrtovanje občine v območju državnega prostorskega 

izvedbenega akta)
(1) V območju državnega prostorskega izvedbenega akta 

lahko občina pripravi občinski prostorski izvedbeni akt v skladu 
s tem zakonom, če s tem nista onemogočeni izvedba in upo-
raba prostorskih ureditev, načrtovanih v državnih prostorskih 
izvedbenih aktih, in če s tem soglaša vlada. Soglasje vlade ne 
šteje za mnenje nosilca urejanja prostora k osnutku oziroma 
predlogu občinskega prostorskega izvedbenega akta niti za 
mnenje za sprejetje takega akta.

(2) Občina pošlje vladi pobudo za tako načrtovanje, ki jo 
predhodno uskladi z investitorjem ali upravljavcem, če so pro-
storske ureditve že zgrajene in predane v uporabo.

(3) Vlada preveri skladnost občinske pobude s prostorski-
mi ureditvami, ki so predmet državnega prostorskega izvedbe-
nega akta, in v 90 dneh s sklepom izda soglasje za pripravo 
občinskega prostorskega izvedbenega akta ali pobudo zavrne. 
S soglasjem lahko določi tudi pogoje, ki jih mora občina upo-
števati ali izvesti pred začetkom priprave takega akta ali druge 
usmeritve. Sklep vlade se objavi v prostorskem informacijskem 
sistemu.

(4) K občinskemu prostorskemu izvedbenemu aktu, ki 
ga občina pripravi v skladu s tem členom, mora pred njegovim 
sprejetjem, pridobiti tudi mnenje ministrstva o upoštevanju 
pogojev in usmeritev iz prejšnjega odstavka.

(5) Po sprejetju občinskega prostorskega izvedbenega 
akta iz prejšnjega odstavka vlada ugotovi ali državni prostorski 
izvedbeni akt preneha veljati v določenem delu ali v celoti.

(6) Ne glede na peti odstavek 52. člena tega zakona 
lahko občina v skladu s tem členom načrtuje prostorske ure-
ditve lokalnega pomena z OPPN tudi, če OPPN ni v skladu z 
OPN. V tem primeru občina v sklepu o pripravi OPPN izrecno 
navede, da bo pripravila OPPN v območju državnega prostor-
skega izvedbenega akta brez skladnosti z OPN. Po sprejetju 
takega OPPN občina uskladi OPN v skladu s tretjim odstavkom 
125. člena tega zakona.

90. člen
(načrtovanje prostorskih ureditev skupnega pomena)
(1) Ministrstvo in občina se lahko dogovorita, da občina 

pripravi prostorski izvedbeni akt za prostorsko ureditev, ki je 
skupnega državnega in lokalnega pomena, če se s tem strinja 
ministrstvo, v pristojnost katerega spada prostorska ureditev dr-
žavnega pomena. Ministrstvo in občina pred začetkom priprave 
takega prostorskega akta skleneta dogovor, v katerem določi-
ta obveznosti glede priprave prostorskega izvedbenega akta. 
Občina in investitor oziroma ministrstvo, v pristojnost katerega 
spada prostorska ureditev državnega pomena, lahko sklenejo 
dogovor tudi glede financiranja in morebitnih drugih obveznosti.

(2) Prostorsko ureditev skupnega pomena občina načrtuje 
z OPN ali OPPN. Župan sprejme sklep o njegovi pripravi po 
predhodnem soglasju ministra.

(3) Ministrstvo in ministrstvo, v pristojnost katerega spa-
da prostorska ureditev državnega pomena, morata občinski 
prostorski akt, pripravljen na podlagi tega člena, potrditi pred 
njegovim sprejetjem.

1.2 Postopek DPN

91. člen
(pobuda)

(1) Postopek DPN se začne na pobudo.
(2) Pobuda mora biti obrazložena in utemeljena v pro-

storskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja, 
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na katerem je podana. Vsebovati mora podatke, potrebne za 
odločanje o nadaljevanju postopka DPN ter osnutek načrta 
sodelovanja javnosti in osnutek časovnega načrta.

(3) Ministrstvo preveri popolnost in utemeljenost pobude. 
Če je pobuda popolna in utemeljena, minister imenuje projek-
tno skupino, pobuda pa se objavi v prostorskem informacijskem 
sistemu. Če pobuda ni popolna oziroma utemeljena, ministrstvo 
o tem obvesti pobudnika, da pobudo dopolni ali jo z obrazlo-
žitvijo zavrne.

(4) Če ministrstvo prejme za določeno območje več po-
bud, s sklepom odloči o združitvi obravnave teh pobud v enem 
postopku DPN, če je to smiselno zaradi njihove funkcionalne 
in teritorialne povezanosti.

(5) Če je treba sočasno s pripravo pobude izdelati doku-
ment identifikacije investicijskega projekta v skladu s predpisi, 
ki urejajo javne finance, lahko pobuda šteje tudi za dokument 
identifikacije investicijskega projekta.

(6) Če se v pobudi utemelji, da obstaja le ena potencialno 
izvedljiva varianta, je lahko sestavni del pobude študija variant 
v skladu s 94. členom tega zakona. Pobuda v tem primeru šte-
je za predinvesticijsko zasnovo v skladu s predpisi, ki urejajo 
javne finance.

(7) Če se v pobudi utemelji, da ni izvedljive variante, se 
lahko v pobudi predlaga taka neizvedljiva varianta, za katero 
se v tej fazi postopka presodi, da izpolnjuje pogoje za izvedbo 
postopka odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov v 
skladu z 20. členom tega zakona.

(8) Če je bila najustreznejša varianta izbrana v postopku 
priprave regionalnega prostorskega plana ali akcijskega pro-
grama za izvajanje Strategije, se pobuda pripravi na podlagi 
takega akta. Sestavni del pobude je potrditev predinvesticijske 
zasnove, v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

(9) Člani projektne skupine, ki so predstavniki nosilcev 
urejanja prostora, po javni objavi pobude zagotovijo vse podat-
ke iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na načrtovano prostor-
sko ureditev, lahko pa pripravijo tudi usmeritve za načrtovanje.

(10) Po javni objavi pobude se v 30 dneh pridobi tudi 
mnenje iz četrtega odstavka 84. člena tega zakona oziroma 
mnenje iz drugega odstavka 84. člena tega zakona.

(11) Člani projektne skupine, ki so predstavniki nosilcev 
urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na 
okolje in ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na 
okolje, predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti 
vključene v okoljsko poročilo.

(12) Občina v 30 dneh po objavi pobude predloži vse 
podatke iz svoje pristojnosti, pomembne za državno prostorsko 
načrtovanje. Občina lahko predloži tudi usmeritve za načrto-
vanje.

(13) Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb 
na objavljeno pobudo v roku, ki ni krajši od 30 dni. Projektna 
skupina lahko organizira posvete ali delavnice ali kako drugače 
vključi javnost v postopek državnega prostorskega načrtovanja.

92. člen
(analiza podatkov in usmeritev, načrt sodelovanja javnosti  

in časovni načrt)
(1) Izdelovalec na podlagi analize podatkov in usmeritev 

nosilcev urejanja prostora, občin in predlogov javnosti pripravi 
predlog potencialno izvedljivih variant in seznam strokovnih 
podlag, ki jih je treba še izdelati, in predlaga način upoštevanja 
predlogov javnosti. Po potrebi dopolni tudi načrt sodelovanja 
javnosti in časovni načrt.

(2) Projektna skupina iz 86. člena tega zakona:
– izda mnenje o predlogu potencialno izvedljivih variant;
– potrdi seznam in obseg strokovnih podlag;
– potrdi stališča do upoštevanja predlogov javnosti;
– potrdi načrt sodelovanja javnosti in časovni načrt;
– pripravi predlog sklepa o pripravi.
(3) Projektna skupina iz 86. člena tega zakona v ožji 

sestavi določi obseg in natančnost informacij, ki morajo biti 
vključene v okoljsko poročilo.

93. člen
(sklep o pripravi)

(1) Sklep o pripravi DPN sprejme vlada.
(2) Sklep o pripravi vsebuje:
– navedbo vrste postopka državnega prostorskega na-

črtovanja;
– cilje načrtovanih prostorskih ureditev;
– opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi zna-

čilnostmi ter določitev okvirnega območja in občin, v območju 
katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev;

– odločitev o načrtovanju v variantah z obrazložitvijo in 
opis potencialno izvedljivih variant, ki se preverijo v študiji vari-
ant; če ni izvedljive variante, pa opis take neizvedljive variante, 
ki potencialno izpolnjuje pogoje za izvedbo postopka odločanja 
o razrešitvi nasprotja javnih interesov v skladu z 20. členom 
tega zakona, in odločitev o izvedbi tega postopka pri pripravi 
študije variant;

– navedbo, ali se bosta izvedli celovita presoja vplivov na 
okolje in presoja sprejemljivosti na varovana območja;

– seznam udeležencev postopka državnega prostorskega 
načrtovanja;

– seznam podatkov in strokovnih podlag, vključno z obve-
znostmi udeležencev glede njihovega zagotavljanja;

– druge podatke in obveznosti, pomembne za izvedbo 
postopka državnega prostorskega načrtovanja.

(3) Sklep o pripravi se skupaj s časovnim načrtom in načr-
tom sodelovanja javnosti, stališčem do upoštevanja predlogov 
javnosti in mnenjem o obveznosti izvedbe presoje sprejemlji-
vosti na varovana območja iz četrtega odstavka 84. člena tega 
zakona in morebitnim mnenjem iz drugega odstavka 84. člena 
tega zakona objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

(4) Po sprejetju sklepa o pripravi lahko minister na pre-
dlog projektne skupine iz 86. člena tega zakona vladi predlaga 
sprejetje začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora v 
skladu s tem zakonom.

(5) Po sprejetju sklepa o pripravi lahko pobudnik ali in-
vestitor dostopa na zemljišča v okvirnem območju variant za 
izvajanje meritev, za raziskave terena, ocenjevanje vrednosti 
nepremičnin, ureditev mej in pogodbeno pridobivanje zemljišč 
(v nadaljnjem besedilu: pripravljalna dela). Pobudnik ali inve-
stitor s priporočeno pošto obvesti lastnike zemljišč o izvajanju 
pripravljalnih del najmanj osem dni pred začetkom njihovega iz-
vajanja. Lastniki zemljišč morajo dovoliti dostop nanje osebam, 
ki po pooblastilu pobudnika ali investitorja izvajajo taka dela. 
Lastniki zemljišč imajo pravico do odškodnine zaradi omejitve 
uporabe nepremičnine za čas izvedbe pripravljalnih del.

(6) Pobudnik in ministrstvo do uveljavitve DPN spremljata 
pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov v območju 
priprave DPN tako, da se z njihovo pripravo ne onemogoči 
načrtovanje ali izvedba načrtovanih prostorskih ureditev.

94. člen
(študija variant in predlog najustreznejše variante)

(1) Naročnik zagotovi študijo variant s predlogom naju-
streznejše variante (v nadaljnjem besedilu: študija variant), 
okoljsko poročilo in predlog DPN.

(2) Naročnik lahko zagotovi predlog DPN po dokončanih 
dejanjih iz 95. člena tega zakona. V tem primeru se predlog 
DPN obravnava v skladu s 96. členom tega zakona.

(3) V študiji variant in okoljskem poročilu se potencialno 
izvedljive variante podrobneje obdelajo, ovrednotijo in primer-
jajo s prostorsko-družbenega, varstvenega, funkcionalnega in 
ekonomskega vidika ter ocenijo z vidika sprejemljivosti v lokal-
nem okolju. Če je izvedljiva samo ena varianta, se v študiji va-
riant obravnava samo ta. Na podlagi rezultatov vrednotenja se 
opravi sintezna primerjava variant ter predlagajo najustreznejša 
varianta in potrebne optimizacije in usmeritve za nadaljnje 
državno prostorsko načrtovanje. Predlog DPN se pripravi za 
najustreznejšo varianto iz študije variant.
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(4) Pri celoviti presoji vplivov na okolje se vrednotenje z 
varstvenega vidika izvede z okoljskim poročilom, ki je sestavni 
del študije variant.

(5) Če se študija variant nanaša na investicijski projekt v 
skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, šteje za predinve-
sticijsko zasnovo.

(6) Projektna skupina iz 86. člena tega zakona v ožji 
sestavi pripravi mnenje glede ustreznosti študije variant, okolj-
skega poročila in predloga DPN ter mnenje glede sprejemlji-
vosti variante in predloga DPN z varstvenega vidika. Projektna 
skupina za pripravo mnenja glede ustreznosti študije variant, 
okoljskega poročila in predloga DPN uskladi stališča posame-
znih članov projektne skupine, za pripravo mnenja glede spre-
jemljivosti variante in predloga DPN z varstvenega vidika pa 
stališča članov, ki so predstavniki nosilcev urejanja prostora, ki 
sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje. Člani projektne 
skupine dajo tudi projektne in morebitne druge pogoje v skla-
du s predpisi, ki urejajo graditev. Če študija variant, okoljsko 
poročilo oziroma predlog DPN niso ustrezni, projektna skupina 
zahteva njihovo dopolnitev.

(7) Če izvedljive variante ni mogoče najti oziroma zaradi 
negativnega stališča katerega od članov ožje sestave projektne 
skupine, nobena od variant ni izvedljiva, projektna skupina iz 
86. člena tega zakona o tem seznani Prostorski svet v ožji se-
stavi. Ministrstvo lahko na predlog Prostorskega sveta predlaga 
vladi uvedbo postopka odločanja o razrešitvi nasprotja javnih 
interesov v skladu z 20. členom tega zakona. Če vlada odloči 
o razrešitvi nasprotja javnih interesov, se predlagana varianta, 
obravnavana v tem postopku, šteje za izvedljivo in se zanjo 
izdela predlog DPN.

95. člen
(odziv na študijo variant)

(1) Študija variant, okoljsko poročilo, predlog DPN in 
mnenja projektne skupine se objavijo v prostorskem informa-
cijskem sistemu.

(2) Na javno objavljeno študijo variant, okoljsko poročilo 
in predlog DPN ima javnost možnost dajanja predlogov in 
pripomb najmanj 30 dni od dneva javne objave. V času javne 
objave se praviloma izvede tudi javna obravnava gradiva. Ob-
čina lahko v 30 dneh izda mnenje k študiji variant, okoljskemu 
poročilu in predlogu DPN. Lahko poda tudi projektne pogoje in 
morebitne druge pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

(3) Izdelovalec prouči predloge in pripombe javnosti in 
občine in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja 
(v nadaljnjem besedilu: stališča do predlogov in pripomb). Pro-
jektna skupina iz 86. člena tega zakona potrdi predlog stališč 
do predlogov in pripomb ter po potrebi izvede usklajevanje 
interesov. Stališča do predlogov in pripomb so usmeritve za 
morebitno dopolnitev študije variant, okoljskega poročila in 
predloga DPN.

(4) Izdelovalec po potrebi dopolni študijo variant, okoljsko 
poročilo in predlog DPN v 30 dneh po potrditvi stališč iz prej-
šnjega odstavka. Projektna skupina v ožji sestavi v 30 dneh po 
prejemu študije variant, okoljskega poročila in predloga DPN po 
potrebi dopolni mnenja iz šestega odstavka prejšnjega člena. 
Če se predlog DPN ne obravnava hkrati s študijo variant člani 
projektne skupine dajo usmeritve za pripravo DPN v skladu s 
96. členom tega zakona.

(5) Če se predlog DPN obravnava hkrati s študijo vari-
ant, ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje 
izda mnenje o sprejemljivosti vplivov predloga DPN na okolje 
v 15 dneh od prejema študije variant, okoljskega poročila, 
predloga DPN in mnenja projektne skupine iz šestega odstav-
ka prejšnjega člena ter morebitnega dopolnjenega mnenja iz 
prejšnjega odstavka. Pri pripravi mnenja se, kot posvetovanje 
z organi, ki jih zadevajo okoljski vplivi, upošteva mnenje pro-
jektne skupine v ožji sestavi oziroma stališča članov projektne 
skupine, ki so predstavniki nosilcev urejanja prostora, ki sode-
lujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje iz šestega odstavka 
prejšnjega člena in morebitnega dopolnjenega mnenja iz prej-
šnjega odstavka.

(6) Pripravljavec lahko pozove Prostorski svet v ožji sesta-
vi, naj sprejme sklep, s katerim se opredeli do predloga naju-
streznejše variante. Ministrstvo lahko na predlog Prostorskega 
sveta s tem sklepom seznani vlado.

(7) Dopolnjena študija variant, okoljsko poročilo, predlog 
DPN, stališča do predlogov in pripomb, mnenje o sprejemlji-
vosti vplivov izvedbe najustreznejše variante na okolje iz še-
stega odstavka prejšnjega člena, mnenji iz četrtega in petega 
odstavka tega člena in morebiten sklep Prostorskega sveta 
oziroma vlade iz prejšnjega odstavka se objavijo v prostorskem 
informacijskem sistemu.

96. člen
(samostojna obravnava predloga DPN)

(1) Če predlog DPN ni obravnavan hkrati s študijo variant 
se predlog DPN pripravi za najustreznejšo varianto iz študije 
variant, okoljsko poročilo iz študije variant pa se dopolni tako, 
da obravnava vplive predloga DPN na okolje. Predlog DPN z 
okoljskim poročilom se objavi v prostorskem informacijskem 
sistemu. Javna objava ne sme biti krajša od 30 dni. Občina 
lahko v 30 dneh izda mnenje k predlogu DPN z okoljskim 
poročilom ter projektne in morebitne druge pogoje v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev.

(2) Projektna skupina v ožji sestavi pripravi mnenje glede 
ustreznosti predloga DPN z okoljskim poročilom in mnenje 
glede sprejemljivosti njegovih vplivov z varstvenega vidika. Za 
pripravo mnenja glede ustreznosti predloga DPN z okoljskim 
poročilom se uskladijo stališča posameznih članov projektne 
skupine, za pripravo mnenja glede sprejemljivosti vplivov pre-
dloga DPN z varstvenega vidika pa stališča članov, ki so 
predstavniki nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti 
presoji vplivov na okolje. Če predlog DPN z okoljskim poroči-
lom ni ustrezen, projektna skupina da zahtevo za dopolnitev. 
Člani projektne skupine dajo tudi projektne in morebitne druge 
pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

(3) Ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na 
okolje v 15 dneh od prejetja teh gradiv izda mnenje o spreje-
mljivosti vplivov izvedbe predloga DPN na okolje. Pri pripravi 
tega mnenja, se kot posvetovanje z organi, ki jih zadevajo 
okoljski vplivi, upošteva mnenje projektne skupine v ožji sestavi 
oziroma stališča članov projektne skupine, ki so predstavniki 
nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje iz šestega odstavka 94. člena tega 
zakona, četrtega odstavka 95. člena tega zakona in iz prej-
šnjega odstavka.

(4) Predlog DPN, okoljsko poročilo, stališča do predlogov 
in pripomb in mnenje iz prejšnjega odstavka se objavijo v pro-
storskem informacijskem sistemu.

97. člen
(sprejetje DPN)

(1) DPN sprejme vlada z uredbo po objavi gradiv iz sed-
mega odstavka 95. člena tega zakona ali po objavi gradiv iz 
četrtega odstavka prejšnjega člena. Vlada hkrati izda odlok o 
prenehanju veljavnost odloka o začasnih ukrepih.

(2) Po uveljavitvi DPN občina po kratkem postopku spre-
memb in dopolnitev OPN iz šestega odstavka 125. člena tega 
zakona uskladi prostorske izvedbene akte z DPN tako, da v 
njih prikaže območje DPN z namensko rabo prostora v skladu 
z usmeritvami, ki jih da DPN. Do ustrezne spremembe in dopol-
nitve občinskih prostorskih izvedbenih aktov se ti akti ne smejo 
izvajati v delih in glede prostorskih ureditev, glede katerih niso 
v skladu z veljavnim DPN.

(3) Po sprejetju DPN lahko pobudnik ali investitor izvaja 
pripravljalna dela v skladu s petim odstavkom 93. člena tega 
zakona.

98. člen
(spremembe in dopolnitve DPN)

(1) Postopek sprememb in dopolnitev DPN se izvede po 
postopku, določenem za njegovo sprejetje. Kadar gre za spre-
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membo in dopolnitev DPN, s katero se ne spreminja odločitev 
o najustreznejši varianti, v postopku sprememb in dopolnitev 
DPN ni treba izvesti nalog iz 94. in 95. člena tega zakona.

(2) V pobudi morajo biti navedeni razlogi ter dane uteme-
ljitve za predlagano spremembo in dopolnitev.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se izvede kratek 
postopek sprememb in dopolnitev DPN (v nadaljnjem besedilu: 
kratek postopek) v primeru sprememb in dopolnitev DPN, če 
gre za:

– uskladitev s sorodnimi predpisi iz 62. člena tega zakona;
– prenehanje veljavnosti DPN ali njegovega dela v skladu 

z 99. členom tega zakona;
– odpravo neskladja med posameznimi določbami DPN 

ali njegovim besedilnim in grafičnim delom in je to neskladje 
posledica očitnih napak;

– druge očitne napake, npr. navajanje neveljavnih predpi-
sov, objava napačnega grafičnega dela ipd.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se kratek postopek ne 
sme uporabiti za spremembe in dopolnitve DPN, če bi bilo treba 
zanje izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

(5) Kratek postopek se izvede tako, da ministrstvo pošlje 
predlog sprememb in dopolnitev DPN v obravnavo vladi, ta pa 
jih sprejme z uredbo.

(6) V primeru sprememb in dopolnitev DPN se za objavo 
v prostorskem informacijskem sistemu pripravi tudi čistopis 
tekstualnega dela in čistoris grafičnega dela DPN.

99. člen
(prenehanje veljavnosti DPN)

(1) Ko je območje DPN ali del njegovega območja, obrav-
navano v drugem prostorskem izvedbenem aktu ali v državnem 
prostorskem redu v skladu s tem zakonom, lahko DPN preneha 
veljati:

– v celoti;
– v delu, ki je izveden, če s tem ni onemogočena celovi-

tost izvedbe preostalih prostorskih ureditev;
– v delu, ki ni potreben za izvedbo, s čimer se strinjajo 

investitor, pobudnik, pristojni nosilci urejanja prostora in občina.
(2) O prenehanju veljavnosti DPN ali njegovega dela od-

loči vlada z uredbo, ki se pripravi v skladu s petim odstavkom 
98. člena tega zakona.

1.3 Združen postopek

1.3.1 Uredba o najustreznejši varianti

100. člen
(postopek)

Združen postopek poteka ob smiselnem upoštevanju do-
ločb 91. do 95. člena tega zakona, pri čemer:

– naročnik hkrati s študijo variant zagotovi tudi uredbo o 
najustreznejši varianti;

– projektna skupina hkrati s študijo varianti obravnava tudi 
uredbo o najustreznejši varianti;

– se uredba o najustreznejši varianti javno objavi in javno 
obravnava hkrati s študijo variant;

– člani projektne skupine, ki so predstavniki nosilcev 
urejanja prostora, predložijo usmeritve in projektne pogoje za 
pripravo dokumentacije v skladu s 102. členom tega zakona;

– ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na 
okolje izda mnenje o sprejemljivosti vplivov predloga uredbe 
o najustreznejši varianti na okolje. Pri pripravi tega mnenja 
se kot posvetovanje z organi, ki jih zadevajo okoljski vplivi, 
upošteva mnenje projektne skupine v ožji sestavi oziroma 
stališča članov projektne skupine, ki so predstavniki nosilcev 
urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na 
okolje iz šestega odstavka 94. člena tega zakona in morebi-
tnega dopolnjenega mnenja iz četrtega odstavka 95. člena 
tega zakona.

101. člen
(sprejetje uredbe o najustreznejši varianti)

(1) Najustreznejšo varianto sprejme vlada z uredbo.
(2) Uredba o najustreznejši varianti varuje območje iz-

brane variante pred spreminjanjem in dopolnjevanjem veljav-
nih ter sprejemanjem novih občinskih prostorskih izvedbenih 
aktov in sorodnih predpisov, tako da se z njihovo pripravo ne 
onemogočita podrobnejše načrtovanje in izvedba načrtovane 
prostorske ureditve.

(3) Uredba o najustreznejši varianti lahko določi območje 
na katerem se omeji izvajanje občinskih prostorskih izvedbe-
nih aktov in območje, za katero mora občina pred sprejetjem 
prostorskih izvedbenih aktov pridobiti mnenje pobudnika in pri-
pravljavca. Pobudnik in pripravljavec med veljavnostjo uredbe o 
najustreznejši varianti spremljata pripravo občinskih prostorskih 
aktov v območju najustreznejše variante.

(4) Po uveljavitvi uredbe o najustreznejši varianti lahko 
pobudnik ali investitor izvaja pripravljalna dela v skladu s petim 
odstavkom 93. člena tega zakona.

(5) Uredba o najustreznejši varianti velja 20 let od uve-
ljavitve.

(6) Za spremembe in dopolnitve uredbe o najustreznejši 
varianti se smiselno uporabljajo določbe 98. člena tega zakona.

1.3.2 Priprava dokumentacije

102. člen
(priprava dokumentacije)

(1) Združen postopek se nadaljuje po uveljavitvi uredbe o 
najustreznejši varianti iz prejšnjega člena.

(2) Če je treba v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja, izvesti predhodni postopek, investitor pridobi odločitev 
ministrstva, pristojnega za predhodni postopek.

(3) Minister spremeni in dopolni sestavo projektne skupi-
ne za pripravo dokumentacije s predstavniki mnenjedajalcev, 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

(4) Člani projektne skupine dajo projektne pogoje, če jih 
niso dali ob obravnavi uredbe o najustreznejši varianti. Člani 
projektne skupine zagotovijo vse podatke iz svoje pristojnosti, 
ki se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev.

(5) Izdelovalec na podlagi uredbe o najustreznejši vari-
anti, analize podatkov in projektnih pogojev mnenjedajalcev 
ter predlogov občin in javnosti, danih v času javne obravnave 
študije variant, pripravi obseg vsebin in informacij, ki jih je še 
treba pridobiti oziroma izdelati. Po potrebi dopolni tudi načrt 
sodelovanja javnosti in časovni načrt priprave dokumentacije.

(6) Projektna skupina uskladi in potrdi:
– seznam in obseg vsebin za izdelavo dokumentacije iz 

sedmega odstavka tega člena;
– način upoštevanja predlogov občin in javnosti;
– načrt sodelovanja javnosti in časovni načrt priprave 

dokumentacije.
(7) Investitor zagotovi dokumentacijo, ki ima te, med seboj 

usklajene, sestavne dele:
– osnutek državnega prostorskega ureditvenega načrta;
– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja v 

skladu s predpisi, ki urejajo graditev;
– poročilo o vplivih na okolje, če se izvede tudi presoja 

vplivov na okolje.
(8) Optimalna umestitev in projektna obdelava načrtovane 

prostorske ureditve državnega pomena se poiščeta v območju 
uredbe o najustreznejši varianti. Spremljajoče in funkcionalno 
povezane prostorske ureditve se lahko načrtujejo tudi zunaj 
tega območja, če to narekujejo nove okoliščine. V tem primeru 
se šteje, da je dokumentacija v skladu z uredbo o najustreznejši 
varianti iz 101. člena tega zakona. Nove okoliščine morajo biti 
v dokumentaciji obrazložene in utemeljene.

(9) Projektna skupina se seznani z dokumentacijo iz sed-
mega odstavka tega člena in pripravi mnenje o tem ali je do-
kumentacija primerna za vložitev vloge. Za pripravo mnenja se 
uskladijo stališča posameznih članov projektne skupine.
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(10) Če pri pripravi dokumentacije ni mogoče najti izve-
dljive prostorske ali projektne rešitve, projektna skupina o tem 
seznani Prostorski svet v ožji sestavi. Ministrstvo lahko, na 
predlog Prostorskega sveta predlaga vladi uvedbo postopka 
odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov v skladu z 
20. členom tega zakona. Če vlada odloči o razrešitvi nasprotja 
javnih interesov, se predlagana rešitev, obravnavana v tem 
postopku, šteje za izvedljivo in se zanjo izdela dokumentacija.

1.3.3 Izdaja celovitega dovoljenja in sprejetje državnega 
prostorskega ureditvenega načrta

103. člen
(subsidiarna uporaba predpisov)

(1) Za celovito dovoljenje in postopek izdaje celovitega 
dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo 
graditev, ki veljajo za integralno gradbeno dovoljenje, razen če 
ta zakon ne določa drugače.

(2) Za postopek izdaje celovitega dovoljenja se določba 
predpisa, ki ureja graditev, ki se nanaša na prevlado javne 
koristi v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja, 
uporabi le, če se v postopku izvaja tudi presoja vplivov na oko-
lje in če vlada v predhodnih postopkih o prevladi ali razrešitvi 
nasprotja javnih interesov še ni odločala ali če to narekujejo 
nove okoliščine.

(3) Za postopek izdaje celovitega dovoljenja se določba 
predpisa, ki ureja graditev, ki se nanaša na določitev stranskih 
udeležencev v integralnem postopku, uporabi le, če se v po-
stopku izvaja tudi presoja vplivov na okolje. Če se v postopku 
izdaje celovitega dovoljenja ne izvaja presoja vplivov na okolje, 
se stranski udeleženci določijo v skladu s predpisom, ki ureja 
graditev, za izdajo gradbenega dovoljenja.

(4) Za postopek izdaje celovitega dovoljenja se določba 
predpisa, ki ureja graditev, ki se nanaša na sodelovanje zain-
teresirane javnosti v integralnem postopku, uporabi le, če se v 
postopku izvaja tudi presoja vplivov na okolje.

(5) Rok za izdajo celovitega dovoljenja je osem mesecev 
od vložitve popolne vloge za izdajo celovitega dovoljenja, pri 
čemer rok ne teče v času pridobivanja mnenj, javne razprave, 
pridobivanja mnenja v postopku ugotavljanja čezmejnih vpli-
vov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopka 
odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov v skladu z 
20. členom tega zakona.

(6) Za celovito dovoljenje se ne uporabljajo določbe pred-
pisa, ki ureja graditev, ki veljajo za gradbeno ali integralno 
gradbeno dovoljenje za del objekta.

(7) Za celovito dovoljenje se določbe predpisa, ki ureja 
graditev, ki se nanašajo na izredna pravna sredstva, uporabijo 
le, če se v postopku ne izvaja presoja vplivov na okolje ali pre-
soja sprejemljivosti na varovana območja.

(8) Ne glede na predpise, ki urejajo kmetijska zemljišča, 
plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti ni pogoj 
za izdajo celovitega dovoljenja.

(9) Pri gradnji objektov ter opravljanju inšpekcijskega nad-
zora in izvajanju inšpekcijskih ukrepov na podlagi celovitega 
dovoljenja se uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev, razen če 
ta zakon ne določa drugače.

104. člen
(vloga za izdajo celovitega dovoljenja)

(1) Investitor vloži vlogo za izdajo celovitega dovoljenja 
pri ministrstvu. Vlogi priloži izdelano dokumentacijo iz sedmega 
odstavka 102. člena tega zakona. Vloga in dokumentacija se 
objavita v prostorskem informacijskem sistemu.

(2) Ministrstvo pozove mnenjedajalce, da v 30 dneh od 
poziva preverijo ustreznost vloge ter preverijo izpolnjevanje 
zahtev glede obsega vsebin za izdelavo dokumentacije iz 
102. člena tega zakona oziroma izpolnjevanje projektnih po-
gojev in o tem izdajo mnenje v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev. Mnenjedajalec lahko dodatne vsebine zahteva le, 
če to narekujejo nove okoliščine, ki jih mora izrecno utemeljiti.

(3) Ministrstvo z mnenji seznani investitorja, ki po potrebi 
zagotovi dopolnitev dokumentacije.

(4) Šteje se, da je vloga za izdajo celovitega dovoljenja 
vsebinsko popolna, če je predložena v skladu s prvim odstav-
kom tega člena in če mnenjedajalci, v roku iz drugega odstavka 
tega člena, ne zahtevajo dodatnih vsebin. Ministrstvo izda 
sklep o popolnosti vloge, če to zahteva investitor.

(5) Če rešitev zaradi negativnega mnenja katerega od 
mnenjedajalcev ni izvedljiva, ministrstvo o tem seznani Pro-
storski svet v ožji sestavi. Ministrstvo lahko, na predlog Pro-
storskega sveta predlaga vladi uvedbo postopka odločanja o 
razrešitvi nasprotja javnih interesov v skladu z 20. členom tega 
zakona. Če vlada odloči o razrešitvi nasprotja javnih interesov, 
se predlagana rešitev, obravnavana v tem postopku, šteje za 
izvedljivo in se zanjo izdela dokumentacija.

105. člen
(seznanitev javnosti in stranskih udeležencev)

(1) Na podlagi popolne vloge in mnenj mnenjedajalcev, iz 
katerih izhaja, da je predvidena gradnja v skladu s predpisi s 
področja mnenjedajalca, ministrstvo pripravi osnutek celovite-
ga dovoljenja, ki se skupaj z vlogo s prilogami in mnenji javno 
objavijo v prostorskem informacijskem sistemu in na državnem 
portalu eUprave ter omogoči dajanje mnenj in pripomb najmanj 
30 dni od dneva objave.

(2) Javna objava iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– navedbo upravnega organa;
– osebno ime oziroma firmo in prijavljeno prebivališče 

oziroma poslovni naslov investitorja;
– navedbo posega, ki je predmet izdaje celovitega do-

voljenja;
– podatke o tem, kje in kdaj je omogočen vpogled v do-

kumentacijo;
– podatke o tem, kje, kdaj in kako se dajo pripombe na 

dokumentacijo;
– vabilo vsem, ki lahko pridobijo status stranskega ude-

leženca, naj v 30 dneh od objave priglasijo svojo udeležbo;
– podatke o sodelovanju države članice Evropske unije v 

primeru čezmejnih vplivov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja.

(3) V času javne objave se izvede tudi javna obravnava.
(4) Če so udeležbo v postopku priglasili stranski udele-

ženci, ki gradnji nasprotujejo, jih ministrstvo povabi na ustno 
ali videokonferenčno obravnavo.

(5) Investitor se opredeli do predloženih pripomb in pre-
dlogov javnosti in stranskih udeležencev.

106. člen
(ponovna seznanitev)

(1) Če se po javni objavi dokumentacija tako spremeni, 
da to lahko vpliva na posamezna izdana mnenja ali izjave 
stranskih udeležencev, se s spremembo seznanijo tisti mne-
njedajalci ali stranski udeleženci, na katere vpliva sprememba, 
in po potrebi pridobijo njihova nova mnenja ali izjave v delu, v 
katerem se je dokumentacija spremenila.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo pripravi 
predlog celovitega dovoljenja, ki se skupaj z dopolnjeno doku-
mentacijo, pojasnilom o tem, kako so bili upoštevani predlogi 
oziroma pripombe javnosti in stranskih udeležencev, in z novimi 
mnenji javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in 
spletnih straneh eUprave.

(3) Za javno objavo se smiselno uporablja drugi odstavek 
prejšnjega člena.

107. člen
(izdaja celovitega dovoljenja)

(1) Celovito dovoljenje se izda, če:
– je prostorska ureditev v skladu z uredbo o najustreznejši 

varianti ali drugim državnim prostorskim izvedbenim aktom v 
skladu z drugo alinejo prvega odstavka 110. člena tega zakona;
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– so izpolnjeni drugi pogoji za izdajo gradbenega do-
voljenja, razen pravice, ki investitorju omogoča gradnjo na 
zadevni nepremičnini, in plačila odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč;

– je vlada odločila, da se nasprotje javnih interesov razre-
ši na način, ki omogoča izdajo celovitega dovoljenja;

– so vplivi posega na okolje sprejemljivi v skladu s predpi-
si, ki urejajo varstvo okolja, če se je hkrati izvajala tudi presoja 
vplivov na okolje;

– poseg v naravo ne bo škodoval celovitosti zadevnega 
območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, če 
se je hkrati izvajala tudi presoja sprejemljivosti posega na 
varovana območja.

(2) Celovito dovoljenje izda vlada z odločbo, ki vsebuje:
– podatke o investitorju;
– opis gradnje, zahtevnost objekta in klasifikacijsko števil-

ko v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov;
– navedbo parcelnih številk za parcele, na katerih se bo 

izvedla nameravana gradnja;
– opis zagotavljanja komunalne oskrbe in priključevanja 

na infrastrukturo s podatki o parcelnih številkah komunalnih 
vodov in mestu priključevanja;

– podatki o dokumentaciji iz druge in tretje alineje sedme-
ga odstavka 102. člena tega zakona;

– številko in datum vseh izdanih mnenj in navedbo mne-
njedajalcev;

– morebitne pogoje za izvedbo gradnje, vzdrževanje in 
uporabo objekta;

– odločitev o sprejemljivosti vplivov posega na okolje 
oziroma o presoji sprejemljivosti posega na varovana območja, 
če se je v postopku izvajala presoja vplivov na okolje oziroma 
presoja sprejemljivosti posega na varovana območja;

– omilitvene ukrepe za preprečitev, zmanjšanje ali odpra-
vo škodljivih vplivov na naravo v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanja narave, če so potrebni;

– ukrepe in pogoje za preprečitev, zmanjšanje ali odpra-
vo škodljivih vplivov na okolje v času gradnje, uporabe ali po 
prenehanju uporabe objektov, v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, če so potrebni;

– navedbo, da je celovito dovoljenje izdano na podlagi 
odločitve vlade o razrešitvi nasprotja javnih interesov, kadar je 
bil ta postopek izveden, navedbo izravnalnih ukrepov, usme-
ritev zanje in določitev pogojev njihove izvedbe, in navedbo, 
da morajo biti pred prijavo začetka gradnje izpolnjeni pogoji za 
delovanje izravnalnih ukrepov;

– veljavnost celovitega dovoljenja.
(3) Sestavni del celovitega dovoljenja je tudi dokumen-

tacija iz druge in tretje alineje sedmega odstavka 102. člena 
tega zakona.

(4) Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnje-
ni, vlada z odločbo zavrne izdajo celovitega dovoljenja.

(5) Celovito dovoljenje ima enake učinke kot gradbeno 
dovoljenje, če ta zakon ne določa drugače.

(6) Če je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, za 
prostorsko ureditev obvezna presoja vplivov na okolje, ima 
celovito dovoljenje enake učinke kot integralno gradbeno do-
voljenje, če ta zakon ne določa drugače.

(7) Zoper celovito dovoljenje je dovoljen upravni spor.
(8) Za spremembo celovitega dovoljenja zaradi večjih 

odstopanj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o postopku priprave 
dokumentacije, postopku izdaje celovitega dovoljenja in spre-
jetju državnega prostorskega ureditvenega načrta in določbe 
predpisov, ki urejajo graditev, v delu, ki se nanaša na spremem-
bo gradbenega dovoljenja.

(9) Celovito dovoljenje preneha veljati, če investitor ne 
prijavi začetka gradnje in ne začne gradnje v desetih letih po 
njegovi pravnomočnosti.

(10) Celovito dovoljenje ali odločba iz četrtega odstavka 
tega člena se najpozneje v 15 dneh od dneva vročitve odločbe 
investitorju javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu 

in na državnem portalu eUprava. Z njim se seznanijo mnenje-
dajalci, občina, gradbena inšpekcija, inšpekcija, pristojna za 
okolje, ter druge pristojne inšpekcije in država, ki je sodelovala 
v postopku ugotavljanja čezmejnih vplivov v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja.

108. člen
(sprejetje državnega prostorskega ureditvenega načrta)

(1) Vlada hkrati z izdajo celovitega dovoljenja sprejme z 
uredbo tudi državni prostorski ureditveni načrt za prostorsko 
ureditev, za katero izda celovito dovoljenje.

(2) Državni prostorski ureditveni načrt varuje območje pro-
storske ureditve, za katero je izdano celovito dovoljenje, pred 
spreminjanjem in dopolnjevanjem veljavnih ter sprejetjem novih 
občinskih prostorskih izvedbenih aktov in sorodnih predpisov, 
da se z njihovo pripravo ne onemogoči njena izvedba.

(3) Po uveljavitvi državnega prostorskega ureditvene-
ga načrta občina po kratkem postopku iz šestega odstavka 
125. člena tega zakona uskladi prostorske izvedbene akte 
s tem državnim prostorskim ureditvenim načrtom tako, da v 
njih prikaže območje tega načrta z namensko rabo prostora 
v skladu z usmeritvami, ki jih da ta načrt. Do ustrezne spre-
membe in dopolnitve občinskih prostorskih izvedbenih aktov 
se ti akti ne smejo izvajati v delih in glede prostorskih ureditev, 
glede katerih niso v skladu z veljavnim državnim prostorskim 
ureditvenim načrtom.

(4) Za spremembe in dopolnitve državnega prostorskega 
ureditvenega načrta se smiselno uporabljajo določbe 98. člena 
tega zakona.

(5) Za prenehanje veljavnosti državnega prostorskega 
ureditvenega načrta se smiselno uporablja 99. člen tega zako-
na. Ne glede na to državni prostorski ureditveni načrt preneha 
veljati, če je prenehalo veljati celovito dovoljenje za isto prostor-
sko ureditev ali je bilo to odpravljeno ali razveljavljeno.

109. člen
(gradnja na podlagi celovitega dovoljenja)

(1) Gradnja se začne po pravnomočnosti celovitega do-
voljenja iz 107. člena tega zakona in po prijavi začetka gradnje 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Začetek gradnje na 
podlagi celovitega dovoljenja se prijavi ministrstvu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko investitor na 
lastno odgovornost prijavi začetek gradnje objekta in začne 
gradnjo tudi po dokončnosti celovitega dovoljenja, če ne gre 
za objekt z vplivi na okolje ali za objekt, ki ne potrebuje presoje 
sprejemljivosti na varovana območja po predpisih, ki urejajo 
ohranjanje narave.

(3) Investitor mora pri prijavi začetka gradnje priložiti izja-
vo, da je lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico 
graditi na tuji nepremičnini, na kateri je predvidena gradnja, 
ali to pravico izkazuje z dokazili v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, in mora priložiti listine, ki to dokazujejo.

(4) Investitor mora prijavi začetka gradnje priložiti po-
trdilo o plačilu odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska 
zemljišča. Odškodnino zaradi spremembe namembnosti ne 
glede na predpise, ki urejajo kmetijska zemljišča, odmeri mi-
nistrstvo v upravnem postopku, ki se začne na zahtevo inve-
stitorja. Investitor mora zahtevi za odmero odškodnine priložiti 
dokumentacijo, ki vsebuje podatke, ki so v skladu s predpisi, 
ki urejajo kmetijska zemljišča, potrebni za odmero odškodnine.

(5) Če ministrstvo ugotovi, da investitor prijavi začetka 
gradnje ni priložil listin iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena, o tem obvesti gradbenega inšpektorja.

(6) Kot druge listine, ki omogočajo gradnjo na podlagi ce-
lovitega dovoljenja, poleg dokazil v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev, za gradnjo objektov iz drugega odstavka 53. člena 
tega zakona, razen za gradnjo objektov iz prve do tretje in 
šeste do devete alineje 2. točke drugega odstavka 53. člena 
tega zakona, štejejo tudi:
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– notarsko overjena pogodba in zemljiškoknjižno dovolilo 
o pridobitvi lastninske ali katere druge stvarne pravice;

– zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je razvidno, da je 
nepremičnina vknjižena kot javno dobro, grajeno javno dobro, 
družbena lastnina v splošni rabi ali splošno ljudsko premoženje 
ne glede na upravljavca;

– potrdilo pristojnega organa, da glede zadevne nepre-
mičnine niso dokončani postopki v skladu s predpisi, ki urejajo 
denacionalizacijo;

– potrdilo pristojnega sodišča, da glede zadevne ne-
premičnine niso dokončani zapuščinski postopki v skladu s 
predpisi, ki urejajo dedovanje, ali predpisi, ki urejajo dedovanje 
kmetijskih gospodarstev;

– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki 
vračanja premoženja v skladu s predpisi, ki urejajo vrnitev 
premoženja in pravic agrarnih skupnosti;

– potrdilo pristojnega organa, da glede nepremičnine niso 
dokončani postopki vračanja premoženja v skladu s predpisi, 
ki urejajo zadruge;

– odločba ali sklep pristojnega upravnega organa o uved-
bi postopka razlastitve ali postopka za pridobitev služnosti v 
javno korist;

– potrdilo upravnega organa, da poteka postopek koma-
sacije v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

(7) Investitor mora na nepremičninah, na katerih je izka-
zoval pravico do gradnje na podlagi dokazil iz tretje do osme 
alineje prejšnjega odstavka, po zaključku teh postopkov prido-
biti lastninsko ali drugo stvarno pravico.

(8) Če investitor pridobi pravico, ki mu omogoča gradnjo 
na podlagi dokazil iz tretje do osme alineje šestega odstavka 
tega člena, pripada lastniku nepremičnine denarno nadome-
stilo zaradi omejitev uporabe nepremičnine za čas od njene 
dejanske uporabe za gradnjo do takrat, ko investitor pridobi 
lastninsko, drugo stvarno ali obligacijsko pravico na zadevnih 
nepremičninah. Denarno nadomestilo lahko predstavlja upo-
rabnino za čas od dejanskega posega do določitve odškodnine 
za razlaščeno nepremičnino ali zamudne obresti za to obdobje, 
pri čemer se v obeh primerih upošteva, da to nadomestilo ne 
more presegati višine odškodnine za razlaščeno nepremičnino.

(9) Denarno nadomestilo iz prejšnjega odstavka se do-
govori s pogodbo za odkup ali ustanovitev služnosti, če se 
nepremičnina pridobi ali obremeni sporazumno, ali kot del 
odškodnine iz 216. člena tega zakona, če se nepremičnina 
razlasti ali obremeni s služnostjo v javno korist.

(10) Za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte, izve-
dene na podlagi celovitega dovoljenja, je pristojno ministrstvo. 
Člani komisije za tehnični pregled v postopku izdaje uporabne-
ga dovoljenja so mnenjedajalci, ki so sodelovali v združenem 
postopku ali delnem združenem postopku, in izvajalci javnih 
služb ali nosilci javnih pooblastil.

(11) Peti do osmi odstavek tega člena se uporabljajo tudi 
pri izdaji gradbenega dovoljenja, ki se izda na podlagi DPN, ali 
gradbenega dovoljenja, za izdajo katerega je v skladu s pred-
pisi, ki urejajo graditev, pristojno ministrstvo in ki se nanaša na 
gradnjo objektov iz drugega odstavka 53. člena tega zakona, 
razen za gradnjo objektov iz prve do tretje ter šeste do devete 
alineje 2. točke drugega odstavka 53. člena tega zakona.

1.4 Delni združen postopek

110. člen
(pobuda za delni združen postopek)

(1) Delni združen postopek se lahko izvede, če je prostor-
ska ureditev državnega pomena:

– določena z uredbo o najustreznejši varianti in se ne 
izvaja združen postopek;

– določena z drugim državnim prostorskim izvedbenim 
aktom, pri pripravi dokumentacije pa bo treba upoštevati manj-
ša odstopanja;

– že lokacijsko določena v zakonu ali razvojnem doku-
mentu države;

– nadgradnja, razširitev ali dograditev obstoječe prostor-
ske ureditve državnega pomena in je to lokacijsko določeno v 
razvojnem dokumentu države.

(2) Za primere iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega 
odstavka delni združen postopek ni dopusten, če je ministr-
stvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje izdalo 
mnenje, da bi bilo treba izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje. Investitor ali pobudnik pridobi to mnenje pred predlo-
žitvijo pobude.

(3) Delni združen postopek se začne na pobudo. To 
predložita pobudnik in investitor.

(4) Pobuda mora biti obrazložena, utemeljena in v skla-
du z dokumentom iz prvega odstavka tega člena, na podlagi 
katerega je predložena. Vsebovati mora podatke, potrebne za 
določitev projektnih in drugih pogojev za izdelavo projektne in 
druge dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in 
podatke, potrebne za odločanje o obveznosti izvedbe presoje 
vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti posega na 
varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo oko-
lja in ohranjanje narave. Pobuda vsebuje tudi osnutek načrta 
sodelovanja javnosti in osnutek časovnega načrta.

(5) Pobuda za primer iz druge, tretje in četrte alineje 
prvega odstavka tega člena vsebuje tudi mnenje ministrstva, 
pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, da celovite 
presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

(6) Pobuda za primere iz tretje in četrte alineje prvega 
odstavka tega člena vsebuje tudi študijo variant, ki je izde-
lana v skladu s tem zakonom in utemeljuje le eno izvedljivo 
varianto. Če gre za investicijski projekt, v skladu s predpisi, 
ki urejajo javne finance, mora biti študija variant potrjena v 
skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.

(7) Pobuda ne sme biti v nasprotju s Strategijo, akcijskim 
programom in regionalnim prostorskim planom, oziroma z 
državnim prostorskim redom.

(8) Ministrstvo preveri popolnost in utemeljenost pobude. 
Če je pobuda popolna in utemeljena, minister imenuje pro-
jektno skupino, pobuda pa se objavi v prostorskem informa-
cijskem sistemu. Če pobuda ni popolna oziroma utemeljena, 
ministrstvo o tem obvesti pobudnika in investitorja, da pobudo 
dopolnita, ali jo z obrazložitvijo zavrne.

(9) Če je v skladu z drugim odstavkom tega člena mini-
strstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje izdalo 
mnenje, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, 
ministrstvo pobudo zavrne.

(10) Člani projektne skupine, ki so predstavniki mnenje-
dajalcev, po javni objavi pobude pripravijo projektne pogoje 
in zagotovijo vse podatke iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo 
na načrtovano prostorsko ureditev.

(11) Občine v 30 dneh po objavi pobude predložijo vse 
podatke iz svoje pristojnosti in morebitne projektne pogoje.

(12) Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb 
na objavljeno pobudo v roku, ki ni krajši od 30 dni. V tem času 
se lahko organizirata posvet ali delavnica ali kako drugače 
vključi javnost.

(13) Če je treba v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja, izvesti predhodni postopek, ministrstvo pristojno za 
predhodni postopek, o tem odloči v 30 dneh po javni objavi 
pobude.

(14) Če je treba izvesti presojo vplivov na okolje člani 
projektne skupine, ki so predstavniki organizacij, ki sodelujejo 
v presoji vplivov na okolje, predlagajo obseg in natančnost in-
formacij, ki morajo biti vključene v poročilo o vplivih na okolje.

(15) Če je pobuda za primere iz tretje in četrte alineje 
prvega odstavka tega člena popolna in utemeljena in je bilo 
v skladu z drugim odstavkom tega člena pridobljeno mnenje, 
da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna, vlada pred 
nadaljevanjem delnega združenega postopka za varianto iz 
študije variant iz šestega odstavka tega člena sprejme uredbo 
o najustreznejši varianti ob smiselni uporabi petega odstavka 
98. člena tega zakona.
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111. člen
(analiza podatkov, načrt sodelovanja javnosti  

in časovni načrt)
(1) Izdelovalec na podlagi analize podatkov in projektnih 

pogojev mnenjedajalcev, občin in predlogov javnosti pripravi 
obseg vsebin in informacij, ki jih je še treba pridobiti oziroma 
izdelati. Po potrebi dopolni tudi načrt sodelovanja javnosti in 
časovni načrt.

(2) Projektna skupina uskladi in potrdi:
– seznam in obseg vsebin za izdelavo dokumentacije iz 

sedmega odstavka 102. člena tega zakona;
– način upoštevanja predlogov občin in javnosti;
– obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene 

v poročilo o vplivih na okolje;
– načrt sodelovanja javnosti in časovni načrt.
(3) Projektna skupina pripravi predlog sklepa o pripra-

vi dokumentacije za izdajo celovitega dovoljenja in pripravo 
državnega prostorskega ureditvenega načrta (v nadaljnjem 
besedilu: sklep o pripravi dokumentacije).

112. člen
(sklep o pripravi dokumentacije)

(1) Minister izda sklep o pripravi dokumentacije, s katerim 
dovoli pripravo dokumentacije za izdajo celovitega dovoljenja 
in sprejetje državnega prostorskega ureditvenega načrta, če 
so izpolnjeni pogoji iz 110. člena tega zakona in opravljene 
dejavnosti iz prejšnjega člena.

(2) Sklep o pripravi dokumentacije vsebuje:
– navedbo investitorja;
– opis prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi ter 

določitev okvirnega območja in občin, v območju katerih bo 
predvidoma načrtovana prostorska ureditev;

– navedbo odločitve o obveznosti izvedbe presoje vplivov 
na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja;

– navedbo obsega vsebin in njihove podrobnosti, ki jih 
mora obsegati dokumentacija, ter seznam podatkov in strokov-
nih podlag za njeno pripravo;

– obveznosti glede zagotavljanja podatkov in strokovnih 
podlag iz prejšnje alineje ter s tem povezane roke in financi-
ranje;

– navedbo sodelujočih mnenjedajalcev;
– druge podatke in obveznosti, pomembne za pripravo 

dokumentacije.
(3) Po izdaji sklepa o pripravi dokumentacije lahko:
– ministrstvo na predlog investitorja vladi predlaga spreje-

tje začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora v skladu 
s tem zakonom;

– investitor izvaja pripravljalna dela iz petega odstavka 
93. člena tega zakona.

(4) Sklep o pripravi dokumentacije se skupaj s časovnim 
načrtom in načrtom sodelovanja javnosti, načinom upoštevanja 
predlogov javnosti in odločitvijo o obveznosti izvedbe presoje 
vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti posega objavi 
v prostorskem informacijskem sistemu.

(5) Pobudnik, investitor in ministrstvo do izdaje celovitega 
dovoljenja spremljajo pripravo občinskih prostorskih izvedbenih 
aktov v območju priprave dokumentacije, da se z njihovo pri-
pravo ne onemogoči izvedba načrtovane prostorske ureditve.

113. člen
(priprava dokumentacije, izdaja celovitega dovoljenja in 
sprejetje državnega prostorskega ureditvenega načrta)

(1) Po sprejetju sklepa iz prvega odstavka prejšnjega čle-
na se za pripravo dokumentacije smiselno uporabljajo določbe 
102. člena tega zakona.

(2) Če se dokumentacija pripravi na podlagi uredbe o 
najustreznejši varianti se umestitev in projektna obdelava 
načrtovane prostorske ureditve državnega pomena poiščeta 
v območju uredbe o najustreznejši varianti. Spremljajoče in 

funkcionalno povezane prostorske ureditve se lahko načrtujejo 
tudi zunaj tega območja, če to narekujejo nove okoliščine. V 
tem primeru se šteje, da je dokumentacija v skladu z uredbo o 
najustreznejši varianti.

(3) Če se dokumentacija pripravi na podlagi drugega dr-
žavnega prostorskega izvedbenega akta, so pri podrobnejšem 
načrtovanju in projektni obdelavi prostorske ureditve državnega 
pomena dopustna manjša odstopanja od tega akta zaradi po-
drobnejšega načrtovanja spremljajočih in funkcionalno poveza-
nih prostorskih ureditev. Manjše odstopanje je tako, ki ne vpliva 
na utemeljitev predloga najustreznejše variante, z njim se ob-
močje tega akta ne poveča za več kot deset odstotkov njegove 
prvotne površine in zanj ni treba izvesti celovite presoje vplivov 
na okolje. V tem primeru se šteje, da je dokumentacija v skladu 
s tem državnim prostorskim izvedbenim aktom.

(4) V primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka 
110. člena tega zakona postopka iz 110., 111. in 112. člena 
tega zakona ni treba izvesti, če investitor sam zagotovi do-
kumentacijo v skladu s sedmim odstavkom 102. člena tega 
zakona, vključitev mnenjedajalcev in sodelovanje javnosti v 
skladu s tem zakonom. V tem primeru ministrstvo ne izda 
sklepa iz 112. člena tega zakona, investitor pa prosi ministr-
stvo za objavo dokumentacije v prostorskem informacijskem 
sistemu. Sestavni del vloge iz prvega odstavka 104. člena tega 
zakona je tudi poročilo o sodelovanju z javnostjo pri pripravi 
dokumentacije.

(5) Celovito dovoljenje se izda ob smiselnem upoštevanju 
določb 103. do 107. člena tega zakona.

(6) Uredba o državnem prostorskem ureditvenem načrtu 
se sprejme ob smiselnem upoštevanju določb 108. člena tega 
zakona.

(7) Gradnja na podlagi celovitega dovoljenja se izvede na 
podlagi 109. člena tega zakona.

2. oddelek: Občinsko prostorsko načrtovanje

2.1 Splošne določbe

114. člen
(namen občinskega prostorskega načrtovanja)

Občina načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter 
določa namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogo-
je v svojem območju s prostorskimi izvedbenimi akti (občinsko 
prostorsko načrtovanje).

115. člen
(razkritje morebitnega nasprotja interesov)

(1) V postopku priprave OPN ali OPPN ali postopku lo-
kacijske preveritve se javnost med javno objavo osnutka tega 
akta seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov v skladu s 
predpisi, ki urejajo integriteto in preprečevanje korupcije.

(2) Ne glede na predpise, ki urejajo integriteto in prepre-
čevanje korupcije, so k razkritju morebitnega nasprotja intere-
sov zavezane vse osebe, ki posredno ali neposredno izvršujejo 
pristojnost priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov.

(3) Oseba iz prejšnjega odstavka predloži izjavo, če je 
glede nepremičnin, ki so del prostorskega izvedbenega akta, 
in se jim nameravajo spreminjati namenska raba prostora ali 
prostorski izvedbeni pogoji:

– imela v zadnjih treh letih lastninsko, stavbno ali zastav-
no pravico;

– imel v zadnjih treh letih lastninsko, stavbno ali zastavno 
pravico njen zakonec ali zunajzakonski partner, oseba, ki je 
z njo v razmerju skrbnika, varovanca, rejnika, otroka, ki je 
nameščen v rejništvo, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti 
ali sorodstvenem razmerju v stranski vrsti do drugega kolena;

– je bila v zadnjih treh letih več kot 50-odstotni družbenik, 
član organov upravljanja ali nadzora ali prokurist družbe, ki ima 
lastninsko, stavbno ali zastavno pravico na taki nepremičnini, 
ali



Stran 12524 / Št. 199 / 22. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije

– je bila v zadnjih treh letih več kot 50-odstotni družbenik, 
član organov upravljana ali nadzora ali prokurist družbe, ki ima 
lastninsko, stavbno ali zastavno pravico na taki nepremičnini, 
njegov zakonec ali zunajzakonski partner, oseba, ki je z njo v 
razmerju skrbnika, varovanca, rejnika, otroka, ki je nameščen 
v rejništvo, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali sorodstve-
nem razmerju v stranski vrsti do drugega kolena.

2.2 Občinski prostorski načrt (OPN)

2.2.1 Namen in vsebina OPN

116. člen
(namen OPN)

Z OPN se v skladu z regionalnim in občinskim prostor-
skim planom na izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve 
lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in 
prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov 
v prostor.

117. člen
(vsebina OPN)

(1) Z OPN se določijo:
– namenska raba prostora;
– prostorski izvedbeni pogoji vključno z morebitno obve-

znostjo izvedbe projektnega natečaja;
– poselitvena območja;
– območja za dolgoročni razvoj naselij;
– območja, za katera se pripravijo OPPN, usmeritve in 

pogoji za njihovo pripravo vključno z morebitno obveznostjo 
izvedbe projektnega natečaja, in prostorski izvedbeni pogoji za 
izvajanje posegov v prostor, ki veljajo do njihovega sprejetja;

– območja prenove;
– javne površine;
– komunalna oprema in druga gospodarska javna infra-

struktura ter oskrbna območja, na katerih sta oziroma bosta 
zagotovljena priključevanje in uporaba posamezne vrste go-
spodarske javne infrastrukture.

(2) OPN ne sme določati prostorskih ureditev lokalnega 
pomena iz četrtega odstavka 75. člena tega zakona, ki niso v 
skladu z občinskim prostorskim planom, regionalnim prostor-
skim planom, akcijskim programom za izvajanje Strategije in 
Strategijo.

(3) Ob sprejetju OPN občinski svet z odlokom ugotovi, 
kateri prostorski izvedbeni akti ali njihove posamezne sestavine 
niso v skladu z OPN ali so že izvedeni. Če občina ugotovi, da 
so ti akti že izvedeni ali da v celoti ali v posameznih delih niso 
v skladu z OPN, jih v celoti oziroma v delu, ki ni v skladu s tem 
odlokom, razveljavi.

(4) V postopku sprememb in dopolnitev OPN mora občina 
v spremembe in dopolnitve OPN vključiti vse spremembe na-
menske rabe prostora, sprejete s sklepom o lokacijski preveritvi 
za namen iz prve alineje 134. člena tega zakona, in z OPPN 
s spremembo namenske rabe prostora, uskladitve namenske 
rabe prostora s pravnomočnimi ugotovitvenimi odločbami za kr-
čitev gozda do 0.5 ha v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove ter 
določiti namensko rabo prostora v skladu s sprejetimi DPN ali 
državnimi prostorskimi ureditvenim načrtom, če teh sprememb 
namenske rabe prostora oziroma določitve namenske rabe 
prostora še ni vključila v OPN po kratkem postopku sprememb 
in dopolnitev OPN v skladu s 125. členom tega zakona.

2.2.2 Postopek priprave OPN

118. člen
(celovita presoja vplivov na okolje OPN)

(1) Za OPN se izvede celovita presoja vplivov na okolje. 
Občina ne zaprosi ministrstva, pristojnega za celovito presojo 
vplivov na okolje, za izdajo odločitve o obveznosti izvedbe ce-

lovite presoje vplivov na okolje. Obseg in vsebina okoljskega 
poročila se prilagodita vsebini OPN.

(2) Občina vedno pridobi mnenje zavoda, pristojnega za 
ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana 
območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na 
varovana območja. Zavod izda mnenje v 30 dneh od prejema 
zaprosila. To mnenje je zavezujoče in se skupaj s sklepom o 
pripravi OPN objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena celovite presoje 
vplivov na okolje ni treba izvesti v postopku priprave sprememb 
in dopolnitev OPN, če občina o tem pridobi mnenje ministrstva, 
pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje. Občina lahko 
zaprosi za mnenje, če presodi, da se s tem aktom ne načrtujejo 
prostorske ureditve:

– ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja;

– za katere se zahteva presoja sprejemljivosti na varo-
vana območja ali

– ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje.
(4) Ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na 

okolje, o mnenju iz prejšnjega odstavka obvesti občino v 30 
dneh po prejetju zaprosila. To mnenje je zavezujoče in se 
skupaj s sklepom o pripravi OPN objavi v prostorskem infor-
macijskem sistemu.

119. člen
(sklep o pripravi OPN)

(1) Občina pristopi k pripravi OPN na podlagi ocene stanja 
v prostoru, poročila o prostorskem razvoju in ocen prihodnjih 
potreb v prostoru. Posameznike, organe in organizacije lahko 
pozove, da naj posredujejo svoje potrebe v prostoru. Lahko 
izvede javni posvet ali delavnice ali kako drugače vključi jav-
nost. Lahko se posvetuje z nosilci urejanja prostora, pri pripravi 
sklepa pa upošteva njihove smernice.

(2) Župan lahko za pripravo OPN s sklepom imenuje 
projektno skupino. Glede sestave, nalog in načina delovanja 
projektne skupine se smiselno uporabljata 86. in 87. člen tega 
zakona, razen glede sodelovanja državnih nosilcev urejanja 
prostora in ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov 
na okolje.

(3) Župan sprejme sklep o pripravi OPN ter ga skupaj z 
mnenjema o obveznosti izvedbe presoj iz drugega in tretjega 
odstavka prejšnjega člena objavi v prostorskem informacijskem 
sistemu.

(4) Sklep o pripravi OPN vsebuje:
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo OPN in posameznih faz postopka;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, 

ki bodo pozvani za podajo mnenj;
– način vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavlja-
nja;

– navedbo ali se bo v postopku izvedla celovita presoja 
vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana 
območja.

120. člen
(odziv na zasebne potrebe v prostoru)

(1) Občina lahko predpiše takso za obravnavanje tistih 
zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki so pobuda za 
spremembo namenske rabe prostora v OPN.

(2) Šteje se, da gre za eno pobudo za spremembo na-
menske rabe prostora, če gre za eno ali več parcel na enovitem 
zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.

(3) Zavezanka ali zavezanec za plačilo takse iz prvega 
odstavka tega člena je oseba, ki pri občini da pobudo za spre-
membo namenske rabe prostora v OPN.
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(4) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske 
rabe prostora v OPN ampak je pogoj za obravnavo pobude 
glede:

– skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji 
prostorskega razvoja občine, pravnimi režimi in drugimi ome-
jitvami v prostoru;

– možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in 
drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

(5) Višino takse predpiše občina in ta lahko za posamezno 
pobudo znaša med 50 in 300 euri, odvisno od tega, ali gre za 
spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora, 
spremembo v stavbno zemljišče ali spremembo v kmetijsko, 
gozdno, vodno ali drugo zemljišče, in od potrebe po obravnavi 
pobude glede na pravne režime ter s tem povezanega obsega 
in zahtevnosti njene strokovne obravnave. Prihodki iz takse so 
namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.

121. člen
(osnutek OPN)

(1) Občina pripravi osnutek OPN na podlagi in v skladu s 
sklepom o pripravi OPN, regionalnim in občinskim prostorskim 
planom, hierarhično nadrejenimi prostorskimi načrti, državnim 
prostorskim redom, smernicami nosilcev urejanja prostora, 
drugimi usmeritvami ter podatki nosilcev urejanja prostora in 
strokovnimi podlagami.

(2) Občina vključi javnost v pripravo osnutka OPN ter ji 
omogoči predložitev predlogov in usmeritev. Lahko izvede javni 
posvet ali delavnice ali kako drugače vključi javnost. V okviru 
priprave osnutka OPN se soočijo, usklajujejo in tehtajo različni 
interesi v prostoru, pripravijo in ovrednotijo se lahko variantne 
rešitve, če je to potrebno za posamezne prostorske ureditve. 
Hkrati s pripravo osnutka OPN se pripravi tudi osnutek okolj-
skega poročila.

(3) Nosilci urejanja prostora in ministrstvo, pristojno za ce-
lovito presojo vplivov na okolje, sodelujejo z občino pri pripravi 
osnutka OPN in osnutka okoljskega poročila. Za usklajevanje 
interesov lahko občina skliče posvet. Občina lahko zaprosi:

– nosilce urejanja prostora za podrobnejše usmeritve ter 
podatke in strokovne podlage, ki so jih ti dolžni zagotavljati in 
so potrebni za načrtovanje konkretnih prostorskih ureditev;

– ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na 
okolje, oziroma tiste državne nosilce urejanja prostora, ki sode-
lujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, za mnenje o obsegu 
in natančnosti informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko 
poročilo.

(4) Nosilci urejanja prostora in ministrstvo, pristojno za 
celovito presojo vplivov na okolje, predložijo dokumente in 
informacije iz prejšnjega odstavka najpozneje v 30 dneh od 
prejema zaprosila. Če dokumentov in informacij ne predložijo 
v tem roku, se šteje da jih nimajo.

122. člen
(odziv na osnutek OPN)

(1) Občina objavi osnutek OPN in osnutek okoljskega 
poročila v prostorskem informacijskem sistemu.

(2) Nosilci urejanja prostora v 30 dneh po objavi iz prej-
šnjega odstavka dajo mnenje. Če ugotovijo, da občina njihovih 
smernic ni upoštevala, oziroma, da ni upoštevala predpisov iz 
njihove pristojnosti, morajo svojo ugotovitev utemeljiti in občini 
predložiti usmeritve za odpravo nepravilnosti.

(3) Ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na 
okolje, in tisti državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri 
celoviti presoji vplivov na okolje, v roku iz prejšnjega odstavka 
predložijo tudi mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in 
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje s stališča svoje 
pristojnosti.

(4) Na podlagi mnenj iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se dopolnita osnutek OPN in okoljsko poročilo. Občina 
objavi dopolnjen osnutek OPN in dopolnjeno okoljsko poročilo 
v prostorskem informacijskem sistemu.

(5) Javnosti se omogoči dajanje pripomb v roku, ki ni 
krajši od 30 dni od objave iz prejšnjega odstavka. Javnost se 
seznani s krajem in časom javne objave, spletnim naslovom, na 
katerem sta objavljena dopolnjen osnutek OPN in dopolnjeno 
okoljsko poročilo, ter z načinom dajanja pripomb. V času objave 
občina zagotovi tudi javno obravnavo gradiv.

123. člen
(predlog OPN)

(1) Izdelovalec prouči pripombe javnosti in pripravi pre-
dlog stališča glede načina njihovega upoštevanja. Če se pri-
pomba javnosti nanaša na področje nosilca urejanja prostora, 
ga lahko občina seznani s pripombo in predlogom stališča 
glede načina njenega upoštevanja. Nosilec urejanja prostora 
mora občini v 15 dneh predložiti stališče glede predlaganega 
načina upoštevanja pripombe. Po potrebi se izvede usklajeva-
nje interesov.

(2) Občina s sklepom potrdi predlog stališča glede upo-
števanja pripomb iz prejšnjega odstavka. Izdelovalec pripravi 
predlog OPN in predlog okoljskega poročila. Občina ta gradiva 
objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Če je predlog OPN glede na osnutek OPN tako spre-
menjen, da to vpliva na področje katerega od nosilcev urejanja 
prostora, ga občina pozove k dopolnitvi mnenja. Nosilec ureja-
nja prostora v 30 dneh po objavi iz prejšnjega odstavka predloži 
mnenje o predlogu OPN in predlogu okoljskega poročila. Če 
tega ne stori v 30 dneh, se šteje da nima pripomb na predlog 
OPN in okoljsko poročilo.

(4) Občina po objavi iz drugega odstavka tega člena po-
zove ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, 
naj v 45 dneh ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPN na 
okolje sprejemljivi. Ministrstvo, pristojno za celovito presojo 
vplivov na okolje, pri tem, kot posvetovanje z organi, ki jih za-
devajo okoljski vplivi, upošteva tudi mnenja nosilcev urejanja 
prostora iz drugega odstavka prejšnjega člena oziroma mnenja 
iz prejšnjega odstavka.

(5) Če je predlog OPN enak osnutku OPN, za katerega 
je že bilo pridobljeno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe 
OPN na okolje iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se to mne-
nje šteje za mnenje Ministrstva, pristojnega za celovito presojo 
vplivov na okolje, iz prejšnjega odstavka.

(6) Če mnenje določenega državnega nosilca urejanja 
prostora kljub usklajevanju ostane negativno, se lahko v skladu 
z 20. členom tega zakona izpelje postopek odločanja o razreši-
tvi nasprotja javnih interesov.

(7) Občinski svet odloči, ali bo občina predlagala izved-
bo postopka odločanja o načinu razrešitve nasprotja javnih 
interesov.

124. člen
(sprejetje OPN)

(1) Občina sprejme OPN, razen če je:
– ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na 

okolje, odločilo, da vplivi izvedbe predloga OPN na okolje niso 
sprejemljivi;

– vlada izdala sklep, s katerim je zavrnila predlog za raz-
rešitev nasprotja javnih interesov.

(2) Občina sprejme OPN z odlokom in ga objavi v prostor-
skem informacijskem sistemu.

(3) Občina ne sme sprejeti OPN prej, kot v 15 dneh od ob-
jave iz drugega odstavka prejšnjega člena, v primeru iz tretjega 
oziroma četrtega odstavka prejšnjega člena pa ne pred iztekom 
roka iz tretjega oziroma četrtega odstavka prejšnjega člena.

(4) Če se OPN zaradi zavrnitve na naknadnem referen-
dumu ne uveljavi, lahko občina zaradi odprave razlogov, ki 
so preprečili uveljavitev sprejetega OPN, pripravi nov predlog 
OPN, ki ga javno razgrne za 30 dni. Na nov predlog OPN mora 
občina pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora ter odločitev 
ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, 
ali so vplivi novega predloga OPN na okolje sprejemljivi. Po-
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tem občinski svet sprejme nov predlog OPN, s katerim hkrati 
nadomesti že sprejeti OPN, ki je bil zavrnjen na naknadnem 
referendumu.

(5) V primeru sprememb in dopolnitev OPN mora občina 
za objavo v prostorskem informacijskem sistemu pripraviti tudi 
čistopis tekstualnega dela in čistoris grafičnega dela OPN.

2.2.3 Kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN

125. člen
(kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN)

(1) Kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN se 
izvede, če gre za take spremembe in dopolnitve, ki ne pome-
nijo načrtovanja novih prostorskih ureditev oziroma določanja 
nove izvedbene regulacije prostora.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kratek postopek 
sprememb in dopolnitev OPN izvede tudi, če so te potrebne 
zaradi:

– odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v 
besedilnem ali grafičnem delu OPN, ki so nastale med postop-
kom in so razvidne iz spisne dokumentacije;

– vzpostavitve zakonitosti OPN zaradi sodnih odločb ali 
odločb ustavnega sodišča;

– uskladitve z izvedenimi upravnimi postopki v skladu s 
predpisi, ki urejajo ceste;

– uskladitve namenske rabe prostora s pravnomočnimi 
ugotovitvenimi odločbami za krčitev gozda do 0,5 ha v skladu 
s predpisi, ki urejajo gozdove;

– uskladitve z izdanimi sklepi o lokacijski preveritvi za 
namen iz prve alineje prvega odstavka 134. člena tega za-
kona;

– uskladitve namenske rabe prostora z OPPN s spre-
membo namenske rabe prostora.

(3) Kratek postopek iz prejšnjega odstavka se izvede 
po postopku, ki je v občini predpisan za sprejetje drugih 
občinskih odlokov, pri čemer občina predlog sprememb in 
dopolnitev OPN objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

(4) Občina mora vsaj enkrat letno izvesti spremembe in 
dopolnitve OPN zaradi razlogov, določenih v drugem odstavku 
tega člena.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se kratek 
postopek sprememb in dopolnitev OPN izvede tudi, ko so te 
potrebne zaradi:

– uskladitve z veljavnimi sorodnimi predpisi, v skladu z 
62. členom tega zakona;

– vzpostavitve zakonitosti OPN na podlagi opozoril pri-
stojnih organov v postopku nadzora nad zakonitostjo občin-
skih splošnih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo državno 
upravo in lokalno samoupravo;

– uskladitve z veljavnim DPN in državnim prostorskim 
ureditvenim načrtom, kadar ti podajajo usmeritve občinam 
glede določanja namenske rabe prostora v njihovem območju;

– uskladitve s pravili državnega prostorskega reda in 
drugimi predpisi;

– prevzema ali razveljavitve veljavne izvedbene regu-
lacije prostora, kadar se izvede sprememba meje občine v 
skladu s predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin.

(6) Kratek postopek iz prejšnjega odstavka se izvede 
po postopku, ki je v občini predpisan za sprejetje drugih 
občinskih odlokov, pri čemer občina objavi tehnično ustrezno 
pripravljen predlog sprememb in dopolnitev OPN v prostor-
skem informacijskem sistemu ter javnosti omogoči dajanje 
predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši 
od 15 dni.

(7) Če bi spremembe ali dopolnitve OPN zahtevale so-
delovanje nosilcev urejanja prostora ali bi bilo treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, ni dovoljeno uporabiti krat-
kega postopka.

2.3 Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

2.3.1 Namen in vsebina OPPN

126. člen
(namen OPPN)

(1) OPPN je prostorski akt, s katerim se podrobneje načr-
tujejo prostorske ureditve v območjih:

– notranjega razvoja ali prenove določenih delov naselja;
– kompleksne stanovanjske in poslovne gradnje;
– gospodarske javne infrastrukture in družbene infra-

strukture;
– kmetijske proizvodnje;
– turističnih in rekreacijskih dejavnosti v krajini;
– kjer so te potrebne zaradi zmanjšanja oziroma odprave 

posledic naravnih in drugih nesreč;
– izkoriščanja mineralnih surovin in njihove sanacije;
– izvedbe ukrepov s področja varstva okolja in ohranjanja 

narave ali
– urejanja drugih problemsko ali prostorsko zaključenih 

območij v naseljih in krajini, če je to strokovno utemeljeno.
(2) OPPN se pripravi za območja, za katera je z OPN 

predvidena njegova priprava, lahko pa tudi v območjih, kjer z 
OPN ni predviden, če se za to pokaže potreba ali pobuda po 
tem, ko je bil sprejet OPN.

(3) Območje urejanja z OPPN je praviloma sklenjeno 
območje, lahko pa se z OPPN urejajo tudi prostorsko nepove-
zana območja, če gre za urejanje istovrstne, toda prostorsko 
razpršene problematike.

(4) OPPN lahko sprejme tudi več občin skupaj, če je to 
smiselno zaradi funkcionalne in prostorske povezanosti pro-
storskih ureditev.

127. člen
(vsebina OPPN)

(1) Glede na namen OPPN se z njim podrobneje določijo:
– urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostor-

skih ureditev;
– načrt gradbenih parcel;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna;
– gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zagotoviti 

za načrtovane prostorske ureditve, pogoji glede njene gradnje 
in priključevanja objektov nanjo;

– rešitve in ukrepi za varovanje zdravja;
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi-

ščine;
– rešitve in ukrepi za varstvo okolja ter ohranjanje narave;
– rešitve in ukrepi za obrambo;
– rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
– rešitve in ukrepi za varstvo in ohranjanje kmetijskih 

zemljišč in gozdov;
– druge vsebine glede na namen in območje, za katero 

se pripravi OPPN.
(2) Vsebinske rešitve OPPN predstavljajo celotno izved-

beno regulacijo prostora v njegovem območju, razen če se 
izrecno določi hkratna uporaba posameznih elementov izved-
bene regulacije iz OPN.

(3) V OPPN se opišejo oziroma prikažejo tudi vplivi in po-
vezave načrtovanih prostorskih ureditev s sosednjimi območji.

(4) Če je OPPN namenjen prenovi dela naselja, ki vsebuje 
objekte ali območja kulturne dediščine, je za njegovo pripravo 
obvezna predhodna izdelava strokovnih podlag za prenovo 
območij s kulturno dediščino.

2.3.2 Postopek priprave OPPN

128. člen
(celovita presoja vplivov na okolje za OPPN)

(1) Za OPPN se celovita presoja vplivov na okolje ne 
izvede.
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(2) Občina vedno pridobi mnenje zavoda, pristojnega za 
ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana 
območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na 
varovana območja. Zavod izda mnenje v 30 dneh od prejema 
zaprosila. To mnenje je zavezujoče in se skupaj s sklepom o 
pripravi OPPN objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena občina izvede 
celovito presojo vplivov na okolje za OPPN:

– če je treba izvesti presojo sprejemljivosti na varovana 
območja;

– ki se pripravlja na podlagi občinskih prostorskih stra-
teških aktov, sprejetih na podlagi ZUN in Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, 
št. 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1; v nadaljnjem besedilu: 
ZUreP) ali

– s spremembo namenske rabe prostora.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena občina v po-

stopku priprave OPPN prosi ministrstvo, pristojno za celovito 
presojo vplivov na okolje, za mnenje o obveznosti izvedbe 
celovite presoje vplivov na okolje, če presodi, da se z OPPN 
načrtujejo prostorske ureditve, ki niso bile celovito presojane 
že pri pripravi OPN, in gre za take ureditve:

– ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja;

– za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na varo-
vana območja ali

– ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje.
(5) Ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na 

okolje, o mnenju iz prejšnjega odstavka obvesti občino v 30 
dneh po prejetju zaprosila. To mnenje je zavezujoče in se 
skupaj s sklepom o pripravi OPPN objavi v prostorskem infor-
macijskem sistemu.

(6) Obseg in vsebina okoljskega poročila se prilagodita 
načrtovanim prostorskim ureditvam.

129. člen
(postopek priprave OPPN)

(1) Za postopek priprave OPPN se smiselno uporabljajo 
119. do 124. člen tega zakona, za kratek postopek sprememb 
in dopolnitev OPPN, pa 125. člen tega zakona, če ta zakon ne 
določa drugače.

(2) Če se več občin skupaj odloči za pripravo skupnega 
OPPN, v sklepu o njegovi pripravi določijo pripravljavca takega 
OPPN. Skupni OPPN je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti 
vseh občin, ki so bile vključene v njegovo pripravo.

2.3.3 OPPN s spremembo namenske rabe prostora

130. člen
(OPPN s spremembo namenske rabe prostora)

(1) Občina lahko z OPPN spremeni v delu ali celotnem 
območju urejanja tudi namensko rabo prostora in prostorske 
izvedbene pogoje brez predhodne spremembe OPN, če je to 
v skladu s cilji prostorskega razvoja občine, pravnimi režimi in 
varstvenimi usmeritvami in gre za spremembo namenske rabe 
prostora:

– na obstoječih stavbnih zemljiščih zaradi izvedbe občin-
skega razvojnega programa ali drugega razvojnega projekta v 
skladu z regionalnim razvojnim programom;

– za umestitev proizvodne naprave, ki pretvarja obnovljive 
vire energije v električno energijo, toploto za ogrevanje in hlaje-
nje ali v pogonska, tekoča in plinasta bio-goriva (v nadaljnjem 
besedilu: proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov 
energije) vključno z objekti in napravami energetske infrastruk-
ture, ki so potrebne za povezavo proizvodne naprave z distri-
bucijskim sistemom, ali napravami za shranjevanje energije, v 
skladu s predpisi s področja energije.

(2) Če se z OPPN spreminja namenska raba prostora, 
vsebuje sklep o njegovi pripravi tudi ugotovitev, da so izpolnjeni 
pogoji iz tega zakona.

(3) Občina podatek o spremenjeni namenski rabi vnese v 
evidenco stavbnih zemljišč. Po kratkem postopku sprememb in 
dopolnitev OPN v skladu s tretjim odstavkom 125. člena tega 
zakona to spremembo vključi v OPN.

(4) Minister podrobneje predpiše merila in kriterije za 
spreminjanje namenske rabe prostora iz prve alineje prvega 
odstavka tega člena.

131. člen
(OPPN za proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih 

virov energije)
(1) Za načrtovanje prostorskih ureditev, namenjenih za 

postavitev in delovanje proizvodne naprav za izkoriščanje ob-
novljivih virov energije vključno z objekti in napravami ener-
getske infrastrukture, ki so potrebne za povezavo proizvodne 
naprave z distribucijskim sistemom ali z napravami za shra-
njevanje energije, se lahko sprejme OPPN, s katerim se lahko 
spremeni tudi namenska raba prostora, določena z OPN.

(2) Prostorske ureditve in sprememba namenske rabe 
prostora, se lahko načrtujejo z OPPN iz prejšnjega odstavka, 
če:

– so v skladu z lokalnim energetskim konceptom;
– so v skladu z javnim interesom in cilji prostorskega 

razvoja občine;
– niso v nasprotju z usmeritvami iz Strategije, akcijskega 

programa za izvajanje Strategije, regionalnega prostorskega 
plana oziroma občinskega prostorskega plana;

– niso v nasprotju s pravnimi režimi in sprejetimi državnimi 
prostorskimi izvedbenimi akti.

(3) Za načrtovanje prostorskih ureditev iz prvega odstavka 
tega člena se prednostno uporabijo razvrednotena območja.

(4) Če se umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije načrtuje zunaj ureditvenih območij 
naselij mora biti za OPPN kot obvezna strokovna podlaga 
izdelana krajinska zasnova.

2.4 Odlok o urejenosti naselij in krajine

132. člen
(namen in vsebina odloka o urejenosti naselij in krajine)

(1) Z odlokom o urejenosti naselij in krajine občina določi 
prostorske izvedbene pogoje glede namembnosti, lege, veli-
kosti in oblikovanja posegov v prostor, da se ti izvajajo in vzdr-
žujejo tako, da se ustvarjajo, ohranjajo in krepijo kakovostne 
prepoznavne značilnosti prostora in njegova identiteta.

(2) Prostorski izvedbeni pogoji iz prejšnjega odstavka se 
določijo zlasti za:

– zunanji videz objektov (zunanji ovoj stavb in zunanje 
stavbno pohištvo, videz pomožnih objektov ipd.);

– urejanje grajenih in zelenih površin s pripadajočo urba-
no opremo (tlakovanje, sečnja dreves ipd.);

– objekte in premične elemente za obveščanje in ogla-
ševanje (mobilno oglaševanje ob cesti, oglaševanje na drugih 
objektih ipd.);

– kmetijske in gozdarske objekte in opremo, ki niso stav-
be (gnojnična jama, grajena obora, napajalno korito, krmišče, 
koritasti silos, preža, opazovališče ipd.);

– premične elemente (zabojniki, delovni stroji, bivalni 
priklopnik, stojnice ipd.);

– druge gradbene posege v prostor (oporni zidovi, breži-
ne, napeljave in naprave, osvetljevanje, oblikovanje zunanjih 
prostorov storitvenih dejavnosti ipd.);

– druge negradbene posege v prostor (utrjevanje in nasi-
pavanje terena, poljske poti, terase, ipd.);

– začasne posege in podobno.
(3) Z odlokom o urejenosti naselij in krajine se lahko 

določijo tudi pravila splošne in posebne rabe javnih površin iz 
259. člena tega zakona.

(4) Odlok o urejenosti naselij in krajine se sprejme za 
območje, na katerem je urejenost naselja in krajine posebej 
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pomembna ali je zaradi drugih vzrokov treba izboljšati kako-
vosti bivalnega in delovnega okolja. Merilo za določanje teh 
območij je lega:

– ob javnih površinah v naselju, kot so glavne ulice, me-
stne vpadnice, središče naselja ali središče mestnih predelov, 
trgi, parki ipd.;

– na drugi urbanistično pomembni lokaciji v naseljih, kot 
so stanovanjske soseske, trgovsko poslovna območja, prostori 
ob prostorskih dominantah ipd.;

– v območju varstva kulturne dediščine;
– v območju turističnih znamenitosti;
– ob objektih družbene infrastrukture;
– v območju prepoznavne krajine oziroma zavarovanih 

naravnih vrednot zunaj območja poselitve;
– v drugih območjih, kjer je treba poskrbeti za omilitev 

posledic podnebnih sprememb.
(5) Občina lahko vsebino odloka o urejenosti naselij in 

krajine uredi tudi kot del OPN ali OPPN.

133. člen
(postopek priprave odloka o urejenosti naselij in krajine)

(1) Odlok o urejenosti naselij in krajine se sprejme po 
postopku, ki je v občini predpisan za sprejetje drugih občinskih 
odlokov, pri čemer občina objavi njegov osnutek v prostorskem 
informacijskem sistemu in ga javno obravnava ob smiselni 
uporabi 122. člena tega zakona.

(2) Občina sprejme odlok o urejenosti naselij in krajine in 
ga objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) Za odlok o urejenosti naselij in krajine se celovita 
presoja vplivov na okolje ne izvede.

2.5 Lokacijska preveritev

134. člen
(namen lokacijske preveritve)

(1) Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načr-
tovanja, s katerim lahko občina na podlagi posameznih potreb 
v prostoru izvede manjše spremembe izvedbene regulacije 
prostora tako, da:

– zaradi ohranjanja posamične poselitve preoblikuje ali 
spremeni obseg stavbnih zemljišč, kot so določena v OPN, in 
določi prostorske izvedbene pogoje;

– za doseganje gradbenega namena dopusti individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kot so določeni 
v OPN;

– zaradi smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, 
ki niso v uporabi, omogoči začasno rabo prostora.

(2) Lokacijska preveritev je mogoča tudi v območju DPN 
in državnega prostorskega ureditvenega načrta, če je občina 
pridobila predhodno soglasje v skladu z 89. členom tega za-
kona.

(3) Za lokacijsko preveritev se celovita presoja vplivov na 
okolje ne izvede.

135. člen
(določanje obsega stavbnega zemljišča  

pri posamični poselitvi)
(1) Pri preoblikovanju in določanju natančne oblike in 

velikosti območja stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi se 
poleg 32. člena tega zakona in prostorskih izvedbenih pogojev 
iz OPN upoštevajo tudi fizične lastnosti zemljišča in pravni 
režimi v tem območju.

(2) Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost stavbnega 
zemljišča posamezne posamične poselitve, kot je določena v 
OPN, poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar pa 
povečanje ne sme preseči 600 m2 glede na izvorno določen 
obseg stavbnega zemljišča posamezne posamične poselitve 
v OPN, ne glede na število izvedenih lokacijskih preveritev.

136. člen
(individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Če investicijska namera zaradi objektivnih okoliščin 
ne izpolni posameznih prostorskih izvedbenih pogojev iz OPN, 
lahko občina z izvedbo lokacijske preveritve dopusti individual-
no odstopanje od takih pogojev. Občina lahko z lokacijsko pre-
veritvijo določi tudi podrobnejše prostorske izvedbene pogoje 
za izvedbo take investicijske namere.

(2) Objektivne okoliščine iz prejšnjega odstavka so:
– fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktu-

ra, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče 
okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more 
vplivati in ki onemogočajo optimalno izvedbo investicije, ali 
gradnja pod veljavnimi pogoji zahteva nesorazmerne stroške 
investitorja ali občine;

– nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehničnih 
in tehnoloških rešitev, ki med pripravo OPN niso bile znane ali 
uporabljene, so pa ustrezne ali primernejše od predpisanih z 
vidika doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja, učin-
kovite rabe energije ipd.;

– medsebojna neskladnost prostorskih izvedbenih pogo-
jev, določenih v prostorskem izvedbenem aktu, ki je občina še 
ni uredila s spremembami in dopolnitvami tega akta.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko 
občina dopusti odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
na zemljiščih z obstoječimi objekti, tudi če:

– gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, 
ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, namembnosti ali zu-
nanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistve-
nimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo 
graditev;

– gre za nadomestno gradnjo;
– investicijska namera predvideva izvedbo pomožnih 

objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne dopuščajo, če se 
z njimi dosega boljša funkcionalnost obstoječih objektov.

(4) Individualno odstopanje je dopustno, če:
– ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega 

razvoja občine;
– se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega 

izvedbenega akta ob hkratnem upoštevanju drugih prostorskih 
izvedbenih pogojev, nameravana gradnja pa ne bo spremenila 
načrtovanega videza območja, poslabšala bivalnih in delovnih 
razmer niti povzročila motečega vpliva na podobo naselja ali 
krajine;

– ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč;
– ni v nasprotju s pravnimi režimi oziroma državnimi pro-

storskimi izvedbenimi akti.

137. člen
(omogočanje začasne rabe prostora)

(1) Če občina v prostorskem izvedbenem aktu ne določi 
prostorskih izvedbenih pogojev za začasno rabo prostora, jo 
lahko omogoči z izvedbo lokacijske preveritve.

(2) Začasna raba ne sme:
– biti v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega 

razvoja občine;
– dopuščati dejavnosti, ki so v okviru namenske rabe 

prostora opredeljene kot izključujoče;
– povzročiti motečega vpliva na podobo naselja ali krajine 

ter poslabšati delovnih ali bivalnih razmer;
– onemogočati izvedbe s prostorskim izvedbenim aktom 

načrtovanih prostorskih ureditev in predvidenih posegov v pro-
stor, vključno z izvedbo pripravljalnih del zanje;

– zmanjševati možnosti pozidave sosednjih zemljišč;
– zahtevati izvedbe nove ali povzročiti bistvenega pove-

čanja obremenitve obstoječe komunalne opreme v območju;
– trajati več kot sedem let;
– biti v nasprotju z veljavnimi pravnimi režimi oziroma 

državnimi prostorskimi izvedbenimi akti;
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– omogočati izvedbe posegov v prostor, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja.

(3) Z lokacijsko preveritvijo občina določi:
– zemljišča, na katerih je dopustna začasna raba ter 

objekte, v katerih se lahko izvajajo dopustne dejavnosti;
– čas izvajanja začasne rabe;
– prostorske izvedbene pogoje;
– način vzpostavitve prvotnega stanja po preteku časa 

izvajanja začasne rabe.

138. člen
(postopek lokacijske preveritve)

(1) Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja. 
Pobudi se priloži elaborat lokacijske preveritve (v nadaljnjem 
besedilu tega oddelka: elaborat), v katerem se utemelji skla-
dnost pobude z določbami tega zakona. Pobuda z elaboratom 
se vloži pri občini, v kateri je nepremičnina.

(2) Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje za poo-
blaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki 
urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.

(3) Občinski urbanist v 30 dneh preveri skladnost elabo-
rata s tem zakonom in o tem obvesti investitorja. Če občinski 
urbanist presodi, da je elaborat v skladu s tem zakonom, občina 
izda sklep o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve in pozo-
ve morebitne nosilce urejanja prostora, naj v 30 dneh predložijo 
mnenje o skladnosti elaborata s predpisi z njihovega področja, 
če se elaborat vsebinsko nanaša na njihovo področje.

(4) Pred obravnavo na občinskem svetu se elaborat javno 
objavi za najmanj 15 dni na spletni strani občine, javnost pa 
ima v tem času možnost vložitve predlogov in pripomb. O javni 
objavi občina pisno obvesti lastnika zadevnega zemljišča in 
lastnike sosednjih zemljišč. Če se pripomba javnosti nanaša 
na področje nosilca urejanja prostora, lahko občina seznani 
nosilca urejanja prostora s pripombo in predlogom stališča 
glede načina njenega upoštevanja. Nosilec urejanja prostora 
mora v 15 dneh predložiti občini stališče glede predlaganega 
načina upoštevanja pripombe.

(5) Občinski urbanist na podlagi pridobljenih mnenj nosil-
cev urejanja prostora ter pridobljenih predlogov in pripomb jav-
nosti županu predlaga, da občinski svet pobudo z elaboratom 
s sklepom o lokacijski preveritvi odobri ali zavrne. Predlog za 
obravnavo na občinskem svetu vključuje stališče do predlogov 
in pripomb javnosti.

(6) Sklep o lokacijski preveritvi vsebuje navedbo zemlji-
šča, na katero se nanaša lokacijska preveritev, in v primeru 
lokacijske preveritve:

– iz prve alineje 134. člena tega zakona grafični pri-
kaz preoblikovane in spremenjene oblike in velikosti območja 
stavbnega zemljišča;

– iz druge alineje 134. člena tega zakona prostorske 
izvedbene pogoje ali

– iz tretje alineje 134. člena tega zakona prostorske izved-
bene pogoje, čas začasne rabe in način vzpostavitve prvotnega 
stanja po preteku časa izvajanja začasne rabe.

(7) Občina sprejme sklep o lokacijski preveritvi ter ga 
skupaj z elaboratom in mnenji nosilcev urejanja prostora, objavi 
v prostorskem informacijskem sistemu.

(8) Sklepa o lokacijski preveritvi ni dopustno spreminjati 
ali dopolnjevati.

139. člen
(stroški lokacijske preveritve)

(1) Za izvedbo lokacijske preveritve občina določi nado-
mestilo stroškov lokacijske preveritve z odlokom, v postopku 
posamične lokacijske preveritve pa ga investitorju določi s 
sklepom. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

(2) Prihodki iz lokacijske preveritve so namenski vir obči-
ne za financiranje nalog urejanja prostora.

140. člen
(posledice in veljavnost lokacijske preveritve)

(1) Sklep o lokacijski preveritvi, s katerim je bila odobrena 
pobuda za lokacijsko preveritev za namen iz prve alineje prve-
ga odstavka 134. člena tega zakona, se po kratkem postopku 
v skladu s tretjim odstavkom 125. člena tega zakona ali ob 
naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN vključi v OPN. 
Spremembe obstoječih stavbnih zemljišč ali nova stavbna ze-
mljišča občina vnese v evidenco stavbnih zemljišč.

(2) Sklep o lokacijski preveritvi za namen iz druge alineje 
prvega odstavka 134. člena tega zakona velja dve leti. Če in-
vestitor v tem času vloži popolno vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja, sklep o lokacijski preveritvi velja do odločitve o tem 
gradbenem dovoljenju.

2.6 Tehnična posodobitev

141. člen
(namen tehnične posodobitve prostorskega  

izvedbenega akta)
(1) S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost gra-

fičnega dela prostorskega izvedbenega akta, razen lokacijske 
preveritve, s katastrom nepremičnin.

(2) Tehnična posodobitev se izvede v postopku priprave 
prostorskega izvedbenega akta. Tehnična posodobitev se lah-
ko izvede tudi s samostojnim postopkom sprememb in dopol-
nitev prostorskega izvedbenega akta v skladu s 142. členom 
tega zakona, pri čemer se ne sme načrtovati novih prostorskih 
ureditev oziroma določati nove izvedbene regulacije prostora.

(3) Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata 
pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s po-
dročja geodezije, kot ju določajo predpisi, ki urejajo arhitekturno 
in inženirsko dejavnost.

(4) Tehnični posodobitvi se priloži izjava prostorskega 
načrtovalca in pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s 
katero potrjujeta, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 
tega člena.

(5) Prva tehnična posodobitev se izvede za celotno ob-
močje prostorskega izvedbenega akta.

142. člen
(samostojni postopek tehnične posodobitve prostorskega 

izvedbenega akta)
(1) Samostojni postopek tehnične posodobitve občinske-

ga prostorskega izvedbenega akta se začne s sklepom, ki ga 
sprejme župan.

(2) Občina osnutek tehnično posodobljenega občinskega 
prostorskega izvedbenega akta objavi v prostorskem infor-
macijskem sistemu. Javnosti se omogoči dajanje predlogov 
in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši od 15 dni. 
Na podlagi pripomb javnosti občina pripravi predlog tehnično 
posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta.

(3) Občinski svet sprejme predlog tehnično posodoblje-
nega občinskega prostorskega izvedbenega akta s sklepom 
ter ga objavi v uradnem glasilu občine in prostorskem informa-
cijskem sistemu.

(4) Postopek tehnične posodobitve iz tega člena se smi-
selno uporablja tudi za tehnično posodobitev DPN, uredbe o 
najustreznejši varianti in državnega prostorskega ureditvenega 
načrta.

5. poglavje: ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE 
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

143. člen
(namen začasnih ukrepov)

(1) Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora (v 
nadaljnjem besedilu: začasni ukrepi) so ukrepi, s katerimi se 
med pripravo OPN ali OPPN ali med izvedbo postopka držav-
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nega prostorskega načrtovanja preprečijo ravnanja, s katerimi 
bi bila onemogočena ali bistveno otežena priprava ali izvajanje 
teh prostorskih aktov, in sicer, če bi:

– se bistveno zvišali stroški načrtovanja prostorskih ure-
ditev ali

– bili za njihovo izvedbo potrebni znatno povečani posegi 
v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih 
subjektov.

(2) Območje učinkovanja, vrste in trajanje začasnih ukre-
pov se določijo tako, da posegajo v pravice in pravne koristi 
oseb le toliko, kolikor je to nujno za dosego javne koristi, ki se 
uresničuje z njimi.

144. člen
(območje začasnih ukrepov)

Začasni ukrepi se lahko sprejmejo za del območja ali za 
celotno območje:

– prostorske ureditve državnega pomena, za katero v 
skladu z zakonom obstaja razlastitveni namen ali namen ome-
jitve lastninske pravice in za katero še ni bil sprejet DPN ali 
uredba o najustreznejši varianti ali izdano celovito dovoljenje;

– prostorske ureditve lokalnega pomena, za katero v skla-
du z zakonom obstaja razlastitveni namen ali namen omejitve 
lastninske pravice, in za katero še ni bil sprejet OPN ali OPPN.

145. člen
(vrste začasnih ukrepov)

(1) Vrste začasnih ukrepov so:
– prepoved spreminjanja meje parcele z združitvijo ali 

delitvijo parcel, komasacijo ali izravnavo meje;
– prepoved izdaje gradbenih in drugih dovoljenj, vezanih 

na gradnjo in uporabo objektov, ali prepoved izvajanja drugih 
gradbenih posegov;

– prepoved urejanja trajnih nasadov ali izvajanja negrad-
benih posegov v prostor.

(2) Poleg začasnih ukrepov iz prejšnjega odstavka je v 
primeru državnega prostorskega načrtovanja začasni ukrep 
tudi prepoved spreminjanja izvedbene regulacije prostora v 
občinskih prostorskih izvedbenih aktih.

(3) Začasni ukrepi iz prvega odstavka tega člena ne 
vključujejo:

– geodetskih in drugih pripravljalnih del, potrebnih za 
izdelavo prostorskega izvedbenega akta;

– gradenj, s katerimi se izboljšujeta komunalna oprema 
in druga infrastruktura;

– rekonstrukcij na obstoječih objektih, nujno potrebnih 
za vzdrževanje objektov ter bivanje in delo prebivalcev v teh 
območjih;

– gradenj v zvezi z varovanjem pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

146. člen
(trajanje začasnih ukrepov)

(1) Začasni ukrepi trajajo do uveljavitve prostorskega 
akta, zaradi priprave oziroma izvedbe katerega se sprejmejo, 
vendar največ štiri leta.

(2) Iz utemeljenih razlogov ogrožane javne koristi se lahko 
trajanje začasnih ukrepov podaljša za največ štiri leta.

(3) Po prenehanju začasnih ukrepov se ti vsaj tri leta ne 
smejo ponovno sprejeti za isto območje in zaradi načrtovanja 
ali izvedbe iste prostorske ureditve.

147. člen
(sprejetje začasnih ukrepov)

(1) Vlada z odlokom sprejme začasne ukrepe iz prvega in 
drugega odstavka 145. člena tega zakona na podlagi sklepa o 
pripravi DPN ali sklepa o pripravi dokumentacije pri državnem 
prostorskem načrtovanju.

(2) Občina z odlokom sprejme začasne ukrepe iz prvega 
odstavka 145. člena tega zakona na podlagi sklepa o pripravi 
OPN ali OPPN.

(3) Če je območje učinkovanja začasnega ukrepa v skla-
du z drugim odstavkom 143. člena tega zakona manjše od 
parcele, se lahko začasni ukrepi iz prvega odstavka 145. čle-
na tega zakona vzpostavijo le na delu parcele, pri čemer se 
v odloku iz prvega in drugega odstavka tega člena območje 
učinkovanja opiše in grafično prikaže tako natančno, da ga je 
mogoče prikazati v katastru nepremičnin.

148. člen
(evidentiranje začasnih ukrepov)

(1) Prepoved spreminjanja meje parcele se vpiše v kata-
ster nepremičnin.

(2) Prepoved izdaje gradbenih in drugih dovoljenj, vezanih 
na gradnjo in uporabo objektov, izvajanja drugih gradbenih 
posegov in urejanja trajnih nasadov ali izvajanja negradbenih 
posegov se evidentira v zbirki podatkov o graditvi objektov v 
prostorskem informacijskem sistemu.

149. člen
(odškodnina zaradi začasnih ukrepov)

(1) Če se je pred sprejetjem začasnih ukrepov prepovedi 
izdaje gradbenih in drugih dovoljenj, vezanih na gradnjo in upo-
rabo objektov, ter spremembe meje parcele, že začel postopek 
izdaje gradbenega ali drugega dovoljenja, vezanega na gradnjo 
ali uporabo objekta, ali postopek spremembe meje parcele, ni 
pa še bila izdana dokončna odločba, se postopek ustavi.

(2) V primeru ustavitve postopka v skladu s prejšnjim od-
stavkom pripada lastniku zemljišča ali drugi osebi, ki je lahko 
zahtevala izdajo odločb iz prejšnjega odstavka, odškodnina.

(3) Odškodnina obsega vse stroške, ki so nastali v zvezi z 
ustavljenim postopkom iz prvega odstavka tega člena (stroški 
postopka, naročilo dokumentacije za izdajo odločb iz prvega 
odstavka tega člena) in tudi druge stroške, če lastnik ali oseba, 
ki je lahko zahtevala izdajo odločb iz prvega odstavka tega 
člena, dokaže, da so ji nastali v zvezi s tem postopkom ali 
investicijsko namero, ki jo je uresničevala s tem postopkom.

(4) Za določitev odškodnine iz drugega odstavka tega 
člana se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo 
odškodnino v primeru razlastitve.

V. del: UKREPI ZEMLJIŠKE POLITIKE

1. poglavje: NAMEN UKREPOV ZEMLJIŠKE POLITIKE

150. člen
(namen ukrepov zemljiške politike)

Z ukrepi zemljiške politike država in občina ali več občin 
skupaj izvajajo dejavnosti, ki omogočajo uresničevanje ciljev 
prostorskega razvoja in usmerjanje razvoja poselitve, tako da:

– z razvojem stavbnih zemljišč zagotavljajo njihovo zado-
stno količino in dostopnost za bivanje, delo in rekreacijo;

– ustvarjajo razmere za učinkovito gospodarjenje z zemlji-
šči v javnem interesu;

– omogočajo pridobivanje zemljišč in pravic na njih, po-
trebnih za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev;

– zagotavljajo ustrezno urejenost prostora, omogočajo 
njegovo splošno rabo in varujejo grajeno javno dobro.

2. poglavje: RAZVOJ STAVBNIH ZEMLJIŠČ

1. oddelek: Razvojne stopnje nepozidanih zemljišč

151. člen
(nepozidana stavbna zemljišča in njihove razvojne stopnje)

(1) Nepozidano stavbno zemljišče je parcela ali več parcel 
ali njihovih delov, ki so z občinskim prostorskim izvedbenim 
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aktom namenjene za graditev objektov in niso pozidana ze-
mljišča.

(2) Nepozidanim stavbnim zemljiščem se določijo razvoj-
ne stopnje.

(3) Razvojna stopnja nepozidanega stavbnega zemljišča 
se določi na podlagi njegovega vrednotenja po teh merilih:

– regulacija zemljišča s prostorskimi akti, sorodnimi pred-
pisi in drugimi splošnimi akti,

– opremljenost zemljišča z gospodarsko javno infrastruk-
turo,

– obstoj in status pravnih režimov na tem zemljišču,
– dejansko stanje v prostoru.
(4) Razvojne stopnje nepozidanega stavbnega zemljišča 

so:
– 1. razvojna stopnja: nezazidljivo zemljišče,
– 2. razvojna stopnja: prostorsko neurejeno zemljišče,
– 3. razvojna stopnja: neopremljeno ali delno opremljeno 

zemljišče,
– 4. razvojna stopnja: neurejeno zazidljivo zemljišče,
– 5. razvojna stopnja: urejeno zazidljivo zemljišče.
(5) Razvojne stopnje nepozidanih stavbnih zemljišč se 

označijo s številko razvojne stopnje iz prejšnjega odstavka in 
se vodijo v evidenci stavbnih zemljišč v skladu s tem zakonom.

(6) Minister podrobneje predpiše merila ter način razvr-
ščanja in evidentiranja razvojnih stopenj nepozidanih stavbnih 
zemljišč.

152. člen
(nezazidljivo zemljišče)

(1) Nezazidljivo zemljišče je zemljišče, na katerem gra-
dnja zaradi prostorskega akta, dejanskega stanja v prostoru 
ali pravnih režimov, ni dovoljena ali ni mogoča in ki izpolnjuje 
enega od teh pogojev:

– zemljišče, ki z izvedbeno regulacijo prostora ni predvi-
deno za gradnjo stavb;

– zemljišče, ki zaradi svoje lege, naklona ali nosilnosti ne 
omogoča izvedbe prostorskih ureditev, predvidenih s prostor-
skim aktom;

– zemljišče, na katerem so uveljavljeni pravni režimi, ki 
trajno ali začasno ne dopuščajo gradnje stavb in izvedbe drugih 
posegov v prostor;

– zemljišče, na katerem so izjemoma dovoljene le gra-
dnje, ki izhajajo neposredno iz pravnega režima oziroma stanja 
v prostoru.

(2) Nezazidljivo zemljišče je tudi zemljišče, ki je namenje-
no izključno gradnji gospodarske javne infrastrukture.

153. člen
(prostorsko neurejeno zemljišče)

Prostorsko neurejeno zemljišče je zemljišče, ki izpolnjuje 
enega od teh pogojev:

– zemljišče, za katero je z OPN predvidena izdelava 
OPPN, ta pa še ni sprejet;

– zemljišče, na katerem ni dopustna graditev stavb do 
sprejetja drugega državnega ali občinskega prostorskega iz-
vedbenega akta;

– zemljišče, ki je v komasacijskem območju upravne 
komasacije.

154. člen
(neopremljeno in delno opremljeno zemljišče)

Neopremljeno in delno opremljeno zemljišče je zemljišče, 
na katerem je sprejeta izvedbena regulacija prostora, ki dopu-
šča graditev, vendar ne izpolnjuje pogojev za opremljenost v 
skladu s 159. členom tega zakona.

155. člen
(neurejeno zazidljivo zemljišče)

Neurejeno zazidljivo zemljišče je zemljišče, na katerem 
je na podlagi prostorskega akta dopustna gradnja stavb ali 

gradbeno inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske 
javne infrastrukture, in ki izpolnjuje pogoje za opremljenost v 
skladu s 159. členom tega zakona, vendar ne izpolnjuje pro-
storskih izvedbenih pogojev glede oblike ali velikosti gradbene 
parcele ali glede lege objektov ali glede stopnje izkoriščenosti 
zemljišča zato na njem ni mogoča izvedba prostorskih ureditev, 
predvidenih s prostorskim aktom.

156. člen
(urejeno zazidljivo zemljišče)

Urejeno zazidljivo zemljišče izpolnjuje te pogoje:
– na njem je v skladu s prostorskim izvedbenim aktom 

dopustna gradnja objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture;

– je opremljeno v skladu s 159. členom tega zakona;
– izpolnjuje prostorske izvedbene pogoje glede oblike 

in velikosti gradbene parcele, s čimer je omogočena izvedba 
prostorskih ureditev, načrtovanih s prostorskim aktom;

– na njem niso uveljavljeni pravni režimi, ki ne dopuščajo 
gradnje objektov.

2. oddelek: Opremljanje stavbnih zemljišč

157. člen
(namen opremljanja stavbnih zemljišč)

(1) Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in 
gradnjo komunalne opreme in druge gospodarske javne infra-
strukture iz 158. člena tega zakona, ki so potrebni, da se lahko 
prostorske ureditve, načrtovane s prostorskimi izvedbenimi 
akti, izvedejo in se namensko uporabljajo.

(2) Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo 
zagotavlja občina. Opremljanje stavbnih zemljišč z elektroe-
nergetskim omrežjem zagotavlja izvajalec obvezne državne 
javne službe distribucije električne energije v skladu s predpisi, 
ki urejajo oskrbo z električno energijo.

(3) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne 
infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje ne 
potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih 
stavbnih zemljiščih iz 159. člena tega zakona ali na zemljiščih, 
opremljenih s tisto vrsto gospodarske javne infrastrukture, ki 
jo objekt glede na svoj namen potrebuje za svoje delovanje.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek je gradnja objektov 
dopustna tudi na neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih 
zemljiščih ali na zemljiščih, ki še niso opremljena z vso go-
spodarsko javno infrastrukturo, ki jo objekt potrebuje za svoje 
delovanje, če:

– se pred ali hkrati z gradnjo objektov zagotavlja tudi opre-
mljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo po 
pogodbi o opremljanju iz 167. člena tega zakona in opremljanje 
z manjkajočim elektroenergetskim omrežjem;

– pred ali hkrati z gradnjo objektov občina zagotavlja tudi 
opremljanje stavbnih zemljišč z manjkajočo komunalno opremo 
po programu opremljanja stavbnih zemljišč iz 163. člena tega 
zakona in je sklenjena pogodba o priključitvi iz 239. člena tega 
zakona, ter se zagotavlja opremljanje z morebitnim manjkajo-
čim elektroenergetskim omrežjem ali

– investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno vr-
sto komunalne opreme ob upoštevanju 160. člena tega zakona.

158. člen
(komunalna oprema)

Komunalna oprema so:
– objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastruk-

ture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;

– objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastruk-
ture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb v 
skladu s predpisi, ki urejajo energetiko;

– javne površine v lasti občine.
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159. člen
(opremljeno stavbno zemljišče)

(1) Opremljeno stavbno zemljišče je stavbno zemljišče, ki 
ima urejen dostop do javnega cestnega omrežja, in za katero 
je mogoče izvesti priključke na:

– javno elektroenergetsko omrežje,
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Opremljeno stavbno zemljišče je tudi stavbno zemlji-

šče, za katero ni mogoče izvesti priključka na javno vodovodno 
oziroma kanalizacijsko omrežje, če iz predpisov, ki urejajo var-
stvo okolja in javne službe varstva okolja izhaja, da na njem ni 
obveznosti priključevanja na javno vodovodno oziroma javno 
kanalizacijsko omrežje oziroma, da na njem nista oziroma ne 
bosta zagotovljeni javna služba oskrbe s pitno vodo oziroma 
javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
preko javnega omrežja.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je opremljeno 
stavbno zemljišče tudi zemljišče, na katerem je predviden 
objekt, ki glede na svoj namen za delovanje ne potrebuje 
posamezne infrastrukture iz prve, druge oziroma tretje alineje 
prvega odstavka tega člena.

(4) Opremljeno nepozidano stavbno zemljišče je nepozi-
dano stavbno zemljišče, ki izpolnjuje pogoje iz prvega, drugega 
ali tretjega odstavka tega člena.

(5) Omrežja iz prvega odstavka tega člena so omrežja, 
kot so evidentirana v zbirnem katastru gospodarske javne 
infrastrukture. Če podatek o omrežjih ni razviden iz evidence 
v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, se za 
določitev opremljenega stavbnega zemljišča lahko uporabijo 
tudi druge evidence, s katerimi razpolaga občina oziroma upra-
vljavci gospodarske javne infrastrukture.

(6) Minister podrobneje predpiše merila za določitev opre-
mljenega nepozidanega stavbnega zemljišča ter način njihove-
ga določanja in evidentiranja.

160. člen
(samooskrba objektov)

(1) V območjih, kjer je oskrba objektov zagotovljena prek 
javnih omrežij, je samooskrba objektov dopustna le, če:

– predpisi, ki urejajo varstvo okolja, oskrbo z energijo, 
rabo obnovljivih virov energije ter zagotavljanje in izvajanje 
občinskih gospodarskih javnih služb ne določajo obveznosti 
priključevanja oziroma uporabe posamezne komunalne opre-
me in druge gospodarske javne infrastrukture, ter

– ni prepovedana s prostorskim izvedbenim aktom.
(2) Samooskrba objektov na področju oskrbe s pitno vodo 

ter področju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode je 
dopustna le za objekte v območjih, kjer ni predvidena oskrba 
prek javnih omrežij.

(3) Samooskrba objektov na področju oskrbe s pitno vodo 
oziroma na področju odvajanja in čiščenja odpadne komunalne 
vode v območjih, kjer je predvidena oskrba preko javnih omre-
žij, in zemljišča še niso opremljena, je dopustna le do zagoto-
vitve opremljenosti stavbnega zemljišča z javnim vodovodnim 
oziroma kanalizacijskim omrežjem.

(4) V posameznih območjih opremljanja iz programa opre-
mljanja stavbnih zemljišč iz 163. člena tega zakona samooskr-
ba ni dopustna.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek je:
– začasno dopustna samooskrba na področju odvajanja 

in čiščenja odpadne komunalne vode do zagotovitve opremlje-
nosti stavbnega zemljišča z javnim kanalizacijskim omrežjem;

– dopustna samooskrba na področju oskrbe z energijo, 
če to dopuščajo področni predpisi.

161. člen
(izboljšanje opremljenosti zemljišča)

(1) Če se zemljišče dodatno opremi s komunalno opremo, 
ki je prej ni bilo, se šteje, da gre za izboljšanje opremljenosti 
zemljišča s komunalno opremo.

(2) Komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti ze-
mljišča je tista vrsta dodatne komunalne opreme, na katero 
se obstoječi objekt do tedaj ni mogel priključiti oziroma katere 
uporaba mu ni bila omogočena.

(3) Za izboljšanje opremljenosti zemljišča iz prvega od-
stavka tega člena se ne štejejo:

– izboljšave, ki so posledica napredka tehnike;
– vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoje-

če komunalne opreme, namenjeno nemotenemu delovanju te 
opreme;

– prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim, 
tehničnim in okoljskim standardom;

– odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni 
opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje.

(4) Zemljišče je opremljeno z dodatno vrsto komunalne 
opreme, ko je komunalna oprema zgrajena, je zanjo prido-
bljeno uporabno dovoljenje in je mogoče izvesti priključitev 
objekta nanjo. Če za gradnjo komunalne opreme ni potrebno 
gradbeno dovoljenje, se šteje, da je ta zgrajena, ko je predana 
v upravljanje.

162. člen
(načrtovanje opremljanja stavbnih zemljišč)

(1) V prostorskem izvedbenem aktu se določi vrsta komu-
nalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je 
še treba zgraditi ali dograditi zaradi zagotavljanja opremljenosti 
stavbnih zemljišč.

(2) Če gradnja druge gospodarske javne infrastrukture 
iz prejšnjega odstavka časovno in finančno še ni opredeljena, 
morata občina in izvajalec gospodarske javne službe pred 
sprejetjem programa opremljanja stavbnih zemljišč iz 163. čle-
na tega zakona skleniti dogovor o gradnji druge gospodarske 
javne infrastrukture, rokih za izvedbo, prevzemu in njenem 
financiranju.

(3) Občina in izvajalec obvezne državne javne službe di-
stribucije električne energije se v skladu s prejšnjim odstavkom 
lahko dogovorita, da opremljanje z elektroenergetskim omrež-
jem zagotovi občina. V tem primeru občina zaračuna stroške 
izgradnje elektroenergetskega omrežja izvajalcu javne službe, 
ta pa ji jih je dolžan povrniti.

(4) Če v dogovoru iz prejšnjega odstavka ni dogovorjeno 
drugače:

– izvajalec obvezne državne javne službe distribucije ele-
ktrične energije prevzame elektroenergetiko v last in upravlja-
nje, ko je zanj pridobljeno uporabno dovoljenje in so ustrezno 
urejene lastniške ali druge stvarnopravne pravice;

– se stroški izgradnje elektroenergetskega omrežja občini 
povrnejo tako, da se zaračunane omrežnine za elektroener-
getsko omrežje nakazujejo na račun občine od dne priključitve 
prvega objekta na to omrežje do celotne povrnitve stroškov v 
skladu s predpisom iz petega odstavka tega člena.

(5) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ener-
getiko, podrobneje predpiše vrste stroškov izgradnje elektroe-
nergetskega omrežja ter način in obdobje njihovega vračanja.

163. člen
(program opremljanja stavbnih zemljišč)

(1) S programom opremljanja stavbnih zemljišč (v nadalj-
njem besedilu: program opremljanja) občina načrtuje izvajanje 
opremljanja stavbnih zemljišč v posameznih območjih opre-
mljanja. Program opremljanja je podlaga za finančno načrto-
vanje občine za investicije v zvezi z opremljanjem stavbnih 
zemljišč in odmero komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo.

(2) Posamezno območje opremljanja iz prejšnjega od-
stavka je območje funkcionalno zaokroženih komunalno neo-
premljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljišč, v katerem 
je s prostorskim izvedbenim aktom predvidena nova prostorska 
ureditev, za katero je treba zgraditi novo komunalno opremo 
oziroma drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
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(3) Program opremljanja se sprejme po uveljavitvi pro-
storskega izvedbenega akta, s katerim se podrobneje določajo 
prostorske ureditve v območju opremljanja.

(4) S programom opremljanja se določijo:
– območje opremljanja, ki se določi tako, da ga je mogoče 

grafično prikazati v katastru nepremičnin;
– nova komunalna oprema in druga gospodarska javna 

infrastruktura;
– roki za izvedbo in etapnost opremljanja;
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja;
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo.
(5) Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna 

infrastruktura iz druge alineje prejšnjega odstavka sta komu-
nalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki 
jo je treba izvesti za opremljanje stavbnih zemljišč v območju 
opremljanja.

(6) Roki za izvedbo opremljanja se določijo v okviru priho-
dnjih petih let. Pri določitvi rokov se upošteva, da mora občina 
pričeti s prvimi aktivnosti za opremljanje zemljišč na podlagi 
programa opremljanja najpozneje v naslednjem letu po začetku 
veljavnosti programa opremljanja.

(7) Občina načrtuje finančna sredstva za izvedbo nove 
komunalne opreme v načrtu razvojnih programov občinskega 
proračuna. Če ob začetku veljavnosti programa opremljanja 
finančna sredstva za izvedbo opremljanja na posameznem ob-
močju opremljanja še niso vključena v načrt razvojnih progra-
mov občinskega proračuna, jih občina vanj vključi pri naslednji 
letni dopolnitvi občinskega proračuna.

(8) Občina mora na zahtevo ministrstva temu v 15 dneh 
po prejemu zahteve predložiti poročilo o izvajanju aktivnosti 
opremljanja in vključitvi načrtovanih finančnih sredstev za iz-
vedbo opremljanja v občinski proračun.

(9) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo iz četrtega odstavka tega člena so:

– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– obračunski stroški nove komunalne opreme na enoto 

mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo.
(10) Program opremljanja se izdela na podlagi elaborata 

programa opremljanja, ki vsebuje besedilni del ter se izdela v 
digitalni in analogni obliki. Pri pripravi elaborata se upoštevajo 
prostorski izvedbeni akti, projektna dokumentacija za novo 
komunalno opremo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in 
elaborati ekonomike, če so bili izdelani.

(11) Če občina za opremljanje stavbnih zemljišč sklene 
pogodbe o opremljanju v skladu s 167. členom tega zakona, 
ne izdela programa opremljanja za to območje.

164. člen
(podlage za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo)
(1) Obračunsko območje posamezne vrste nove komu-

nalne opreme iz prve alineje devetega odstavka prejšnjega 
člena je območje, v katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. 
Obračunsko območje se določi tako, da ga je mogoče grafično 
prikazati v katastru nepremičnin.

(2) Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne 
opreme iz druge alineje devetega odstavka prejšnjega člena 
obsegajo vse stroške, povezane s projektiranjem in gradnjo 
posamezne vrste nove komunalne opreme za opremljanje 
stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja. Izra-
ženi so v eurih.

(3) Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne 
opreme iz tretje alineje devetega odstavka prejšnjega člena so 
tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne 
opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo komunal-

nega prispevka za novo komunalno opremo in se financirajo 
iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov za novo 
komunalno opremo. Izraženi so v eurih.

(4) Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne 
opreme na enoto mere iz tretje alineje devetega odstavka 
prejšnjega člena so obračunski stroški posamezne vrste nove 
komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene 
parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine objek-
ta. Izraženi so v eurih na kvadratni meter.

(5) Merila za odmero komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo so:

– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina objekta,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in 

deležem površine objekta.

165. člen
(oblika in način priprave programa opremljanja  

stavbnih zemljišč)
(1) Program opremljanja vsebuje besedilni in grafični del.
(2) Programu opremljanja se dodeli identifikacijska števil-

ka, pod katero se objavi v prostorskem informacijskem sistemu. 
Tam se objavi tudi elaborat iz desetega odstavka 163. člena 
tega zakona.

(3) Program opremljanja sprejme občina z odlokom.
(4) Glede objave programa opremljanja se smiselno 

uporablja 57. člen tega zakona, glede osebnih podatkov pa 
59. člen tega zakona.

(5) Občina mora na zahtevo ministrstva temu v 15 dneh 
po prejemu zahteve predložiti veljavne programe opremljanja.

(6) Program opremljanja se lahko spremeni in dopolni, 
dokler se komunalna oprema šteje za novo v skladu s petim 
odstavkom 227. člena tega zakona.

(7) Program opremljanja se po začetku veljavnosti spre-
meni ali dopolni s ponovno določitvijo podlag za odmero komu-
nalnega prispevka iz prve, druge oziroma tretje alineje devete-
ga odstavka 163. člena tega zakona, če se:

– spremeni prostorski izvedbeni akt, ki je podlaga za 
odmero komunalnega prispevka na način, da to vpliva na 
določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo;

– skupni stroški iz drugega odstavka 164. člena, obračun-
ski stroški iz tretjega odstavka 164. člena oziroma obračunski 
stroški nove komunalne opreme na enoto mere iz četrtega od-
stavka 164. člena tega zakona spremenijo za kot 20 odstotkov.

(8) Če občina po začetku veljavnosti programa opre-
mljanja ugotovi, da opremljanja ni mogoče zagotoviti v rokih, 
določenih v programu opremljanja, se program opremljanja 
spremeni ali dopolni tako, da se določijo novi roki za izvedbo 
opremljanja v skladu s šestim odstavkom 163. člena tega 
zakona.

(9) Vlada podrobneje predpiše vsebino iz 163. in 164. čle-
na tega zakona, obliko in način priprave programa opremljanja 
iz tega člena ter elaborata iz desetega odstavka 163. člena 
tega zakona.

166. člen
(zagotavljanje gradnje komunalne opreme)

(1) Gradnjo komunalne opreme zagotavlja občina.
(2) Gradnja komunalne opreme se financira iz komunal-

nega prispevka, proračunskih sredstev občine in drugih virov. 
Drugi viri financiranja komunalne opreme so proračunska sred-
stva države, sredstva, pridobljena iz različnih skladov, in druga 
finančna sredstva, ki niso komunalni prispevek.

167. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Investitor in občina se lahko s pogodbo o opremljanju 
dogovorita, da bo investitor namesto občine zgradil del komu-
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nalne opreme ali celotno komunalno opremo za opremljanje 
zemljišč, na katerih namerava graditi, in jo nato brezplačno 
predal občini.

(2) Stroške gradnje komunalne opreme, predvidene v po-
godbi, nosi investitor. Če se investitor in občina ne dogovorita 
drugače, investitor nosi vse stroške gradnje komunalne opre-
me, ki bi jih nosila občina, če bi zemljišča v skladu s programom 
opremljanja opremljala sama. Če se nova komunalna oprema 
iz tretje alineje šestega odstavka tega člena posredno ali ne-
posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma 
bremeni že zgrajeno komunalno opremo, je investitor dolžen 
plačati pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo, ki se izračuna v skladu s predpisom iz 
sedmega odstavka 228. člena tega zakona.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek občina po uradni dol-
žnosti ponovno odloči o odmeri komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo, če investitor ne izpolni obve-
znosti po pogodbi o opremljanju in objekte kljub temu priključi 
na obstoječo komunalno opremo.

(4) Če je v območju opremljanja več lastnikov, in posa-
mezni lastniki zemljišč ne sodelujejo pri opremljanju stavbnih 
zemljišč po pogodbi o opremljanju, se jim odmeri komunalni 
prispevek za obstoječo komunalno opremo v celoti, razen če 
na podlagi dogovora med investitorjem, ki z občino sklene 
pogodbo o opremljanju, sodelujejo pri sofinanciranju gradnje 
komunalne opreme in lahko to dokažejo.

(5) Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju, če ima 
sprejete podlage za odmero komunalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo za območje celotne občine v skladu 
z 230. členom tega zakona ali če za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo uporablja predpis 
iz petega odstavka 231. člena tega zakona ter sredstva za 
opremljanje niso načrtovana v občinskem proračunu za tekoče 
in prihodnje leto.

(6) Pogodba o opremljanju vsebuje:
– seznam parcel, ki jih bo opremljal investitor;
– navedbo obstoječe komunalne opreme v tem območju;
– navedbo nove komunalne opreme, ki jo bo zagotovil 

investitor;
– navedbo obstoječe komunalne opreme, na katero bo 

investitor priključil novo zgrajeno komunalno opremo iz prej-
šnje alineje, in pogoje za priključitev novo zgrajene komunalne 
opreme na obstoječo komunalno opremo;

– rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komu-
nalno opremo in jo predal občini;

– zagotovilo, da se bo območje opremljalo na podlagi 
projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, 
s katero soglaša občina;

– opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal 
nadzor nad kakovostjo izvedbe, skladnostjo izvedbe del s po-
godbo o opremljanju in predajo komunalne opreme;

– pravice in dolžnosti investitorja ter roke za odpravo 
morebitnih nepravilnosti, ugotovljenih pri občinskem nadzoru;

– pravice in dolžnosti občine;
– dogovor o bančni garanciji v višini največ 20 odstotkov 

vrednosti načrtovane komunalne opreme, s katero se zava-
rujeta predvideni obseg in rok del, ali druge primerljive oblike 
finančnega zavarovanja, ki se predložijo ob sklenitvi pogodbe 
o opremljanju;

– dogovor o bančni garanciji v višini največ 15 odstotkov 
vrednosti zgrajene komunalne opreme brez vključenih stroškov 
zemljišč, s katero se zavarujeta dobra izvedba del in odprava 
napak v garancijskem roku, ali druge primerljive oblike finanč-
nega zavarovanja, ki se predložijo pred predajo komunalne 
opreme občini;

– navedbo načina upoštevanja stroškov nove komunalne 
opreme, če se ta priključuje na obstoječo komunalno opremo, 
kar je podlaga za izračun pripadajočega dela komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo;

– rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela 
prostorskega izvedbenega akta, ki je podlaga za investicije po 

tej pogodbi in bi lahko vplival na izvedljivost pogodbe o opre-
mljanju; če občina v tem roku spremeni prostorski izvedbeni 
akt, odgovarja za povzročeno škodo.

(7) S sklenjeno pogodbo o opremljanju investitor pred 
upravnim organom, pristojnim za gradbene zadeve, izkazuje 
minimalno komunalno oskrbo objekta v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev. Investitor lahko izkazuje minimalno komunalno 
oskrbo objekta na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju le, 
če še ni potekel rok za dokončanje gradnje in predajo komunal-
ne opreme, naveden v pogodbi o opremljanju.

(8) Pred primopredajo komunalne opreme investitor ob-
čini predloži finančno dokumentacijo s končnim obračunom. 
Finančna dokumentacija je podlaga za povečanje osnovnih 
sredstev v poslovnih knjigah občine ter določitev višine finanč-
nega zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v 
garancijskemu roku.

(9) Investitor preda občini komunalno opremo s primo-
predajnim zapisnikom. Primopredaja je uspešna, če primopre-
dajni zapisnik podpišeta občina in investitor ter investitor izroči 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo del in odpravo napak 
v garancijskemu roku.

(10) Občina na podlagi finančne dokumentacije iz osmega 
odstavka tega člena vpiše nabavno vrednost komunalne opre-
me v poslovne knjige v skladu s predpisi in standardi, ki urejajo 
računovodske evidence.

(11) Občina mora prevzeti komunalno opremo, zgrajeno v 
skladu s pogodbo o opremljanju, ko je zanjo izdano uporabno 
dovoljenje in so zanjo urejene lastniške ali druge stvarno-
pravne pravice. Ne glede na to občini komunalne opreme ni 
treba prevzeti, dokler ni izdano vsaj eno gradbeno dovoljenje 
za objekt, ki se bo priključil na to komunalno opremo. Če so 
se pri gradnji komunalne opreme izvajali posegi v prostor, za 
katere v skladu s predpisi, ki urejajo graditev ni treba pridobiti 
gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja, občina prevzame 
tako komunalno opremo, če iz ugotovitev nadzornega organa 
občine izhaja, da je ta izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev, in pogodbo o opremljanju ter so zanjo urejene lastni-
ške ali druge stvarnopravne pravice.

3. oddelek: Komasacija v območju stavbnih zemljišč

3.1 Pogodbena komasacija

168. člen
(pogodbena komasacija)

(1) Pogodbena komasacija je prostorski ukrep, s katerim 
se na podlagi sklenjene pogodbe o komasaciji in komasacijske-
ga soglasja izvede zložba parcel in njihova ponovna razdelitev 
tako, da je omogočena izvedba prostorskih ureditev, načrtova-
nih z občinskim prostorskim izvedbenim aktom.

(2) Pogodbo o komasaciji sklenejo lastniki parcel.

169. člen
(komasacijsko soglasje)

(1) Pred evidentiranjem pogodbene komasacije morajo 
lastniki zemljišč pridobiti komasacijsko soglasje, ki ga izda 
občina v 15 dneh od prejetja popolne zahteve iz drugega od-
stavka tega člena.

(2) Zahtevi za pridobitev komasacijskega soglasja lastniki 
zemljišč priložijo:

– načrt obstoječega parcelnega stanja s površinami par-
cel;

– pogodbo o komasaciji s podpisi vseh lastnikov;
– načrt novega parcelnega stanja.
(3) Občina izda komasacijsko soglasje, če je predvideno 

novo parcelno stanje v skladu z občinskimi prostorskimi izved-
benimi akti. Če občina v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
odloči o izdaji komasacijskega soglasja, se šteje, da je predvi-
deno novo parcelno stanje v skladu s prostorskimi izvedbenimi 
akti in drugimi predpisi.
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(4) Zoper odločbo o komasacijskem soglasju je dovoljena 
pritožba, o kateri odloča ministrstvo.

170. člen
(vpis pogodbene komasacije)

(1) Na podlagi pogodbe o komasaciji in komasacijskega 
soglasja se lahko zahteva vpis pogodbene komasacije v skladu 
s predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin.

(2) Postopek vpisa pogodbene komasacije se obravnava 
prednostno.

3.2 Upravna komasacija

3.2.1 Splošne določbe

171. člen
(namen upravne komasacije)

(1) Upravna komasacija (v nadaljnjem besedilu: koma-
sacija) je prostorski ukrep, s katerim se izvedeta zložba parcel 
in njihova ponovna razdelitev tako, da je omogočena izvedba 
prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim prostorskim iz-
vedbenim aktom.

(2) Komasacija se izvede, če ni mogoče doseči pogojev 
za pogodbeno komasacijo.

172. člen
(podlaga za komasacijo)

(1) Komasacija se lahko izvede v območju stavbnih ze-
mljišč na podlagi OPN ali OPPN ali se izvede hkrati s pripravo 
OPPN.

(2) Kadar se komasacija izvaja v območju, kjer se hkrati 
s komasacijo pripravi OPPN, lahko načrt gradbenih parcel 
iz OPPN šteje za komasacijski načrt, če s tem soglašajo vsi 
komasacijski udeleženci v 30 dneh od sprejetja OPPN. Če se 
komasacijski udeleženci v tem roku ne izjavijo, se šteje, da s 
tem soglašajo.

(3) OPN ali OPPN, na podlagi katerega je bila uvedena 
komasacija, se v območju komasacije ne smeta spreminjati do 
pravnomočnosti komasacijske odločbe, razen na predlog ali s 
soglasjem komasacijske komisije in komasacijskega odbora, 
če je izvoljen.

173. člen
(komasacijski udeleženci)

(1) Komasacijski udeleženec je lastnik nepremičnine v 
območju komasacije ali imetnik drugih stvarnih pravic na taki 
nepremičnini.

(2) Komasacijski udeleženci lahko med sabo izvolijo ko-
masacijski odbor, ki zastopa njihove skupne interese, pripra-
vlja predloge in sodeluje pri pripravi načrtov v komasacijskem 
postopku.

(3) Če komasacijski udeleženci ne izvolijo komasacijske-
ga odbora in se hkrati s komasacijo pripravlja OPPN, komasa-
cijska komisija obravnava le predloge in mnenja, ki jih:

– podpiše več kot 30 odstotkov vseh komasacijskih ude-
ležencev ali

– podpišejo komasacijski udeleženci, ki imajo v lasti naj-
manj 50 odstotkov površine zemljišč v komasacijskem obmo-
čju.

174. člen
(komasacijska komisija)

(1) Komasacijski postopek vodi občinski upravni organ.
(2) Za opravljanje strokovnih nalog in pomoč pri vodenju 

komasacijskega postopka župan s sklepom ustanovi komasa-
cijsko komisijo, ki jo sestavlja najmanj pet članov, strokovnjakov 
s področja prava, urejanja prostora in graditve, geodezije in 
cenitve nepremičnin. Člani komasacijske komisije med sabo 
izvolijo predsednika.

(3) Komasacijska komisija preneha delovati po izdaji ko-
masacijskih odločb ali ob ustavitvi komasacijskega postopka.

(4) Župan lahko na predlog občinskega upravnega orga-
na, ki vodi komasacijski postopek, ali na predlog predsednika 
komasacijske komisije s sklepom razreši posameznega člana 
komisije in ga nadomesti z novim.

(5) Nagrade članom komasacijske komisije se določijo s 
pogodbo.

175. člen
(komasacijsko območje)

(1) Komasacijsko območje vključuje parcele in njihove 
dele, ki so predmet komasacije. Komasacijsko območje se 
določi s sklepom iz 178. člena tega zakona.

(2) Komasacijsko območje se določi tako, da je mogoča 
smotrna izvedba komasacije. Sestavljeno je lahko iz prostorsko 
ločenih zemljišč. Posamezna zemljišča, ki otežujejo izvedbo 
komasacije, se lahko delno ali v celoti izvzamejo iz komasa-
cijskega območja.

(3) Če je to potrebno zaradi racionalnejše izvedbe koma-
sacije, se lahko meja komasacijskega območja spremeni tako, 
da se površina komasacijskega območja spremeni za največ 
20 odstotkov. Sprememba komasacijskega območja se določi 
s spremembo in dopolnitvijo sklepa iz 178. člena tega zakona. 
Če je bil postopek komasacije uveden na zahtevo lastnikov ze-
mljišč, morajo ostati izpolnjeni pogoji glede ustreznega deleža 
lastništva iz drugega odstavka 177. člena tega zakona.

176. člen
(komasacijska masa)

(1) Komasacijska masa je vrednost vseh zemljišč v ko-
masacijskem območju, vključno z vrednostjo vseh objektov.

(2) Komasacijska masa se razdeli med posamezne ko-
masacijske udeležence sorazmerno z vrednostjo zemljišč in 
objektov, ki so jih prispevali v komasacijsko maso.

(3) V komasacijski masi se najprej določijo gradbene 
parcele obstoječim objektom, potem se dodelijo zemljišča tistim 
udeležencem, ki jim pripadajo parcele, ki po površini ustrezajo 
parcelam, namenjenim gradnji v skladu z občinskim prostor-
skim izvedbenim aktom. Parcele udeležencev, ki so manjše od 
parcel, namenjenih gradnji v skladu z občinskim prostorskim 
izvedbenim aktom, se povečajo na račun zemljišč, ki so v ob-
činski lasti. Če to ni mogoče, pa tudi na račun zemljišč, ki so v 
lasti drugih udeležencev.

(4) Če ni mogoče povečati parcel na predpisano velikost 
v skladu s prejšnjim odstavkom ali če ni mogoče ustanoviti 
solastniških razmerij med udeleženci na isti parceli, se po-
vršine takih parcel povečajo ob povračilu vrednosti na račun 
tistih udeležencev, ki jim ne pripada zadostna površina, kot je 
predpisana za parcelo, namenjeno gradnji v skladu z občinskim 
prostorskim izvedbenim aktom, pri čemer se najprej upoštevajo 
najmanjše parcele. Ostanek površin parcel se razdeli med dru-
ge udeležence, če ga ne odkupi eden od udeležencev, čigar 
parcela meji na to parcelo.

(5) Zemljišča, dodeljena iz komasacijske mase, morajo 
čim bolj ustrezati legi tistih zemljišč udeležencev, ki so bila 
vključena v komasacijsko maso. Zemljišča z objekti se pravilo-
ma dodelijo prejšnjim lastnikom.

(6) Razlike v vrednosti med zemljišči, vključenimi v koma-
sacijsko maso, in dodeljenimi zemljišči se izravnajo v denarni 
odškodnini, in sicer če je razlika v vrednosti nastala zaradi 
razlike v površini oziroma če je razlika v vrednosti posledica 
lege ali druge značilnosti zemljišča.

(7) Lastnik zemljišča plača na račun za izvedbo komasa-
cije odškodnino, če je bilo vključeno zemljišče obremenjeno z 
bremenom in če bo plačilo za odpravo tega bremena plačano 
iz komasacijske mase.

(8) Višino denarne odškodnine predlaga komasacijska 
komisija, o njej pa odloči občinski upravni organ v komasacijski 
odločbi.
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3.2.2 Postopek komasacije

177. člen
(uvedba postopka komasacije)

(1) Občina začne postopek komasacije po uradni dolžno-
sti v območju:

– stavbnih zemljišč, na katerih parcelna struktura one-
mogoča izvedbo prostorskih ureditev, načrtovanih z OPN, ali

– kjer je bil sprejet OPPN in v dveh letih po njegovi uve-
ljavitvi še ni bila vložena zahteva za vložitev komasacijskega 
soglasja iz 169. člena tega zakona oziroma parcelna struktura 
ni v skladu z načrtom gradbenih parcel iz OPPN.

(2) Postopek komasacije se lahko začne tudi na predlog:
– najmanj dveh tretjin lastnikov zemljišč iz komasacijske-

ga območja oziroma območja OPPN, ali
– lastnikov zemljišč, ki imajo v lasti najmanj dve tretjini 

površin zemljišč v komasacijskem območju oziroma v območju 
OPPN.

(3) Lastniki iz prejšnjega odstavka predlogu za uvedbo 
postopka komasacije priložijo:

– načrt predvidene meje komasacijskega območja;
– seznam parcel oziroma njihovih delov v komasacijskem 

območju skupaj z navedbo njihovih površin;
– seznam komasacijskih udeležencev z njihovimi podpi-

sanimi izjavami za uvedbo postopka komasacije.
(4) Ob uvedbi postopka komasacije v območju ali delu 

območja, kjer se pripravlja OPPN, se komasacijska odločba 
izda po uveljavitvi OPPN.

(5) Za postopek komasacije se uporabljajo predpisi, ki 
urejajo splošni upravni postopek, če ta zakon ne določa dru-
gače.

178. člen
(sklep o uvedbi postopka komasacije)

(1) Občinski upravni organ izda sklep o uvedbi postopka 
komasacije, v katerem določi komasacijsko območje in pozove 
vse osebe, na stvarne pravice katerih bi lahko vplivala koma-
sacija, naj v 30 dneh od objave sklepa predložijo vse podatke 
o svojih pravicah v tem območju. Priloga sklepa je seznam 
komasacijskih udeležencev.

(2) Sklep o uvedbi postopka komasacije se brez priloge 
objavi v uradnem glasilu občine in na svetovnem spletu. Sklep 
s prilogo se vroči komasacijskim udeležencem in pristojnemu 
organu za geodetske zadeve (v nadaljnjem besedilu: geodet-
ska uprava). Zoper sklep o uvedbi komasacije je dovoljena 
pritožba, o kateri odloča župan.

(3) Na podlagi pravnomočnega sklepa o uvedbi postop-
ka komasacije občinski upravni organ predlaga vpis uvedbe 
postopka komasacije in komasacijskega območja v kataster 
nepremičnin ter njuno zaznambo v zemljiški knjigi.

(4) Z dnem uveljavitve sklepa o uvedbi postopka koma-
sacije so v komasacijskem območju brez soglasja občinskega 
upravnega organa prepovedani gradnja, izvajanje drugih po-
segov v prostor, promet z zemljišči, razen prodaje občini ali 
drugemu udeležencu komasacije, in sprememba meje parcele, 
ki ni povezana s komasacijo. Izjemoma sta dopustni prodaja 
zemljišč v komasacijskem območju tretjim osebam in z njo po-
vezana parcelacija, če to odobri občinski upravni organ.

(5) Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstav-
kom, je nična. Lastnik nima pravice do odškodnine za sredstva, 
vložena v gradnjo in urejanje zemljišča.

(6) Vse osebe, stvarne pravice katerih so nastale ali se 
spremenijo po uvedbi postopka komasacije, morajo te pravice 
prijaviti občinskemu upravnemu organu v 30 dneh od nastanka 
ali spremembe stvarnih pravic.

179. člen
(predhodna ureditev mej)

(1) Če deli mej parcel na obodu komasacijskega območja 
niso urejeni ali so v komasacijsko območje vključeni le deli par-

cel, se na podlagi sklepa o uvedbi postopka komasacije najprej 
izvede postopek za ureditev mej oziroma opravi parcelacija v 
skladu s predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin.

(2) Postopek komasacije se prekine do ureditve novih mej 
obodnih parcel komasacijskega območja oziroma določitve teh 
mej v postopku parcelacije s pravnomočno upravno ali sodno 
odločbo.

(3) Upravni ali sodni postopki ureditve mej obodnih parcel 
komasacijskega območja se obravnavajo prednostno.

(4) Po ureditvi mej obodnih parcel komasacijskega obmo-
čja se sklep o uvedbi postopka komasacije spremeni in dopolni 
z novimi parcelami.

(5) Elaborat predhodne ureditve mej komasacijskega ob-
močja izdela geodetsko podjetje v skladu s predpisi, ki urejajo 
kataster nepremičnin.

(6) Vlagatelj zahteve za predhodno ureditev mej ali parce-
lacijo iz tega člena je občinski upravni organ, ki vodi postopek 
komasacije, ali lastnik zemljišča. Zahtevi se priložita sklep o 
uvedbi postopka komasacije in elaborat iz prejšnjega odstavka.

180. člen
(elaborat obstoječega stanja in elaborat vrednotenja zemljišč)

(1) Oseba, registrirana za izvajanje geodetske dejavnosti, 
po uvedbi postopka komasacije izdela elaborat obstoječega 
stanja komasacijskega območja, ki vsebuje prikaz parcel, nji-
hovih površin in lastnikov zemljišč. Glede površin parcel se 
upoštevajo podatki katastra nepremičnin, ki se izravnajo na 
površino komasacijskega območja. Parcelam z urejeno mejo 
se površina iz katastra nepremičnin v izravnavi ne spremeni. 
Lastnik, ki se ne strinja z izravnano površino parcele, lahko 
zahteva predhodno ureditev meje parcele.

(2) Na podlagi elaborata obstoječega stanja komasacij-
skega območja cenilec izdela elaborat vrednotenja zemljišč, s 
katerim se seznani komasacijsko komisijo. Pri izdelavi elabo-
rata vrednotenja zemljišč se upoštevajo:

– podatki o nepremičninah in njihovi posplošeni vredno-
sti, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin in 
predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, vodijo 
v javnih evidencah;

– drugi podatki lastnikov nepremičnin oziroma nosilcev 
pravic na tej nepremičnini, ki so potrebni za izdelavo vredno-
tenja;

– stanje nepremičnin v naravi.
(3) Občinski upravni organ javno razgrne elaborat obsto-

ječega stanja komasacijskega območja in elaborat vrednotenja 
zemljišč na sedežu občine ali vaške, krajevne ali četrtne sku-
pnosti in na svetovnem spletu za 15 dni in v tem času opravi 
javno obravnavo. Občinski upravni organ o javni razgrnitvi in 
javni obravnavi pisno obvesti komasacijske udeležence.

(4) Če udeleženci med javno razgrnitvijo ne dajo ugovorov 
glede obstoječih mej parcel ali vrednosti zemljišč, iz tega razlo-
ga ne morejo izpodbijati komasacijske odločbe.

181. člen
(komasacijski načrt)

(1) Komasacijski načrt izdelajo pripravljavci elaborata ob-
stoječega stanja komasacijskega območja in elaborata vredno-
tenja, v sodelovanju s komasacijsko komisijo.

(2) Komasacijski načrt vsebuje načrt obstoječega stanja in 
načrt nove razdelitve zemljišč. Iz načrtov in s seznamov morajo 
biti razvidni staro in novo premoženjsko stanje lastnikov po 
velikosti in pravnih razmerjih, izračun odškodnin, ki jih morajo 
plačati komasacijski udeleženci oziroma občina, in merila za 
določitev stroškov komasacije. Komasacijski načrt vsebuje tudi 
izračun odškodnin, ki jih komasacijski udeleženci plačajo zaradi 
ukinitve ali spremembe stvarnih oziroma obligacijskih pravic, 
povezanih s komasacijo.

(3) Občinski upravni organ javno razgrne komasacijski 
načrt na sedežu občine ali vaške, krajevne ali četrtne skupnosti 
in na svetovnem spletu za 30 dni in v tem času opravi javno 
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obravnavo. Občinski upravni organ o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi pisno obvesti komasacijske udeležence.

(4) Pred začetkom javne obravnave se dodeljene parcele 
v naravi vidno označijo. Med javno razgrnitvijo lahko udeleženci 
komasacije vlagajo predloge in pripombe.

(5) Če se komasacija izvaja skupaj s pripravo OPPN, se 
komasacijski načrt javno razgrne skupaj z OPPN.

182. člen
(sprejetje komasacijskega načrta)

(1) Po javni razgrnitvi komasacijska komisija prouči pri-
pombe in predloge komasacijskih udeležencev, do njih zavza-
me predlog stališč in z njim seznani občinski upravni organ. Ta 
komasacijske udeležence pisno seznani s stališči do pripomb 
in predlogov.

(2) Glede na stališče iz prejšnjega odstavka občinski 
upravni organ sprejme sklep o odobritvi komasacijskega načrta 
ali ga vrne v dopolnitev. Če je treba predlog komasacijskega 
načrta dopolniti, se ponovno razgrne za 15 dni in ponovno 
javno obravnava v skladu s prejšnjim členom.

(3) Sklep o odobritvi komasacijskega načrta se objavi v 
uradnem glasilu občine in na svetovnem spletu.

183. člen
(komasacijska odločba)

(1) Občinski upravni organ na podlagi sklepa o odobritvi 
komasacijskega načrta izda komasacijsko odločbo in jo vroči 
vsem komasacijskim udeležencem. Zoper komasacijsko odloč-
bo je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo.

(2) S komasacijsko odločbo se odloči o:
– novih parcelah z mejami, opredeljenimi s točkami iz 

katastra nepremičnin, in njihovih lastnikih;
– denarnih odškodninah;
– pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo 

komasacijskega načrta;
– stroških postopka komasacije.
(3) Druge stvarne pravice na zemljiščih v komasacijskem 

območju z dnem izdaje komasacijske odločbe prenehajo, usta-
novijo pa se lahko nove, če je to potrebno za normalno rabo 
zemljišč. Hipoteka se vpiše na novem zemljišču, ki ga je dolžnik 
pridobil iz komasacijske mase.

(4) Pri velikem številu udeležencev se lahko posamezne-
mu komasacijskemu udeležencu vroči le tisti del odločbe, ki 
se nanaša nanj.

(5) V komasacijskem postopku nista dovoljeni vrnitev v 
prejšnje stanje in ne obnova postopka.

184. člen
(stroški postopka komasacije)

(1) Sredstva za stroške postopka komasacije zagotavljajo:
– komasacijski udeleženci;
– občina;
– drugi viri, predvsem namenska sredstva EU ipd.
(2) Stroški postopka komasacije se delijo na neposredne 

in posredne.
(3) Neposredni stroški, ki se krijejo s sredstvi iz prvega 

odstavka tega člena, so:
– stroški geodetskih storitev in priprave elaboratov;
– stroški cenitev in priprave elaboratov, če ni uporabljena 

metoda množičnega vrednotenja nepremičnin;
– stroški vpisov v zemljiško knjigo in kataster nepremičnin;
– drugi nepričakovani stroški, ki lahko nastopijo v postop-

ku komasacije.
(4) Posredni stroški, ki jih krije občina, so:
– nagrade članom komasacijske komisije, če niso zapo-

sleni pri občini;
– administrativni stroški, kot so stroški javnih objav, javnih 

razgrnitev in javnih obravnav, stroški najema prostorov itd.

(5) Višina prispevkov komasacijskih udeležencev za ne-
posredne stroške se določi glede na vrednost zemljišč, ki so jih 
prispevali v komasacijsko maso. Morebitne razlike se razdelijo 
enako.

(6) Če je bil postopek komasacije uveden na predlog obči-
ne, neposredne stroške do končnega obračuna zalaga občina. 
Po končnem obračunu se prispevki odmerijo komasacijskim 
udeležencem v skladu s prejšnjim odstavkom.

(7) Če je bil postopek komasacije uveden na predlog ko-
masacijskih udeležencev, ti krijejo neposredne stroške. Občina 
lahko neposredne stroške do končnega obračuna zalaga iz 
svojih virov ali komasacijskim udeležencem z odločbo naloži 
plačilo predujma za kritje stroškov. Končni obračun neposre-
dnih stroškov pripravi občinski upravni organ po dokončanem 
postopku komasacije v skladu s petim odstavkom tega člena.

(8) Komasacijski udeleženci in občinski upravni organ se 
lahko dogovorijo za obročno odplačevanje sredstev za koma-
sacijo. Komasacijski udeleženec, ki teh sredstev ne zmore po-
ravnati, zaprosi občinski upravni organ za poravnavo sredstev 
z zemljiščem oziroma za zavarovanje obveznosti s prepovedjo 
odtujitve in obremenitve nepremičnine iz komasacijskega ob-
močja. Občinski upravni organ z odločbo določi znesek, ki bre-
meni nepremičnino. Z dokončnostjo te odločbe prenehajo teči 
roki za plačilo stroškov in zamudne obresti. Prepoved odtujitve 
in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi.

185. člen
(vpis v kataster nepremičnin in zemljiško knjigo)

(1) Občinski upravni organ pošlje pravnomočno komasa-
cijsko odločbo geodetski upravi, ki ji predlaga vpis v kataster 
nepremičnin, in zemljiški knjigi, ki ji predlaga vpis v zemljiško 
knjigo. Predlogu za vpis v kataster nepremičnin se priloži elabo-
rat komasacije v skladu s predpisi, ki urejajo kataster nepremič-
nin. Vpis novih parcel v kataster nepremičnin in novih pravnih 
razmerij v zemljiško knjigo se izvede, ko postane komasacijska 
odločba izvršljiva.

(2) V primeru ugotovitve nezakonitosti odločbe iz prej-
šnjega odstavka v upravnem sporu sodišče odmeri dodatne 
odškodnine in dodatne obveznosti plačila stroškov, ne more pa 
odpraviti odločbe in vzpostaviti prejšnjega parcelnega stanja.

186. člen
(ustavitev postopka komasacije)

(1) Občinski upravni organ lahko po predhodnem mnenju 
komasacijske komisije ustavi postopek komasacije, če:

– bi izvedba komasacijskega postopka občini povzročila 
nesorazmerne obremenitve zaradi visokih ali nepričakovanih 
odškodninskih zahtevkov;

– komasaciji nasprotujeta najmanj dve tretjini komasacij-
skih udeležencev ali lastniki zemljišč, ki imajo v lasti najmanj 
dve tretjini površin zemljišč v komasacijskem območju, ali

– komasacija iz drugih vzrokov postane nepotrebna.
(2) Postopek komasacije, uveden na predlog lastnikov 

zemljišč, se na njihov predlog ustavi, če to zahtevata dve tretjini 
vseh predlagateljev ali lastniki zemljišč, ki imajo v lasti najmanj 
dve tretjini površin zemljišč v komasacijskem območju. Predlog 
za ustavitev se lahko vloži najpozneje do izdaje komasacijskih 
odločb.

(3) Postopek komasacije se ustavi s sklepom, zoper kate-
rega je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

(4) Neposredne stroške, ki so nastali do ustavitve koma-
sacije, krije predlagatelj komasacije. Če so bili predlagatelji 
komasacije lastniki zemljišč, se neposredni stroški sorazmerno 
razdelijo med komasacijske udeležence.

(5) Ob ustavitvi postopka komasacije iz prve in druge 
alineje prvega odstavka tega člena, občina pri pripravi OPN 
upošteva dejstva glede možnosti načrtovanja prostorskih uredi-
tev v tem območju in taka zemljišča izključi iz območja stavbnih 
zemljišč.
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3.2.3 Učinki komasacije

187. člen
(izvršljivost komasacijske odločbe)

(1) Komasacijska odločba postane izvršljiva 30. dan po 
pravnomočnosti. S tem dnem se:

– lastninska pravica in dotedanje druge stvarne pravice na 
zemljiščih, vključene v komasacijsko maso, ukinejo in prenese-
jo, če se opravi dodelitev, na dodeljeno zemljišče;

– predkupna pravica, pravica do ponovnega odkupa, 
stavbna pravica, služnosti in stvarna bremena ukinejo in pre-
nesejo na dodeljena zemljišča tako, kot je določeno s koma-
sacijsko odločbo;

– prenehajo zakupne in najemne pogodbe, razen če od-
ločba ne določa drugače;

– vsa plačila iz komasacijske mase in vanjo dospejo v 
plačilo, razen če odločba ne določa drugače.

(2) Občina mora zahtevati izbris zaznambe o komasa-
cijskem postopku in vpis novih pravnih razmerij v zemljiško 
knjigo.

188. člen
(zavarovanje dostopov do parcel)

Če dodeljene parcele izgubijo dotedanji dostop, komasa-
cijski načrt določi začasen dostop, dokler se ne uredijo nove 
javne prometne površine. Občina zagotovi začasen dostop v 
letu dni od sprejetja komasacijskega načrta.

3. poglavje: VAROVANJE ZEMLJIŠČ

1. oddelek: Pozidana in poseljena zemljišča

189. člen
(pozidana in poseljena zemljišča)

(1) Pozidana zemljišča so območja na zemeljski površini, 
ki obsegajo:

– gradbene parcele stavb;
– pripadajoča zemljišča stavb;
– pripadajoča zemljišča javnih cest in javne železniške 

infrastrukture;
– pripadajoča zemljišča drugih gradbenih inženirskih 

objektov, med katere se uvrščajo predvsem območje za kampi-
ranje, območje za šport in rekreacijo, območje parka, območje 
za vrtičkarstvo, območje komunalne zelenice, območje drugih 
odprtih površin v javni rabi, območje za potrebe obrambe, 
območje za potrebe zaščite in reševanja, območje za parkira-
nje, območje letališča, območja heliporta, območje energetske 
infrastrukture, območje pokopališča, območje okoljske infra-
strukture, območje komunikacijske infrastrukture ter območja 
cest in železnic, ki niso javne.

(2) Med pozidana zemljišča iz prejšnjega odstavka se ne 
uvrščajo:

– pripadajoča zemljišča enostavnih objektov, ki niso funk-
cionalno povezana s stavbo, ki ima določeno gradbeno parcelo 
stavbe;

– pripadajoča zemljišča nezahtevnih kmetijsko gozdarskih 
objektov zunaj stavbnih zemljišč;

– pripadajoča zemljišča cest in železnic, ki niso javne in 
ležijo zunaj stavbnih zemljišč.

(3) Pozidana zemljišča iz prvega odstavka tega člena, 
razen pripadajočih zemljišč javnih cest in železniške infrastruk-
ture, se štejejo za poseljena zemljišča.

(4) Poseljena zemljišča iz prejšnjega odstavka ter pripa-
dajoča zemljišča javnih cest in javne železniške infrastrukture 
se prevzamejo v kataster nepremičnin kot dejanska raba po-
zidanih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo kataster nepre-
mičnin.

2. oddelek: Gradbena parcela

190. člen
(določitev gradbene parcele)

(1) Gradbena parcela se določa objektom v območju 
stavbnih zemljišč, na podlagi tega zakona, podrobnejših pravil 
urejanja prostora in prostorskih izvedbenih aktov.

(2) Gradbena parcela se ne določa za:
– objekte, ki so pomožni objekti v skladu s tem zakonom;
– enostavne in nezahtevne objekte v skladu s predpisi, 

ki urejajo graditev;
– gradbeno inženirske objekte, ki so linijski objekti in se 

gradijo pod zemeljskim površjem ali potekajo nad njim.
(3) Gradbena parcela obsega prostorsko oziroma funkcio-

nalno medsebojno povezano zemljišče na katerem, nad ali pod 
katerim je načrtovan objekt, obstoječ objekt ali drugo zemljišče, 
ki je trajno namenjeno za redno rabo tega objekta. Gradbena 
parcela tega objekta obsega tudi zemljišče na katerem, nad 
ali pod katerim je predviden pomožni objekt ali stoji obstoječ 
pomožni objekt, in zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi 
tega pomožnega objekta.

(4) Če se določeno zemljišče uporablja za redno rabo 
dveh ali več objektov, se lahko tem določi tudi skupna gradbena 
parcela.

(5) Sestavine gradbene parcele so:
– ena ali več parcel;
– območja stvarne služnosti;
– območja stavbnih pravic v skladu s predpisi, ki urejajo 

kataster nepremičnin.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek so lahko sestavine 

gradbene parcele gradbeno inženirskega objekta, ki ni stavba 
v skladu s predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin, tudi deli 
parcel.

(7) V velikost gradbene parcele se ne vštevajo površine 
za dostop do nje in izvedba priključkov na gospodarsko javno 
infrastrukturo.

(8) Občina v postopku projektiranja objektov v skladu 
z zakonom, ki ureja graditev, da mnenje k dokumentaciji za 
pridobitev gradbenega dovoljenja glede skladnosti gradbene 
parcele s prostorskim izvedbenim aktom.

(9) Investitor mora imeti izkazano pravico graditi, v skladu 
z zakonom, ki ureja graditev, na vseh sestavinah gradbene 
parcele.

(10) Gradbena parcela se določi v projektni dokumentaciji 
za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v skladu s pred-
pisi, ki urejajo graditev.

191. člen
(vpis gradbene parcele v uradne evidence)

(1) Gradbena parcela stavbe se vpiše v kataster nepre-
mičnin.

(2) Gradbena parcela stavbe ali skupna gradbena parce-
la stavbe se v kataster nepremičnin praviloma vpiše kot ena 
parcela, razen:

– pri stavbah, ki se zaradi posebnih fizičnih lastnosti ali iz 
drugih razlogov niso mogle zgraditi na eni parceli ali

– če je gradbena parcela stavbe ali skupna gradbena par-
cela stavbe na parcelah pri katerih v zemljiški knjigi ni mogoča 
poočitev združitve parcel.

(3) Gradbena parcela gradbeno inženirskega objekta se 
evidentira v evidenci stavbnih zemljišč na podlagi pravnomoč-
nega gradbenega dovoljenja.

(4) Gradbena parcela stavbe je določena z identifikacijsko 
oznako gradbene parcele stavbe.

(5) Identifikacijsko oznako iz prejšnjega odstavka določi 
upravni organ, pristojen za graditev v uporabnem dovoljenju.

(6) Identifikacijsko oznako iz četrtega odstavka tega člena 
upravni organ pristojen za graditev pridobi v prostorskem infor-
macijskem sistemu (eGraditev).
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(7) Pred določitvijo identifikacijske oznake iz četrtega 
odstavka tega člena upravni organ pristojen za graditev ugo-
tovi, ali:

– so vse sestavine gradbene parcele stavbe iz petega 
odstavka prejšnjega člena vpisane v kataster nepremičnin;

– ima investitor izkazano pravico graditi na vseh sestavi-
nah gradbene parcele;

– je gradbena parcela stavbe skladna z gradbeno parcelo, 
določeno v gradbenem dovoljenju, ob upoštevanju dopustnih 
odstopanj v skladu z zakonom, ki ureja graditev.

(8) Če niso izpolnjeni pogoji za določitev identifikacijske 
oznake gradbene parcele stavbe, se šteje, da niso izpolnjeni 
pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev.

(9) Če je gradbena parcela stavbe sestavljena iz več par-
cel oziroma območij stavbnih pravic oziroma območij stvarne 
služnosti, se pri vseh parcelah, ki sestavljajo gradbeno parcelo 
stavbe, na podlagi pravnomočnega uporabnega dovoljenja po 
uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznamba gradbene 
parcele stavbe.

(10) Spremembe mej parcel, ki sestavljajo gradbeno par-
celo stavbe, niso dovoljene, razen pod pogoji iz 194. člena 
tega zakona.

(11) Spremembe mej parcel, na katerih so območja stvar-
ne služnosti ali območja stavbnih pravic, ki sestavljajo gradbe-
no parcelo stavbe, so dovoljene pod pogoji:

– iz 194. in 196. člena tega zakona, če sprememba meje 
parcela posega v območja stvarne služnosti ali območja stavb-
nih pravic, ali

– iz 196. člena tega zakona, če sprememba meje parcele 
ne posega v območja stvarne služnosti ali območja stavbnih 
pravic.

(12) Če stavba stoji na tuji nepremičnini, nad ali pod njo 
na podlagi stavbne pravice, mora lastnik nepremičnine zago-
toviti evidentiranje gradbene parcele stavbe kot ene parcele, 
ko stavba postane sestavina nepremičnine zaradi prenehanja 
stavbne pravice.

192. člen
(pravni promet z gradbeno parcelo stavbe)

(1) Če je gradbena parcela stavbe sestavljena iz več par-
cel, se lastninska pravica na njih lahko prenaša samo skupaj.

(2) Določba prejšnjega odstavka smiselno enako velja 
za stavbno pravico ali stvarno služnost, na podlagi katere se 
zagotavlja redna raba stavbe.

(3) Notar ne overi podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu, 
s katerim se prenaša lastninska pravica ali stavbna pravica na 
nepremičnini, če iz zaznambe iz devetega odstavka 191. člena 
tega zakona izhaja, da je nepremičnina del gradbene parcele 
stavbe, in če se lastninska pravica ali stavbna pravica ne 
prenaša na vseh parcelah, ki sestavljajo to gradbeno parcelo 
stavbe.

(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
delitev solastnine gradbene parcele stavbe, ki ni evidentirana 
kot ena parcela.

193. člen
(določitev gradbene parcele obstoječi stavbi)

(1) Gradbeno parcelo stavbi, zgrajeni pred začetkom upo-
rabe tega zakona (v nadaljnjem besedilu: obstoječa stavba), z 
odločbo o določitvi gradbene parcele obstoječi stavbi ugotovi 
upravni organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, na 
zahtevo lastnika stavbe. Zahtevo lahko vložita tudi država ali 
občina, če za to izkažeta javni interes.

(2) Zemljišče iz tretjega odstavka 190. člena tega zakona 
je tisto zemljišče, ki je določeno v:

– gradbenem dovoljenju, na podlagi katerega je bila zgra-
jena stavba;

– odločbi, na podlagi katere je bilo k stavbi določeno 
funkcionalno zemljišče na podlagi ZUN ali gradbena parcela na 

podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 
22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US; v na-
daljnjem besedilu: ZGO-1) ali

– odločbi o ugotovitvi pripadajočega zemljišča k stavbi 
v skladu s predpisi, ki urejajo vzpostavitev etažne lastnine na 
določenih stavbah in ugotavljanju pripadajočega zemljišča.

(3) Ne glede na prvo in drugo alinejo prejšnjega odstavka 
lahko lastnik stavbe, občina ali država zahtevajo, da se kot 
zemljišče iz tretjega odstavka 190. člena tega zakona določi 
stavbno zemljišče, ki je bilo do začetka uporabe tega zakona v 
naravi urejeno in dejansko uporabljano kot gradbena parcela 
stavbe, če ima lastnik stavbe na vseh sestavinah gradbene 
parcele pridobljeno lastninsko ali drugo stvarno pravico, ki 
izkazuje pravico graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. 
Tako določena gradbena parcela stavbe ne more presegati mo-
rebitne največje površine gradbene parcele stavbe, določene v 
prostorskem izvedbenem aktu.

(4) Zahtevi za določitev gradbene parcele obstoječi stavbi 
se priloži listina iz drugega odstavka tega člena s pripadajočo 
dokumentacijo.

(5) Če iz listine iz drugega odstavka tega člena s pripa-
dajočo dokumentacijo izhaja drugačno parcelno stanje, kot je 
določeno v katastru nepremičnin v času vložitve zahteve za 
določitev gradbene parcele obstoječi stavbi, se zahtevi priloži 
tudi dokumentacija iz prve alineje sedmega odstavka tega 
člena, s katero se rekonstruirajo in ponovno določijo sestavine 
gradbene parcele obstoječi stavbi, kot je bila določena v listini 
iz drugega odstavka tega člena.

(6) Če iz listine iz prve in druge alineje drugega odstavka 
tega člena in pripadajoče dokumentacije zaradi pomanjkanja 
podatkov ni mogoče določiti gradbene parcele, se gradbena 
parcela obstoječe stavbe lahko določi le na podlagi tretjega 
odstavka tega člena.

(7) Če se gradbena parcela obstoječi stavbi določa na 
podlagi tretjega odstavka tega člena se zahtevi priloži tudi:

– del projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja, ki določa gradbeno parcelo;

– mnenje občine glede skladnosti gradbene parcele, z 
veljavnim prostorskim izvedbenim aktom; pri izdaji mnenja se 
smiselno upoštevajo določila zakona, ki ureja graditev.

(8) Če iz listine iz drugega in sedmega odstavka tega 
člena in pripadajoče dokumentacije ali na podlagi projektne 
dokumentacije iz prve alineje prejšnjega odstavka izhaja, da 
gradbeno parcelo sestavlja eden ali več delov parcel ali ob-
močje stavbne pravice oziroma območje stvarne služnosti, ki 
ni vpisano v kataster nepremičnin, je treba pred izdajo odločbe 
o določitvi gradbene parcele obstoječi stavbi urediti sestavine 
gradbene parcele, kot jih določa peti odstavek 190. člena tega 
zakona.

(9) Stranka v postopku je predlagatelj določitve gradbene 
parcele stavbe. Če je predlagatelj določitve gradbene parcele 
stavbe država ali občina je stranka v postopku tudi lastnik 
stavbe, ki se ji predlaga določitev gradbene parcele stavbe.

(10) Če je obstoječa stavba v lasti več oseb, je zahteva 
za določitev njene gradbene parcele posel rednega upravljanja 
stavbe.

(11) Če so na podlagi listin iz drugega in osmega odstav-
ka tega člena določljive vse sestavine gradbene parcele, kot jih 
določa peti odstavek 190. člena tega zakona in ima lastnik stav-
be na vseh sestavinah gradbene parcele pridobljeno lastninsko 
ali drugo stvarno pravico, ki izkazuje pravico graditi v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev, upravni organ z odločbo o določitvi 
gradbene parcele obstoječi stavbi določi identifikacijsko oznako 
gradbene parcele.

(12) Če niso izpolnjeni pogoji za določitev identifikacijske 
oznake gradbene parcele obstoječi stavbi, upravni organ, pri-
stojen za izdajo gradbenega dovoljenja zahtevo zavrne.

(13) Zoper odločbo o določitvi gradbene parcele obstoječi 
stavbi je dovoljena pritožba v osmih dneh od njene vročitve.
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(14) Na podlagi pravnomočne odločbe o določitvi gradbe-
ne parcele obstoječi stavbi, upravni organ pristojen za izdajo 
gradbenega dovoljenja, po uradni dolžnosti predlaga spre-
membe vpisov v katastru nepremičnin. Če je gradbena parcela 
obstoječe stavbe sestavljena iz več parcel oziroma območij 
stavbnih pravic oziroma območij stvarne služnosti, upravni or-
gan predlaga sodišču vpis zaznambe gradbene parcele stavbe 
v zemljiški knjigi.

(15) Ta člen se ne uporablja za stavbe, ki jim je najprej 
treba določiti pripadajoče zemljišče v skladu s predpisi, ki 
urejajo vzpostavitev etažne lastnine na določenih stavbah in 
ugotavljanje pripadajočega zemljišča.

194. člen
(sprememba gradbene parcele stavbe)

(1) Gradbena parcela stavbe se lahko spremeni z odločbo 
o spremembi gradbene parcele stavbe, če so po predlagani 
spremembi izpolnjeni pogoji prostorskega izvedbenega akta za 
določitev gradbene parcele k tej stavbi in če ima predlagatelj na 
zemljiščih, ki sestavljajo novo gradbeno parcelo stavbe, prido-
bljeno lastninsko ali drugo stvarno pravico, ki izkazuje pravico 
graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

(2) Odločbo o spremembi gradbene parcele stavbi izda 
upravni organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, na 
zahtevo lastnika parcel, na katerih je stavba. Zahtevo lahko 
vložita tudi država ali občina, če za to izkažeta javni interes.

(3) Zahtevi za spremembo gradbene parcele stavbe se 
priložita dokumenta iz sedmega odstavka prejšnjega člena.

(4) Če vsi lastniki skupne gradbene parcele zahtevajo, da 
se njeno zemljišče razdeli tako, da se vključi v gradbene par-
cele vseh ali posameznih stavb, ki jim je do zdaj pripadalo kot 
skupna gradbena parcela, upravni organ o takih spremembah 
gradbenih parcel odloči z eno odločbo.

(5) Če je stavba v lasti več oseb, je zahteva za spremem-
bo gradbene parcele stavbe posel, ki presega redno upravlja-
nje.

(6) V odločbi o spremembi gradbene parcele stavbe 
upravni organ, pristojen za gradbene zadeve:

– ugotovi s katerim gradbenim dovoljenjem je bila določe-
na gradbena parcela stavbe;

– na podlagi katerega uporabnega dovoljenja ali odločbe 
o določitvi gradbene parcele stavbi je bila gradbena parcela 
stavbe vpisana v kataster nepremičnin;

– katere so sestavine obstoječe gradbene parcele stavbe;
– katere so sestavine novo predlagane gradbene parcele 

stavbe in ali izpolnjujejo pogoje iz petega odstavka 190. člena 
tega zakona;

– ugotovi ali novo predlagana gradbena parcela stavbe 
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.

(7) Če so izpolnjeni pogoji iz četrte in pete alineje prejšnje-
ga ostavka, upravni organ z odločbo o spremembi meje grad-
bene parcele stavbe določi novo identifikacijsko oznako grad-
bene parcele, ki nadomesti predhodno identifikacijsko oznako.

(8) Odločba o spremembi gradbene parcele stavbe do-
polnjuje gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje stavbe ali 
odločbo o določitvi gradbene parcele stavbi.

(9) Če niso izpolnjeni pogoji iz četrte in pete alineje še-
stega odstavka tega člena, upravni organ, pristojen za izdajo 
gradbenega dovoljenja zahtevo zavrne.

(10) Stranka v postopku je predlagatelj spremembe grad-
bene parcele stavbe. Če je predlagatelj spremembe gradbene 
parcele stavbe država ali občina, je stranka v postopku tudi 
lastnik stavbe, ki se ji predlaga sprememba gradbene parcele 
stavbe.

(11) Zoper odločbo o spremembi gradbene parcele stavbi 
je dovoljena pritožba v osmih dneh od njene vročitve.

(12) V odločbi o spremembi gradbene parcele stavbe 
upravni organ dovoli tudi potrebne spremembe vpisov v ka-
tastru nepremičnin. Na podlagi pravnomočne odločbe o spre-
membi gradbene parcele stavbe in izvedenih sprememb vpisov 
v katastru nepremičnin upravni organ sodišču predlaga izvedbo 

odločbe o spremembi gradbene parcele stavbe v zemljiški 
knjigi.

(13) Če sestavine novo predlagane gradbene parcele ne 
izpolnjujejo pogojev iz petega odstavka 190. člena tega zako-
na, je za spremembo gradbene parcele stavbe treba najprej 
izvesti geodetski postopek spremembe mej sestavin gradbene 
parcele stavbe, v skladu s predpisi, ki urejajo kataster nepre-
mičnin.

(14) Šteje se, da ne gre za spremembo gradbene par-
cele stavbe, če se spreminjajo samo sestavine gradbene 
parcele stavbe, območje gradbene parcele stavbe pa ostaja 
nespremenjeno. V tem primeru upravni organ, pristojen za 
geodetske zadeve, po uradni dolžnosti pripiše identifikacijsko 
oznako gradbene parcele stavbe novim parcelam in na podlagi 
pravnomočne odločbe izvedenega geodetskega postopka po 
uradni dolžnosti predlaga zemljiški knjigi zaznambo gradbene 
parcele novim parcelam. Če se parcele, ki so v zemljiški knjigi 
zaznamovane z zaznambo gradbene parcele stavbe, v katastru 
nepremičnin združijo v eno parcelo, zemljiška knjiga po uradni 
dolžnosti zbriše zaznambe gradbene parcele pri starih parcelah 
in zaznambo izvede pri novi parceli.

195. člen
(prenehanje gradbene parcele stavbe)

(1) Gradbena parcela stavbe v celoti preneha z uničenjem 
stavbe, skupna gradbena parcela pa z uničenjem vseh stavb, 
ki jim pripada.

(2) Gradbena parcela stavbe preneha na delu zemljišča, 
ki je vanjo vključeno, če na njem preneha stvarna pravica la-
stnika parcele, na kateri je stavba.

(3) Gradbena parcela stavbe ne preneha, če stavba, zgra-
jena na podlagi stavbne pravice, postane sestavina zemljišča 
zaradi prenehanja stavbne pravice.

(4) Upravni organ, pristojen za izdajo gradbenega dovo-
ljenja, z odločbo ugotovi prenehanje gradbene parcele stavbe 
na zahtevo lastnika parcele stavbe, imetnika stavbne pravice, 
države ali občine in vsake druge osebe, ki za to izkaže pravni 
interes, postopek pa se lahko začne tudi po uradni dolžnosti.

(5) Na podlagi pravnomočne odločbe iz prejšnjega od-
stavka se po uradni dolžnosti izbrišeta gradbena parcela iz 
katastra nepremičnin in zaznamba gradbene parcele iz zemlji-
ške knjige.

3. oddelek: Soglasje za spreminjanje meje parcele

196. člen
(namen soglasja za spreminjanje meje parcele)

(1) Namen soglasja za spreminjanje meje parcele je za-
gotoviti in vzdrževati parcelno strukturo zemljišč, ki je v skladu 
z občinskim prostorskim izvedbenim aktom.

(2) Soglasje za spreminjanje meje parcele je treba prido-
biti v postopkih pogodbene komasacije ter postopkih združitve 
in delitve parcel, izravnave meje in drugih postopkih, s katerimi 
se lahko v skladu s predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin, 
spreminja meja parcele.

(3) Soglasje za spreminjanje meje parcele je treba prido-
biti za spreminjanje mej gradbenih parcel stavb in pripadajočih 
zemljiščih stavb iz evidence stavbnih zemljišč.

(4) Občina lahko z odlokom določi območje, v katerem 
je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele, tudi 
za spreminjanje mej parcel. Območje se določi tako, da ga je 
mogoče grafično prikazati v katastru nepremičnin. Obvezo za 
pridobitev soglasja v tem območju občina vpiše na parcele v 
katastru nepremičnin.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko kot 
območje iz prejšnjega odstavka opredeli tudi območje iz druge 
alineje 144. člena tega zakona.

(6) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena soglasja 
za spreminjanje meje parcele ni treba pridobiti ob parcelaciji 
zaradi razlastitve ali upravni komasaciji.



Uradni list Republike Slovenije Št. 199 / 22. 12. 2021 / Stran 12541 

(7) Odločba o komasacijskem soglasju iz 169. člena tega 
zakona se šteje kot soglasje za spreminjanje meje parcele.

197. člen
(postopek izdaje soglasja za spreminjanje meje parcele)

(1) Soglasje za spreminjanje meje parcele izda občina na 
podlagi zahteve lastnika nepremičnine ali geodetskega podjetja 
v 15 dneh od prejema popolne zahteve. Zahteva vsebuje prilo-
ge, ki jih pripravi geodetsko podjetje:

– grafični prikaz starih in novih parcelnih mej,
– podatek o površini starih in novih parcel,
– obrazložitev razlogov za spremembo meje in skladnosti 

spremembe meje z občinskim prostorskim izvedbenim aktom.
(2) Če občina o izdaji soglasja za spreminjanje meje par-

cele ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je bila 
sprememba meje izvedena v skladu z občinskim prostorskim 
izvedbenim aktom.

(3) Če občina ugotovi, da spreminjanje meje parcele ni 
v skladu z občinskim prostorskim izvedbenim aktom, zavrne 
izdajo soglasja z upravno odločbo.

4. poglavje: PRESKRBA IN PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ  
TER PRAVIC NA NJIH

1. oddelek: Načrt preskrbe z zemljišči

198. člen
(načrt preskrbe z zemljišči)

(1) Količinsko in časovno usklajeno zagotavljanje zemljišč 
in pravic na njih za prostorski razvoj se izvaja na podlagi načrta 
preskrbe in upravljanja zemljišč (v nadaljnjem besedilu: načrt 
preskrbe).

(2) Načrt preskrbe vsebuje kratkoročni, srednjeročni in 
dolgoročni del, pri čemer se šteje, da je kratki rok obdobje do 
dveh let, srednji rok od dveh do petih let, dolgi rok od pet do 
petnajst let.

(3) Načrt preskrbe pripravi občina na podlagi razvojnih 
dokumentov občine in občinskih prostorskih aktov.

(4) Za oceno potreb po stavbnih in drugih zemljiščih se 
izdela strokovna podlaga, v kateri se:

– analizira stanje stavbnih zemljišč iz evidence stavbnih 
zemljišč;

– ocenijo potrebe po stavbnih zemljiščih za bivanje (sta-
novanja vseh vrst, zlasti javna najemna stanovanja), gospodar-
ske dejavnosti in družbene infrastrukture, gospodarske javne 
službe in druge sektorske načrte občine po časovnih obdobjih 
iz drugega odstavka tega člena.

(5) Za pripravo strokovne podlage se uporabijo tudi stro-
kovne podlage pripravljene v postopkih priprave prostorskih 
aktov, zlasti urbanistična zasnova, ocene demografskega ra-
zvoja, gospodarskega razvoja po gospodarskih dejavnostih ter 
razvoja občinske prometne infrastrukture in drugih občinskih 
infrastrukturnih omrežij.

(6) Načrt preskrbe vsebuje besedilni in grafični del. Stro-
kovna podlaga iz prejšnjega odstavka je spremljajoče gradivo 
načrta preskrbe.

(7) Načrt preskrbe sprejme občinski svet.
(8) Načrt preskrbe je podlaga za izvajanje ukrepov ze-

mljiške politike v skladu s tem zakonom ter za pridobivanje 
zemljišč, razpolaganje z njimi in upravljanje teh v skladu s 
predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti.

2. oddelek: Predkupna pravica države in občine

199. člen
(predkupna pravica)

(1) Občina lahko določi območje predkupne pravice:
– na stavbnih zemljiščih;
– v ureditvenem območju naselja;

– v drugem ureditvenem območju;
– na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih za 

graditev objektov gospodarske javne infrastrukture in objek-
tov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami;

– v območju za dolgoročni razvoj naselja, kot je določen 
v OPN.

(2) Država lahko določi območje predkupne pravice v 
območju:

– DPN,
– uredbe o najustreznejši varianti ali
– državnega prostorskega ureditvenega načrta.
(3) Območje predkupne pravice se določi tako, da ga je 

mogoče grafično prikazati v katastru nepremičnin.
(4) Območje predkupne pravice določi občinski svet z 

odlokom ali vlada z uredbo. Vlada lahko določi območje pred-
kupne pravice z uredbo, s katero se sprejme državni prostorski 
izvedbeni akt.

200. člen
(izključitev predkupne pravice)

(1) Občina ne more uveljavljati predkupne pravice:
– če lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svo-

jemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju oziroma svojemu 
sorodniku v ravni vrsti;

– če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je usta-
novila država, ali izvajalec državne javne službe ali investitor 
gospodarske javne infrastrukture ali

– pri prodaji etažne lastnine.
(2) Država ne more uveljavljati predkupne pravice v pri-

merih iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka.

201. člen
(pravice in obveznosti oseb, vključenih v prodajo)

(1) Lastnik nepremičnine, ki je v območju predkupne pra-
vice, mora nepremičnino pred prodajo najprej ponuditi v odkup 
državi ali občini kot nosilcu predkupne pravice. O ponudbi in 
pogojih prodaje, vsebovanih v ponudbi, se lastnik nepremičnine 
z državo ali občino ni dolžen pogajati.

(2) Država ali občina se o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe 
pisno izjavi v 15 dneh od njenega prejema. V izjavi o zavrnitvi 
ponudbe se navedeta datum prejema ponudbe in ponujena 
ceno.

(3) Če država ali občina v 15 dneh od prejema ponudbe 
ne predloži izjave o njenem sprejetju, se šteje, da država ali 
občina ni sprejela ponudbe. V tem primeru lahko lastnik nepre-
mičnino proda drugi osebi, pri čemer cena ne sme biti nižja od 
tiste, ki je bila ponujena državi ali občini.

(4) Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo 
nepremičnine drugi osebi veže prodajalca še tri mesece po 
tem, ko je nepremičnino ponudil v odkup, vendar pa mora po 
preteku tega roka nepremičnino z enako ali drugačno ceno 
ponovno najprej ponuditi v odkup državi ali občini.

(5) Če občina ne namerava uveljaviti predkupne pravi-
ce, se o tem lahko izjavi že v lokacijski informaciji v skladu z 
279. členom tega zakona, prodajalec pa v treh mesecih od nje-
ne izdaje občini ni dolžen dati ponudbe za odkup niti ga v tem 
roku ne zavezujejo določbe o višini cene pri prodaji drugi osebi.

(6) Če gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali 
kmetije in občina ali država ne uveljavlja predkupne pravice, 
poteka prodaja kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda v skla-
du s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča in gozdove.

(7) Prodajalec mora v primeru prodaje nepremičnine drugi 
osebi notarju predložiti pisno ponudbo, ki jo je dal državi ali 
občini, in izjavo države ali občine, da ponudbe ni sprejela ali 
da ne uveljavlja predkupne pravice, ali dokazilo o tem, da je že 
preteklo 15 dni od njegove ponudbe. Notar mora pred overitvijo 
podpisa preveriti, ali je bila ponudba vložena in ali občina ali 
država dejansko ni izdala izjave v predpisanem roku.

(8) Pogodba, sklenjena v nasprotju s tem členom, je 
nična.
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3. oddelek: Razlastitev in omejitev lastninske pravice

3.1 Splošna določba

202. člen
(dopustnost razlastitve in omejitve lastninske pravice)
(1) Lastninska pravica na nepremičnini se lahko odvzame 

proti odškodnini ali nadomestilu v naravi (v nadaljnjem bese-
dilu: razlastitev) ali omeji s pravico uporabe za določen čas in 
tudi obremeni z začasno ali trajno služnostjo.

(2) Razlastitev in omejitev ali obremenitev lastninske pra-
vice je dopustna le v javno korist, če je za dosego javne koristi 
nujno potrebna in je javna korist razlastitvenega namena v 
sorazmerju s posegom v zasebno lastnino.

(3) Razlastitev in omejitev ali obremenitev lastninske pra-
vice iz prvega odstavka tega člena ni dopustna, če država ali 
občina razpolaga z drugo ustrezno nepremičnino za dosego 
istega namena.

(4) Ne glede na določbe tega člena, se nepremičnine 
lahko razlastijo za namene, ki jih določajo drugi zakoni. V tem 
primeru se za postopek razlastitve in omejitve lastninske pra-
vice in za odškodnino uporablja ta zakon, če zakon ne določa 
drugače.

3.2 Razlastitev

3.2.1 Razlastitev, javna korist, ter razlastitveni upravičenec  
in razlastitveni zavezanec

203. člen
(namen razlastitve)

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena, se nepre-
mičnina lahko razlasti za naslednje namene:

– za gradnjo in prevzem objektov in omrežij gospodarske 
javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra;

– za gradnjo in prevzem objektov za potrebe obrambe 
države, državnih rezerv, varnosti državljanov in njihovega pre-
moženja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– za gradnjo in prevzem objektov družbene infrastrukture;
– za gradnjo javnih najemnih stanovanj.
(2) Poleg razlastitvenih namenov iz prejšnjega odstavka 

se lahko razlasti tudi nepremičnina, ki je potrebna za izvedbo 
omilitvenih ali izravnalnih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave, če so bili ti ukrepi določeni zaradi izvedbe 
prostorskih ureditev iz prejšnjega odstavka.

(3) Za prevzem objektov in omrežij iz prvega odstavka 
tega člena se šteje pridobitev lastninske ali druge stvarne 
pravice na teh nepremičninah, na katerih so zgrajeni objekti in 
omrežja iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega člena.

204. člen
(javna korist)

(1) Šteje se, da je javna korist za nepremičnine iz prvega 
in drugega odstavka prejšnjega člena izkazana, če:

– so te nepremičnine vključene v DPN, državni prostorski 
ureditveni načrt, OPN, OPPN ali prostorski izvedbeni akt iz 
četrtega odstavka 62. člena tega zakona, in če so ti akti pripra-
vljeni tako natančno, da je te nepremičnine mogoče grafično 
prikazati v katastru nepremičnin, ali

– je bilo na teh nepremičninah izdano celovito dovoljenje.
(2) Šteje se, da je javna korist za nepremičnine iz prvega 

in drugega odstavka prejšnjega člena izkazana tudi, če vlada 
ali občinski svet glede na svojo pristojnost načrtovanja za 
konkretno nepremičnino sprejme sklep, s katerim ugotovi, da 
je gradnja objekta na teh nepremičninah nujno potrebna in v 
javno korist, in če:

– prostorski akt ni pripravljen z natančnostjo, kot jo določa 
prejšnji odstavek, vendar predvideva gradnjo objektov iz prve-
ga odstavka prejšnjega člena;

– gre za izvedbo dodatnih prostorskih ureditev v skladu z 
88. členom tega zakona ali

– se pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov iz prvega odstavka prejšnjega člena na podlagi pro-
storskih izvedbenih aktov iz prve alineje prejšnjega odstavka 
izkaže, da je zaradi zagotavljanja funkcionalnih in tehničnih 
lastnosti objektov potreben poseg tudi na nepremičninah, ki 
niso zajete v teh prostorskih aktih.

(3) Pripravljavec sklepa vlade iz prejšnjega odstavka je 
ministrstvo, v pristojnost katerega spadata gradnja in prevzem 
objekta iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(4) Pred sprejetjem se sklep iz drugega odstavka tega 
člena javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne 
razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na sve-
tovnem spletu in na krajevno običajen način. V okviru javne 
razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge o 
katerih mora pripravljavec sklepa zavzeti stališče, nato pa o 
tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.

(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se šteje, 
da je javna korist za prevzem nepremičnin iz prve alineje prve-
ga odstavka 203. člena tega zakona izkazana za nepremičnine, 
na katerih so že zgrajeni objekti in omrežja gospodarske javne 
infrastrukture ali njihovi deli, ki so evidentirani v katastru gospo-
darske javne infrastrukture.

205. člen
(razlastitveni upravičenec in razlastitveni zavezanec)
(1) Razlastitveni upravičenec je država ali občina.
(2) Razlastitvena zavezanka ali razlastitveni zavezanec 

(v nadaljnjem besedilu: razlastitveni zavezanec) je fizična ali 
pravna oseba, ki ima v lasti nepremičnino, ki je predmet raz-
lastitve. Razlastitveni zavezanec je lahko tudi oseba javnega 
prava, razen države.

(3) Če je razlastitveni zavezanec občina ali druga oseba 
javnega prava in se nepremičnina uporablja za javne namene, 
se pri razlastitvi tehtata javna korist, ki se zasleduje z razlasti-
tvijo, in javna korist, ki se zagotavlja z uporabo nepremičnine 
pred razlastitvijo.

(4) Če je oseba, vpisana v zemljiški knjigi kot lastnik ne-
premičnine, sklenila pravni posel, na podlagi katerega se lahko 
kot lastnik vpiše druga oseba, ima položaj stranke v razlastitve-
nem postopku tudi oseba, ki se lahko vpiše v zemljiško knjigo 
kot lastnik, če ta do konca razlastitvenega postopka na prvi 
stopnji predloži kot dokaz listino o lastninski pravici, sposobno 
za vpis v zemljiško knjigo. Razlastitveni organ mora osebo na 
to opozoriti.

(5) Če nastane spor o tem, kdo je razlastitveni zavezanec, 
imajo vse udeležene osebe pravico nastopati v razlastitvenem 
postopku kot stranke.

3.2.2 Razlastitveni postopek

206. člen
(pristojnost)

O razlastitvah prednostno odločajo v upravnem postopku 
na prvi stopnji upravne enote (v nadaljnjem besedilu tega po-
glavja: upravni organ) na drugi stopnji pa ministrstvo, razen če 
je z zakonom določeno drugače.

207. člen
(ponudba za odkup nepremičnine)

(1) Ponudbo za odkup pripravi razlastitveni upravičenec 
ali investitor na podlagi ocenjene vrednosti nepremičnine ter 
ocenjenih nadomestil za škodo in drugih stroškov v skladu z 
določbami tega zakona, ki urejajo odškodnino za razlastitev.

(2) Kot ustrezna ponudba se šteje tudi pogodba zaradi 
uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ki ji je prilo-
ženo dokazilo o izplačilu celotne odškodnine.

(3) Razlastitveni upravičenec mora pri vročitvi ponudbe 
iz prejšnjega odstavka ravnati v skladu s pravili o vročanju 
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priporočenih in vrednostnih pošiljk, ki jih določajo predpisi, ki 
urejajo poštne storitve. Če naslovnik pošiljke ne prevzame ali 
če odkloni prevzem, se s potekom roka za prevzem poštne 
pošiljke šteje, da je bila ponudba vročena.

208. člen
(skrbnik za posebne primere)

Na predlog razlastitvenega upravičenca upravni organ, 
pristojen za odločanje o skrbništvu, v 60 dneh imenuje skrbnika 
za poseben primer, če:

– v uradnih evidencah ne obstajajo podatki o lastniku 
nepremičnine in ta ni znan;

– je iz razpoložljivih podatkov razvidno, da je lastnik 
nepremičnine umrl, vendar še ni razglašen za mrtvega ali de-
dovanje po njem še ni uvedeno;

– ni mogoče ugotoviti stalnega ali začasnega prebivališča 
lastnika nepremičnine in nima zastopnika;

– je lastnik nepremičnine v tujini in nima zastopnika ali 
pooblaščenca v Republiki Sloveniji;

– ne prebiva na naslovu v Republiki Sloveniji oziroma na 
stalnem ali začasnem naslovu v tujini ali

– gre za naknadno najdeno premoženje istega lastnika, 
dodatni sklep o dedovanju pa še ni bil izdan.

209. člen
(zahteva za razlastitev)

(1) Če razlastitveni upravičenec ali investitor v 30 dneh 
po vročitvi ponudbe za odkup z lastnikom nepremičnine ni 
uspel skleniti pogodbe o prodaji nepremičnine, sme razlastitve-
ni upravičenec vložiti zahtevo za razlastitev, s čimer se začne 
razlastitveni postopek.

(2) Zahtevi za razlastitev se priložijo:
– seznam nepremičnin, predlaganih za razlastitev, z njiho-

vimi podatki iz katastra nepremičnin in zemljiške knjige;
– izvleček iz ustreznega prostorskega akta iz prvega 

odstavka 204. člena tega zakona, ki je podlaga za razlastitev, 
v primerih iz drugega odstavka 204. člena tega zakona pa še 
sklep vlade ali občinskega sveta;

– razlastitveni elaborat z utemeljitvijo javne koristi in ob-
razložitvijo njene pravne podlage;

– roki izvajanja del, zaradi katerih je predlagana razla-
stitev;

– ponudba iz 207. člena tega zakona.
(3) V razlastitvenem elaboratu iz tretje alineje prejšnjega 

odstavka mora biti natančno določen obseg nepremičnin, glede 
katerih je predlagana razlastitev, pri čemer območje predlaga-
ne razlastitve ne sme presegati meje, določene s prostorskim 
izvedbenim aktom, razen v primeru iz tretje alineje drugega 
odstavka 204. člena tega zakona. Če je za izvedbo razlastitve 
potrebna parcelacija nepremičnine, mora razlastitveni elaborat 
vsebovati tudi načrt parcelacije oziroma natančen opis predvi-
dene parcelacije.

(4) Zahtevo za razlastitev lahko predloži tudi razlastitveni 
zavezanec, če ima lastninsko ali drugo stvarno pravico na 
nepremični omejeno, ker je na tej nepremičnini:

– uveljavljen državni prostorski načrt ali OPPN za pro-
storske ureditve, ki so lahko predmet razlastitve v skladu z 
203. členom tega zakona, ali

– že zgrajen objekt, ki je lahko predmet razlastitve v skla-
du z 203. členom tega zakona.

(5) Zahteva iz prejšnjega odstavka se lahko vloži, če 
razlastitveni upravičenec v 30 dneh od poziva k ureditvi zemlji-
škoknjižnega stanja tega pogodbeno ne uredi z razlastitvenim 
zavezancem. Zahteva v tem primeru vsebuje seznam nepre-
mičnin, opis dejanskega stanja, izvleček iz ustreznega prostor-
skega izvedbenega akta in poziv k ureditvi zemljiškoknjižnega 
stanja, ki je bil poslan razlastitvenemu upravičencu. Upravni 
organ lahko na podlagi predloga razlastitvenega upravičenca 
ali razlastitvenega zavezanca z odločbo dovoli izvedbo postop-
ka parcelacije. Predlogu se priloži načrt parcelacije oziroma 
natančen opis predvidene parcelacije.

(6) Zahteva iz prve alineje četrtega odstavka tega člena 
se lahko vloži po desetih letih od uveljavitve uredbe o državnem 
prostorskem načrtu ali odloka o OPPN.

(7) Če upravni organ zahtevo razlastitvenega zavezanca 
zavrne z odločbo, razlastitveni zavezanec krije stroške po-
stopka.

210. člen
(sklep o uvedbi razlastitvenega postopka)

(1) Po prejemu popolne zahteve za razlastitev upravni 
organ s sklepom odloči o uvedbi razlastitvenega postopka. 
Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

(2) Na predlog razlastitvenega upravičenca upravni organ 
odloči tudi o položitvi zneska iz tretjega odstavka 215. člena 
tega zakona pri sodišču ali notarju.

(3) Upravni organ pošlje sklep o uvedbi razlastitvenega 
postopka sodišču, ki v skladu z zakonom, ki ureja zemljiško 
knjigo, odloči o zaznambi razlastitvenega postopka.

(4) Dokler razlastitveni postopek ni pravnomočno končan, 
brez soglasja razlastitvenega upravičenca ni dopusten promet 
z nepremičnino, ki je predmet razlastitve, niti njeno bistveno 
spreminjanje. Pravni posel, sklenjen v nasprotju s tem odstav-
kom, je ničen.

211. člen
(pripravljalna dela v razlastitvenem postopku)

(1) Upravni organ lahko na podlagi predloga razlastitve-
nega upravičenca ali investitorja ali na predlog razlastitvenega 
zavezanca z odločbo dovoli izvedbo postopka za ureditev mej, 
parcelacije, merjenj, raziskav terena in drugih pripravljalnih del 
na nepremičninah, ki so predvidene za razlastitev. Pritožba ne 
zadrži izvršitve.

(2) Lastnik nepremičnin oziroma njihov posestnik mora 
dovoliti dostop na te nepremičnine osebam, ki se izkažejo z 
ustreznim pooblastilom predlagatelja izvedbe pripravljalnih del 
na podlagi pogodb za izvajanje pripravljalnih del in odločbe iz 
prejšnjega odstavka.

(3) O začetku pripravljalnih del njihov izvajalec pisno 
obvesti lastnika in posestnika nepremičnine najmanj osem dni 
pred začetkom izvajanja del.

(4) Lastniku zemljišča, ki mu je zaradi izvajanja pripravljal-
nih del nastala škoda, je predlagatelj izvedbe pripravljalnih del 
dolžen plačati odškodnino po pravilih civilnega prava.

(5) Če upravni organ zavrne zahtevo za razlastitev, geo-
detska uprava po pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi na zah-
tevo razlastitvenega zavezanca ali investitorja odpravi odločbo 
o parcelaciji, predlagatelj izvedbe pripravljalnih del pa mora 
odpraviti vse posledice pripravljalnih del, če to ni mogoče, 
pa izplačati razlastitvenemu zavezancu odškodnino za vso 
dejansko škodo.

(6) Če v roku meseca dni ni sklenjen sporazum o odško-
dnini iz prejšnjega odstavka, to odškodnino na predlog razla-
stitvenega zavezanca odmeri sodišče v nepravdnem postopku.

212. člen
(odkup preostalih nepremičnin)

(1) Če razlastitveni zavezanec v postopku razlastitve 
ugotovi, da bi z razlastitvijo dela njegovih nepremičnin zanj 
izgubila gospodarski pomen tudi lastninska pravica na preo-
stalem delu njegovih nepremičnin, lahko med razlastitvenim 
postopkom zahteva, da razlastitveni upravičenec odkupi tudi 
te nepremičnine.

(2) Razlastitveni zavezanec vloži zahtevo iz prejšnjega 
odstavka pri upravnem organu, ki vodi postopek razlastitve. 
Upravni organ odloči o zahtevi hkrati z odločitvijo o razlastitvi.

213. člen
(odločba o razlastitvi)

Upravni organ odloči o razlastitvi z odločbo po izvedenem 
ugotovitvenem postopku. Če se zahtevi ugodi ali delno ugodi, 
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morajo biti v izreku odločbe navedene nepremičnine, ki se 
razlaščajo. Upravni organ lahko v odločbi določi rok ali datum 
za prevzem razlaščene nepremičnine, če se o tem dogovorijo 
stranke postopka, in rok za začetek gradnje objektov, zaradi 
katerih je bila predlagana razlastitev.

214. člen
(pridobitev lastninske pravice in posesti)

(1) Razlastitveni upravičenec pridobi lastninsko pravico 
na razlaščenih nepremičninah s pravnomočno odločbo o raz-
lastitvi.

(2) Razlastitveni upravičenec lahko prevzame posest na 
razlaščeni nepremičnini šele, ko plača odškodnino iz 216. člena 
tega zakona ali zagotovi razlastitvenemu zavezancu posest na 
nadomestni nepremičnini, če v odločbi o razlastitvi ni določen 
drugačen rok.

(3) Razlastitveni zavezanec izroči razlastitvenemu upra-
vičencu razlaščeno nepremičnino prosto vseh stvari, ki niso 
sestavina te nepremičnine.

215. člen
(pridobitev lastninske pravice in posesti v nujnem postopku  

ali s položitvijo odškodnine in varščine)
(1) Če se razlastitev zahteva za namene iz prvega in 

drugega odstavka 203. člena tega zakona, ki zahtevajo hitro 
pridobitev nepremičnin, se izvede nujni razlastitveni postopek, 
v katerem odloča upravni organ prednostno, pritožba zoper 
odločbo o razlastitvi pa ne zadrži prenosa lastninske pravice in 
pridobitve posesti, razen če zakon ne določa drugače. Razlog 
izbire in potreba uporabe nujnega postopka morata biti v zah-
tevi za razlastitev dodatno obrazložena in utemeljena.

(2) Nujni postopek se uporabi tudi za prevzem nepremič-
nin iz prve alineje prvega odstavka 203. člena tega zakona, ki 
so evidentirane v katastru gospodarske javne infrastrukture in 
imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

(3) Pritožba zoper odločbo o razlastitvi ne zadrži prenosa 
lastninske pravice in pridobitve posesti tudi če razlastitveni 
upravičenec pri sodišču ali notarju položi znesek v višini od-
škodnine za nepremičnino, kot izhaja iz ocenjevanja vrednosti 
nepremičnin in nadomestil za škodo po tem zakonu, in varščino 
za morebitno škodo, povzročeno z nujnim postopkom, v višini 
ene polovice ocenjene odškodnine. Varščina se vračuna v od-
škodnino za razlaščeno nepremičnino, če pa jo presega, se v 
preseženem delu vrne razlastitvenemu upravičencu.

(4) V primerih iz prejšnjih odstavkov upravni organ odloči 
o odškodnini oziroma nadomestilu, če v razlastitvenem postop-
ku razlastitveni upravičenec in zavezanec skleneta sporazum o 
odškodnini oziroma nadomestilu, ali napoti stranki na sodišče 
za odmero odškodnine v nepravdnem postopku, v primeru 
spora o pravici do odškodnine pa stranki napoti na pravdo.

(5) Glede vsebine in drugih značilnosti sporazuma iz prej-
šnjega odstavka se smiselno uporablja 217. člen tega zakona.

3.2.3 Odškodnina in nadomestna nepremičnina

216. člen
(odškodnina)

(1) Lastniku pripada za razlaščeno nepremičnino ustrezna 
odškodnina ali enakovredna nadomestna nepremičnina.

(2) Odškodnina obsega vrednost razlaščenih nepremič-
nin, nadomestila za škodo in druge stroške, povezane z razla-
stitvijo ter denarno nadomestilo iz osmega odstavka 109. člena 
tega zakona, če ga razlastitveni zavezanec uveljavlja.

(3) Nadomestila za škodo so:
– nadomestilo za škodo za spremljajoče objekte na ne-

premičnini;
– nadomestilo za škodo zaradi uničenja ali zmanjšanja 

obstoječega pridelka na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih;
– nadomestilo za škodo zaradi zmanjšanja prihodkov iz 

naslova poslovanja poslovnega subjekta na nepremičnini;

– nadomestilo za drugo škodo, ki je povezana s poslova-
njem poslovnega subjekta, za tiste dejavnosti, ki so priglašene 
pristojni finančni upravi in če so pridobljena vsa dovoljenja za 
opravljanje teh dejavnosti poslovnega subjekta;

– nadomestilo iz osmega odstavka 109. člena tega za-
kona.

(4) Upravičenci do nadomestila za škodo so lastniki ne-
premičnin oziroma nosilci pravic na nepremičninah.

(5) Odškodnina se določi z uporabo metodologije ocenje-
vanja vrednosti nepremičnin, škod na njih in drugih stroškov za 
umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena.

(6) Če je razlastitveni upravičenec za omejitev ali odvzem 
lastninske pravice na isti nepremičnini za isti razlastitveni na-
men v preteklosti že plačal odškodnino, se ta odškodnina v re-
valorizirani vrednosti upošteva pri odškodnini zaradi razlastitve 
ali omejitve lastninske pravice na nepremičnini.

(7) Odškodnino in upravičene stroške, nastale v zvezi 
z razlastitvenim postopkom, plača razlastitveni upravičenec.

(8) Če razlastitveni zavezanec noče sprejeti odškodnine, 
lahko razlastitveni upravičenec izpolni svojo obveznost s polo-
žitvijo odškodnine pri sodišču.

217. člen
(sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu)

(1) Najpozneje v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o 
razlastitvi upravni organ pozove razlastitvenega upravičenca 
in razlaščenca, naj skleneta sporazum o odškodnini oziroma 
nadomestilu (v nadaljnjem besedilu: sporazum).

(2) V sporazumu za razlaščeno nepremičnino morajo biti 
določeni zlasti oblika in višina odškodnine ter rok, v katerem 
mora razlastitveni upravičenec izpolniti svojo odškodninsko 
obveznost in prevzeti razlaščeno nepremičnino ali izročiti na-
domestno nepremičnino.

(3) Sporazum mora vsebovati vse podatke, potrebne za 
izpolnitev obveznosti razlastitvenega upravičenca.

(4) Sporazum je lahko dan na zapisnik pri upravnem 
organu, ki vodi postopek razlastitve. Upravni organ po prejetju 
sporazuma na zapisnik izda odločbo, v katero vključi vsebino 
sporazuma. Odločba se lahko izpodbija le iz razlogov, iz kate-
rih se v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, 
lahko izpodbija poravnava, vendar pa to ne zadrži izvršitve.

(5) Če je sporazum predložen v obliki notarsko overjene 
listine, ima moč izvršilnega naslova.

(6) Če v dveh mesecih po pozivu iz prvega odstavka tega 
člena ni sklenjen sporazum o odškodnini oziroma nadomestilu, 
lahko razlastitveni upravičenec ali razlaščenec vloži predlog za 
odmero odškodnine oziroma določitev nadomestila v neprav-
dnem postopku na pristojnem sodišču.

218. člen
(nadomestilo v naravi)

(1) Če se odvzame lastninska pravica na stavbi oziroma 
delu stavbe, ki ga razlaščenec uporablja kot stanovanje, mora 
razlastitveni upravičenec zagotoviti razlaščencu lastninsko 
pravico na enakovredni stavbi oziroma delu stavbe, razen 
če razlaščenec zahteva odškodnino v denarju. Smiselno se 
te določbe uporabljajo tudi za nepremičnine, ki predstavljajo 
osnovna sredstva za opravljanje poklicne ali kmetijske dejav-
nosti razlaščenca.

(2) Ne glede na nadomestilo v naravi ima razlaščenec 
pravico do povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z razlasti-
tvijo, kot so selitveni stroški, izgubljeni dobiček za čas selitve 
in morebitna zmanjšana vrednost preostale nepremičnine (v 
nadaljnjem besedilu: stranski stroški).

3.2.4 Druge stvarne in obligacijske pravice

219. člen
(druge stvarne in obligacijske pravice)

(1) V odločbi o razlastitvi je treba navesti, ali ugasnejo 
stvarne pravice na nepremičnini in obligacijske pravice.
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(2) Upravni organ po uradni dolžnosti ugotovi imetnike 
pravic iz prejšnjega odstavka.

(3) Pravice iz prvega odstavka tega člena lahko ugasnejo 
le, če predlagatelj razlastitve to posebej zahteva. V tem primeru 
upravni organ ugotovi, ali je ugasnitev pravic nujno potrebna 
in sorazmerna z javno koristjo, ki se zasleduje z razlastitvijo. 
Imetniki pravic imajo položaj stranke v postopku.

(4) Za postopek določitve odškodnine oziroma nadome-
stila za odvzete stvarne in obligacijske pravice se uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za določitev odškodnine oziro-
ma nadomestila za razlaščeno nepremičnino.

(5) Če se odvzame stvarna pravica, ki zagotavlja imetniku 
stanovanje ali prekine trajno najemno stanovanjsko razmerje, 
mora razlastitveni upravičenec taki osebi zagotoviti enakovre-
dno pravico. Za enakovredno pravico se šteje istovrstna pravi-
ca na enakovredni stavbi oziroma stanovanju pod enakovredni-
mi pogoji, kot so najemnina, pogoji za prenehanje pogodbe in 
podobno, tako da je osebi zagotovljen enak dejanski in pravni 
položaj. Poleg tega ima taka oseba tudi pravico do odškodnine 
za stranske stroške.

(6) Oseba iz prejšnjega odstavka se lahko odloči za do-
ločitev odškodnine namesto zagotovitve enakovredne pravice.

3.3 Omejitev lastninske pravice

220. člen
(začasna uporaba)

(1) Za namene iz 203. in 253. člena tega zakona se la-
stninska pravica na nepremičnini lahko omeji s pravico uporabe 
za določen čas (v nadaljnjem besedilu: začasna uporaba).

(2) Za ustanovitev pravice začasne uporabe se uporablja-
jo določbe tega zakona, ki veljajo za služnost v javno korist.

221. člen
(služnost v javno korist)

(1) Lastninska pravica na nepremičnini se lahko začasno 
ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist (v nadaljnjem 
besedilu: služnost).

(2) S služnostjo se lastninska pravica na nepremičnini 
lahko omeji, če je to nujno potrebno za gradnjo omrežij in 
objektov gospodarske javne infrastrukture ali njihovo nemoteno 
delovanje. Ustanovitev služnosti lahko predlaga država, občina 
oziroma izvajalec javne službe.

(3) Če tako določa poseben zakon, se lahko služnost 
ustanovi tudi za gradnjo ali nemoteno delovanje omrežij in 
objektov druge javne infrastrukture. V tem primeru je upraviče-
nec investitor te javne infrastrukture.

(4) Pred vložitvijo zahteve za ustanovitev služnosti mora 
upravičenec ponuditi lastniku sklenitev pogodbe o ustanovitvi 
služnosti.

(5) Zahtevi za obremenitev nepremičnine s služnostjo v 
javno korist se priloži:

– seznam nepremičnin, predlaganih za obremenitev, z 
njihovimi podatki iz katastra nepremičnin in zemljiške knjige;

– izvleček iz DPN, državnega prostorskega ureditvenega 
načrta, OPN ali OPPN, če se služnost ustanavlja na njegovi 
podlagi;

– opredelitev trajanja in načina služnosti, ponudba za 
sklenitev pogodbe o služnosti ali začasni uporabi iz prejšnjega 
odstavka;

– sklep vlade ali občinskega sveta, če je javna korist ugo-
tovljena v skladu z drugim odstavkom 204. člena tega zakona.

(6) Ne glede na predpise, ki urejajo stvarnopravna raz-
merja, se lahko uvede postopek omejitve lastninske pravice 
tudi zoper posameznega solastnika ali skupnega lastnika ne-
premičnine, če so zanj izkazani pogoji za uvedbo postopka.

(7) Odločba o ustanovitvi služnosti v javno korist se lahko 
izvrši, ko postane pravnomočna, razen če upravni organ ugoto-
vi, da gre za nujni postopek iz 215. člena tega zakona.

(8) V primeru ustanovitve služnosti lastniku nepremičnine 
pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremič-
nine ali dejansko škodo in izgubljeni dobiček.

(9) Če v tem členu ni določeno drugače, se glede drugih 
vprašanj, ki niso posebej urejena, uporabljajo določbe tega 
zakona o razlastitvi.

3.4 Vrnitev nepremičnine, ukinitev služnosti v javno korist  
in ukinitev pravice uporabe

222. člen
(pravica do vrnitve)

(1) Če razlastitveni upravičenec v roku iz 213. člena tega 
zakona ne zagotovi začetka gradnje objekta ali objektov, za-
radi katerih je bila predlagana razlastitev, lahko razlaščenec 
zahteva vrnitev nepremičnine pri upravnem organu, pristojnem 
za razlastitev.

(2) V primeru sklenitve pogodbe o prodaji oziroma nakupu 
nepremičnine lahko prejšnji lastnik razdre pogodbo pod pogoji, 
ob katerih je v skladu s prejšnjim odstavkom mogoče zahtevati 
vrnitev razlaščene nepremičnine.

223. člen
(vračanje nepremičnine)

(1) O vrnitvi nepremičnine se razlastitveni upravičenec in 
razlaščenec lahko sporazumeta, pri čemer se glede obličnosti 
sporazuma uporablja 217. člen tega zakona.

(2) Če se razlaščenec in razlastitveni upravičenec ne spo-
razumeta o vrnitvi nepremičnine, odloča o tem upravni organ. 
Če zahtevi ugodi, odloči tudi o vrnitvi nadomestnih nepremičnin 
ali plačilu odškodnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če je 
vrednost prej navedenih nepremičnin sporna zaradi povečanja 
ali zmanjšanja vrednosti, upravni organ napoti stranki na so-
dišče, ki o plačilu in odmeri odškodnine odloča v nepravdnem 
postopku.

224. člen
(ukinitev služnosti v javno korist in pravice uporabe)
Če se izkaže, da pravica do začasne uporabe iz 220. čle-

na tega zakona ali služnost v javno korist iz 221. člena tega 
zakona ni več nujno potrebna za izvedbo namena, zaradi ka-
terega je bila ustanovljena, upravni organ na predlog lastnika 
oziroma upravičenca to pravico ukine z odločbo.

225. člen
(učinek odprave odločbe o razlastitvi)

Odločba o razlastitvi se na zahtevo razlaščenca odpravi, 
če razlastitveni upravičenec ne plača ali položi odškodnine 
oziroma ne zagotovi nadomestne nepremičnine v enem letu po:

– izdaji odločbe o sporazumno določeni odškodnini ozi-
roma nadomestilu,

– sklenitvi sporazuma pred notarjem ali
– pravnomočni odločitvi o odmeri odškodnine na sodišču.

5. poglavje: FINANČNA SREDSTVA ZEMLJIŠKE POLITIKE

1. oddelek: Komunalni prispevek

226. člen
(komunalni prispevek)

(1) Komunalni prispevek je obvezna dajatev občini, ki jo 
plača zavezanka ali zavezanec za plačilo komunalnega pri-
spevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) zaradi priključitve 
oziroma uporabe komunalne opreme.

(2) Komunalni prispevek je komunalni prispevek za novo 
komunalno opremo in komunalni prispevek za obstoječo ko-
munalno opremo.

(3) Uporaba komunalne opreme je uporaba tiste vrste 
komunalne opreme, ki jo objekt uporablja, ne da bi se nanjo 
tudi priključil.
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(4) Za priključitev na komunalno opremo se šteje tudi 
posredna priključitev na komunalno opremo preko priključkov 
obstoječih objektov.

(5) Plačilo komunalnega prispevka je pogoj za priključitev 
objekta na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma za-
četek uporabe posamezne vrste komunalne opreme. Pristojni 
izvajalec gospodarske javne službe priključi objekt na posa-
mezno vrsto komunalne opreme, ko pridobi potrdilo občine o 
poravnanih obveznostih plačila komunalnega prispevka.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni izvajalec 
gospodarske javne službe v primeru odmere komunalnega 
prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča priključi 
objekt na komunalno opremo tudi preden so poravnane obve-
znosti plačila komunalnega prispevka, če se občina in zave-
zanec dogovorita o drugačnih možnostih plačila komunalnega 
prispevka.

(7) S plačilom komunalnega prispevka niso poravnani 
stroški graditve tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

(8) Občina vodi evidenco plačil komunalnih prispevkov 
20 let. Za objekt, za katerega je plačan komunalni prispevek, 
se vodijo najmanj podatek o komunalni opremi, za katero je bil 
odmerjen komunalni prispevek, ter podatki o površini gradbene 
parcele, bruto tlorisni površini in namembnosti objekta.

(9) Vlada podrobneje predpiše vrste objektov, ki so pred-
met odmere komunalnega prispevka, ter odmero in način izra-
čuna komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno 
opremo.

227. člen
(komunalni prispevek za novo komunalno opremo)
(1) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je 

plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme. Namenjen je 
povrnitvi stroškov opremljanja občini.

(2) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se 
izračuna ob upoštevanju obračunskih stroškov nove komunal-
ne opreme na enoto mere iz četrtega odstavka 164. člena tega 
zakona in meril za odmero komunalnega prispevka za novo 
komunalno iz petega odstavka 164. člena tega zakona.

(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove ko-
munalne opreme iz programa opremljanja se lahko odmeri, če 
je zemljišče, na katerem je objekt, za katerega je treba plačati 
komunalni prispevek, v obračunskem območju tovrstne komu-
nalne opreme.

(4) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se 
lahko odmeri le za tisto komunalno opremo, ki je določena v 
programu opremljanja in:

– jo je občina že zgradila oziroma predala v upravljanje v 
obsegu iz programa opremljanja oziroma v obsegu, ki zagota-
vlja zavezancem enak raven oskrbe, če se pri podrobnejšem 
projektiranju ali izvedbi izkaže, da so zaradi tehničnih, funkci-
onalnih ali drugih rešitev oziroma razmer potrebna odstopanja 
od rešitev načrtovane komunalne opreme iz programa opre-
mljanja, ali

– je občina še ni zgradila oziroma predala v upravljanje v 
obsegu iz programa opremljanja, vendar le, če zavezanec in 
občina skleneta pogodbo o priključitvi v skladu z 239. členom 
tega zakona.

(5) Šteje se, da je komunalna oprema iz prve alineje prej-
šnjega odstavka nova in da se zanjo lahko odmerja komunalni 
prispevek za novo komunalno opremo najpozneje dokler niso 
izvedene vse prostorske ureditve, ki so s prostorskim izvedbe-
nim aktom načrtovane v območju opremljanja.

(6) S plačilom komunalnega prispevka za novo komu-
nalno opremo je zavezancu zagotovljena možnost priključitve 
na novo komunalno opremo oziroma možnost njene uporabe 
ali mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu v 
skladu s programom opremljanja ali pogodbo o priključitvi iz 
239. člena tega zakona.

228. člen
(komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo)

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme.

(2) Za obremenitev obstoječe komunalne opreme iz prej-
šnjega odstavka štejeta tudi posredna priključitev na obstoječo 
komunalno opremo prek nove komunalne opreme iz programa 
opremljanja ali pogodbe o opremljanju in posredna priključitev 
prek priključkov obstoječih objektov.

(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se odmerja v območju celotne občine. Vključenost zemljišča, 
na katerem je objekt, za katerega mora zavezanec plačati 
komunalni prispevek, v oskrbno območje iz osmega odstavka 
230. člena tega zakona ni pogoj za odmero komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo.

(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se izračuna ob upoštevanju stroškov obstoječe komunalne 
opreme na enoto mere iz tretjega odstavka 230. člena tega 
zakona in meril za odmero komunalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo iz šestega odstavka 230. člena tega 
zakona.

(5) Če se nova komunalna oprema posredno ali nepo-
sredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma 
bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se zavezancu iz 
tretjega odstavka 229. člena tega zakona odmeri le pripadajoči 
del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

(6) S plačilom komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo je zavezancu zagotovljena možnost priključi-
tve na obstoječo komunalno opremo oziroma možnost njene 
uporabe.

(7) Vlada podrobneje predpiše način izračuna pripada-
jočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo iz petega odstavka tega člena.

229. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo je:

– lastnik zemljišča, ki je na novo opremljeno s komunalno 
opremo iz programa opremljanja;

– investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priklju-
čuje ali uporablja komunalno opremo iz programa opremljanja, 
ali

– investitor oziroma lastnik objekta, ki se mu povečuje 
bruto tlorisna površina.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik:

– objekta, ki se na novo neposredno ali posredno priklju-
čuje na ali uporablja obstoječo komunalno opremo;

– objekta, ki se mu povečuje bruto tlorisna površina, ali
– objekta, ki se mu spreminja namembnost.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za ob-

stoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo iz programa opremljanja, če se komunal-
na oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno 
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni 
že zgrajeno komunalno opremo;

– investitor, ki gradi objekt v območju, ki se opremlja na 
podlagi pogodbe o opremljanju, če se komunalna oprema, ki 
je predmet pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno 
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni 
že zgrajeno komunalno opremo.

230. člen
(podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo)
(1) Podlage za odmero komunalnega prispevka za obsto-

ječo komunalno opremo so:
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– stroški obstoječe komunalne opreme,
– stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo.
(2) Stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opre-

me iz prve alineje prejšnjega odstavka so dejanski stroški iz-
vedenih investicij oziroma ocenjena vrednost posamezne vrste 
obstoječe komunalne opreme. Izraženi so v eurih.

(3) Stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opre-
me na enoto mere iz druge alineje prvega odstavka tega člena 
so stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, 
preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in 
kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta. Izraženi so v 
eurih na kvadratni meter.

(4) Obstoječa komunalna oprema iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena je komunalna oprema, ki je zgraje-
na in predana v upravljanje posameznemu izvajalcu gospodar-
ske javne službe. Med obstoječo komunalno opremo se šteje 
tudi komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti zemljišča 
iz drugega odstavka 161. člena tega zakona.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se med obstoječo komu-
nalno opremo ne šteje komunalna oprema iz petega odstavka 
227. člena tega zakona.

(6) Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoje-
čo komunalno opremo so:

– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina objekta,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in 

deležem površine objekta,
– faktor namembnosti objekta,
– prispevna stopnja zavezanca.
(7) Podlage iz prvega odstavka tega člena se določijo ob 

upoštevanju oskrbnega območja posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme v celotni občini.

(8) Oskrbno območje posamezne vrste obstoječe komu-
nalne opreme so poselitvena območja, na katerih se zagotavlja 
priključevanje oziroma uporaba posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme. Oskrbno območje posamezne vrste ob-
stoječe komunalne opreme se opredeli v elaboratu iz devetega 
odstavka tega člena, pri čemer se za vsako vrsto obstoječe 
komunalne opreme opredeli eno oskrbno območje.

(9) Podlage iz prvega odstavka tega člena se izdelajo 
na podlagi elaborata, ki vsebuje grafični in besedilni del ter se 
izdela v digitalni in analogni obliki.

(10) Ne glede na prejšnji odstavek elaborata ni treba 
izdelati, če občina stroške obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere določi tako, da jih povzame iz predpisa iz petega 
odstavka 231. člena tega zakona.

(11) Podlage iz prvega odstavka tega člena sprejme ob-
čina z odlokom.

(12) Odloku iz prejšnjega odstavka tega člena se dodeli 
identifikacijska številka, pod katero se ta akt objavi v prostor-
skem informacijskem sistemu. Tam se objavi tudi elaborat iz 
devetega odstavka tega člena.

(13) Glede objave odloka iz prejšnjega odstavka se smi-
selno uporablja 57. člen tega zakona, glede osebnih podatkov 
pa 59. člen tega zakona.

(14) Občina na zahtevo ministrstva temu v 15 dneh po 
prejemu zahteve pošlje veljavne podlage iz prvega odstavka 
tega člena.

(15) Vlada podrobneje predpiše vsebino, obliko in način 
priprave podlag za odmero komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo in vsebino elaborata iz devetega 
odstavka tega člena.

231. člen
(nadomestna uporaba podlag in pravil za odmero in izračun 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)

(1) Če občina ne določi podlag za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo v skladu s prejšnjim 

členom, tega odmeri na podlagi nadomestnih podlag za odme-
ro komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

(2) Nadomestne podlage za odmero komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo iz prejšnjega člena so:

– povprečni stroški obstoječe komunalne opreme na eno-
to mere (izraženi v eurih na kvadratni meter);

– bruto tlorisna površina objekta in površina gradbene 
parcele stavbe.

(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se v primeru iz prvega odstavka tega člena izračuna ob upo-
števanju povprečnih stroškov obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere iz prve alineje prejšnjega odstavka in meril iz druge 
alineje prejšnjega odstavka.

(4) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena lahko 
občina določi stroške obstoječe komunalne opreme na enoto 
mere tako, da povzame povprečne stroške obstoječe komu-
nalne opreme na enoto mere iz prve alineje drugega odstavka 
tega člena.

(5) Minister podrobneje predpiše povprečne stroške ob-
stoječe komunalne opreme na enoto mere in izračun komu-
nalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

232. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Za odmero komunalnega prispevka je pristojna ob-
čina, v kateri je objekt, za katerega se odmerja komunalni 
prispevek.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je za odmero komunal-
nega prispevka pristojna tista občina, ki ima v lasti komunalno 
opremo, na katero se priključuje objekt, če to ni občina, v kateri 
je objekt.

(3) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se 
odmeri zaradi:

– gradnje objekta,
– akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno 

opremo,
– legalizacije objekta,
– naknadne priključitve objekta na novo komunalno opre-

mo iz programa opremljanja.
(4) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se 

ne odmerja če občina z investitorjem sklene pogodbo o opre-
mljanju v skladu s 167. členom tega zakona.

(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se odmeri zaradi:

– gradnje objekta,
– izboljšanja opremljenosti s komunalno opremo,
– legalizacije objekta,
– naknadne priključitve na posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme.
(6) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo.
(7) Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo odmerja zaradi gradnje objekta, ki se posredno priklju-
čuje na obstoječo komunalno opremo prek nove komunalne 
opreme iz programa opremljanja, se izda ena odmerna odloč-
ba, s katero se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in 
novo komunalno opremo.

(8) Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri 
odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.

(9) Elektronsko poslovanje za odmero komunalnega pri-
spevka zaradi gradnje in legalizacije objekta, razen za gradnjo 
enostavne stavbe in spremembe namembnosti nezahtevnega 
objekta, omogoča oddajo vloge za odmero komunalnega pri-
spevka in dostop do dokumentacije za njegovo odmero.

233. člen
(odmera komunalnega prispevka zaradi gradnje objekta)

(1) Komunalni prispevek zaradi gradnje objekta se odmeri 
na zahtevo investitorja.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se komunalni prispevek 
odmeri po uradni dolžnosti zaradi:

– spremembe namembnosti nezahtevnega objekta ali
– gradnje enostavne stavbe.
(3) Vloga za odmero komunalnega prispevka zaradi gra-

dnje objekta iz prvega odstavka tega člena se vloži v elektron-
ski obliki z vsebino iz predpisanega obrazca prek storitev za 
elektronsko poslovanje na področju graditve objektov (eGradi-
tev) iz petega odstavka 263. člena tega zakona.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se vloga za odmero ko-
munalnega prispevka iz prejšnjega odstavka lahko vloži tudi v 
fizični obliki pri občini, če investitor nima možnosti vloge oddati 
v elektronski obliki.

(5) Vloga za odmero komunalnega prispevka iz prvega 
odstavka tega člena vsebuje:

– podatke o objektu;
– dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje 

v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;
– mnenja pristojnih mnenjedajalcev za priključevanje na 

komunalno opremo;
– projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje v skladu s 

predpisi, ki urejajo graditev, če gre za novogradnjo manj zah-
tevnega ali zahtevnega objekta;

– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, če 
gre za novogradnjo nezahtevnega objekta;

– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
spremembo namembnosti v skladu s predpisi, ki urejajo gradi-
tev, če gre za spremembo namembnosti objekta.

(6) Vlogi za odmero komunalnega prispevka iz prvega 
odstavka tega člena se lahko priložijo tudi podatki in dokazila 
o morebitnih preteklih vlaganjih v komunalno opremo, že po-
ravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka in druga 
dokumentacija, pomembna za odločitev o odmeri komunalnega 
prispevka.

(7) Šteje se, da so vlogi priloženi dokumenti iz petega in 
šestega odstavka tega člena, če so evidentirani v storitvi za ele-
ktronsko poslovanje na področju graditve objektov (eGraditev) 
iz petega odstavka 263. člena tega zakona ali vloženi pri občini.

(8) Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni od popolne 
vloge iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena.

(9) Plačilo komunalnega prispevka v primeru novogradnje 
objekta, razen enostavnega objekta, je pogoj za prijavo začetka 
gradnje objekta, razen če odmerna odločba ni izdana v roku 
iz prejšnjega odstavka ali če o pritožbi ni odločeno v roku iz 
osmega odstavka prejšnjega člena.

(10) Plačilo komunalnega prispevka v primeru spremem-
be namembnosti objekta, razen nezahtevnega objekta, je pogoj 
za pridobitev uporabnega dovoljenja za spremembo namemb-
nosti objekta, razen če odmerna odločba ni izdana v roku iz 
osmega odstavka tega člena ali če o pritožbi ni odločeno v roku 
iz osmega odstavka prejšnjega člena.

(11) Občina v primeru odmere komunalnega prispevka 
zaradi gradnje objekte, razen v primeru spremembe namemb-
nosti nezahtevnega objekta in gradnje enostavne stavbe, naj-
pozneje naslednji dan po plačilu komunalnega prispevka v 
storitvi za elektronsko poslovanje na področju graditve objektov 
(eGraditev) iz petega odstavka 263. člena tega zakona potrdi 
plačilo komunalnega prispevka.

(12) V primeru iz prve alineje drugega odstavka tega 
člena občina odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti 
po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za spremembo na-
membnosti. Če občina komunalnega prispevka ne odmeri v 30 
dneh od prejema obvestila o pravnomočnosti gradbenega do-
voljenja ali če o pritožbi ni odločeno v roku iz osmega odstavka 
prejšnjega člena, se šteje, da je komunalni prispevek plačan.

(13) V primeru iz druge alineje drugega odstavka tega čle-
na občina odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti na 
podlagi prejema obvestila o prijavi začetka gradnje enostavne 
stavbe v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Če občina komu-
nalnega prispevka ne odmeri v 30 dneh od prejema obvestila 

o prijavi začetka gradnje enostavne stavbe ali če o pritožbi ni 
odločeno v roku iz osmega odstavka prejšnjega člena, se šteje, 
da je komunalni prispevek plačan.

(14) Minister podrobneje predpiše vsebino obrazca vloge 
iz petega odstavka tega člena.

234. člen
(odmera komunalnega prispevka zaradi  

izboljšanja opremljenosti)
(1) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti 

se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne 
opreme, na katero se obstoječi objekt do tedaj ni mogel priklju-
čiti oziroma uporaba katere mu ni bila omogočena.

(2) Komunalni prispevek iz prejšnjega odstavka se odmeri 
po uradni dolžnosti kot komunalni prispevek za obstoječo ko-
munalno opremo, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 
161. člena tega zakona.

(3) Pri odmeri komunalnega prispevka iz prvega odstavka 
tega člena se podatek o bruto tlorisni površini objekta in na-
membnosti objekta pridobi iz uradnih evidenc. Če zavezanec 
dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša 
od bruto tlorisne površine objekta, navedene v uradnih eviden-
cah, se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva bruto 
tlorisna površina objekta iz elaborata za vpis v uradno evidenco 
če je vložena popolna vloga za vpis spremembe neto oziroma 
bruto tlorisne površine objekta v uradno evidenco.

(4) Če je v uradni evidenci ali elaboratu za vpis v uradno 
evidenco naveden podatek o neto tlorisni površini stavbe, se 
pri odmeri komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna 
površina stavbe določena kot zmnožek neto tlorisne površine 
stavbe, pomnožene s faktorjem 1,2.

(5) Občina pozove zavezanca, naj ji predloži podatke iz 
tretjega in četrtega odstavka tega člena, če ti niso razvidni iz 
uradne evidence.

(6) Komunalni prispevek iz prvega odstavka tega člena se 
lahko odmeri najpozneje v dveh letih od izboljšanja opremljeno-
sti zemljišča ali najpozneje v dveh letih od priključitve objekta 
na javno omrežje, pri čemer začne rok teči z dnem pridobitve 
uporabnega dovoljenja, ali z dnem, na katerega je zgrajena 
komunalna oprema predana v upravljanje, če za gradnjo komu-
nalne opreme ni predpisano gradbeno dovoljenje.

235. člen
(odmera akontacije komunalnega prispevka  

za novo komunalno opremo)
(1) Akontacija komunalnega prispevka za novo komunal-

no opremo se odmeri po uradni dolžnosti lastniku urejenega 
zazidljivega zemljišča v območju opremljanja, ki je opremljeno 
s komunalno opremo iz programa opremljanja, če je zgrajena 
ali predana v upravljanje vsa komunalna oprema v obračun-
skih območjih, kjer leži urejeno zazidljivo zemljišče. Akontacija 
komunalnega prispevka se lahko odmeri tudi, če urejeno za-
zidljivo zemljišče še ni vpisano v evidenco stavbnih zemljišč v 
skladu s tem zakonom.

(2) Akontacija komunalnega prispevka iz prejšnjega od-
stavka se odmeri od površine urejenega zazidljivega zemljišča.

(3) Plačana akontacija komunalnega prispevka iz prvega 
odstavka tega člena se upošteva pri odmeri komunalnega 
prispevka zaradi gradnje.

(4) Vlada podrobneje predpiše način izračuna akontacije 
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in način 
upoštevanja plačane akontacije iz prejšnjega odstavka.

236. člen
(odmera komunalnega prispevka zaradi legalizacije objekta)

(1) Komunalni prispevek zaradi legalizacije objekta se 
odmeri na zahtevo investitorja pred izdajo odločbe o legalizaciji 
ali dovoljenja za objekt daljšega obstoja v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev.



Uradni list Republike Slovenije Št. 199 / 22. 12. 2021 / Stran 12549 

(2) Vloga za odmero komunalnega prispevka zaradi lega-
lizacije objekta se vloži po tem, ko upravni organ, pristojen za 
gradbene zadeve, potrdi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo 
odločbe o legalizaciji objekta ali dovoljenja za objekt daljšega 
obstoja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, razen pogoja 
plačila komunalnega prispevka.

(3) Vloga za odmero komunalnega prispevka zaradi le-
galizacije objekta se vloži v elektronski obliki z vsebino iz 
predpisanega obrazca prek storitev za elektronsko poslovanje 
na področju graditve objektov (eGraditev) iz petega odstavka 
263. člena tega zakona.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se vloga za odmero 
komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka lahko na občino 
vloži v fizični obliki, če investitor nima možnosti, da bi vlogo 
oddal v elektronski obliki.

(5) Vloga za odmero komunalnega prispevka zaradi lega-
lizacije objekta vsebuje:

– podatke o objektu;
– dokumentacijo za legalizacijo objekta v skladu s pred-

pisi, ki urejajo graditev;
– potrdilo, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo odločbe 

o legalizaciji objekta ali dovoljenja za objekt daljšega obstoja 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, razen pogoja plačila 
komunalnega prispevka.

(6) Vlogi za odmero komunalnega prispevka iz prejšnjega 
odstavka se lahko priložijo tudi podatki in dokazila o morebitnih 
preteklih vlaganjih v komunalno opremo, že poravnanih obve-
znosti plačila komunalnega prispevka in druga dokumentacija, 
pomembna za odločitev o odmeri komunalnega prispevka.

(7) Šteje se, da so vlogi priloženi dokumenti iz petega in 
šestega odstavka tega člena, če so evidentirani v storitvi za ele-
ktronsko poslovanje na področju graditve objektov (eGraditev) 
iz petega odstavka 263. člena tega zakona ali oddani občini.

(8) Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni od popolne 
vloge.

(9) Plačilo komunalnega prispevka zaradi legalizacije 
objekta je pogoj za izdajo odločbe o legalizaciji objekta ali 
dovoljenja za objekt daljšega obstoja, razen če odmerna od-
ločba ni izdana v roku iz prejšnjega odstavka ali če o pritožbi ni 
odločeno v roku iz osmega odstavka 232. člena tega zakona.

(10) Občina najpozneje naslednji dan po plačilu komunal-
nega prispevka v storitvi za elektronsko poslovanje na področju 
graditve objektov (eGraditev) iz petega odstavka 263. člena 
tega zakona potrdi plačilo komunalnega prispevka.

(11) Minister podrobneje predpiše vsebino obrazca vloge 
iz petega odstavka tega člena.

237. člen
(odmera komunalnega prispevka zaradi priključitve 

obstoječega objekta)
(1) Komunalni prispevek zaradi priključitve obstoječega 

objekta se odmeri na zahtevo lastnika objekta, pred priključi-
tvijo obstoječega objekta na novo vrsto komunalne opreme, 
na katero do tedaj še ni bil priključen, in pri kateri ne gre za 
izboljšanje opremljenosti zemljišča.

(2) Pri odmeri komunalnega prispevka iz prejšnjega od-
stavka se podatek o bruto tlorisni površini objekta in namemb-
nosti objekta pridobi iz uradnih evidenc. Če zavezanec dokaže, 
da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od bruto 
tlorisne površine objekta navedene v uradnih evidencah, se pri 
izračunu komunalnega prispevka upošteva površina objekta 
iz elaborata za vpis v uradno evidenco, če je vložena popolna 
vloga za vpis spremembe v uradno evidenco.

(3) Če je v uradni evidenci naveden podatek o neto tlori-
sni površini stavbe, se uporabi četrti odstavek 234. člena tega 
zakona.

(4) Občina pozove zavezanca, naj ji predloži podatke iz 
drugega ali tretjega odstavka tega člena, če ti niso razvidni iz 
uradne evidence.

238. člen
(obročno odplačevanje komunalnega prispevka)

(1) Občina lahko predpiše možnost obročnega plačeva-
nja komunalnega prispevka v primeru odmere komunalnega 
prispevka zaradi:

– izboljšanja opremljenosti zemljišča,
– akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno 

opremo.
(2) V primeru obročnega odplačevanja komunalnega pri-

spevka se komunalni prispevek plača v enakih zaporednih 
mesečnih obrokih. Občina glede na vrednost odmerjenega 
komunalnega prispevka predpiše število zaporednih obrokov 
oziroma najdaljšo dobo odplačevanja in najmanjšo višino po-
sameznega obroka ter pogoje za odobritev obročnega odpla-
čevanja.

(3) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja 
opremljenosti je lahko najdaljša doba odplačevanja 36 mese-
cev, pri čemer je najmanjši znesek obroka 50 eurov.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina za socialno 
šibkejše občane predpiše tudi daljšo dobo odplačevanja in nižji 
najmanjši znesek obroka.

(5) Pri odmeri akontacije komunalnega prispevka za 
novo komunalno opremo je lahko najdaljša doba odplačeva-
nja 24 mesecev, pri čemer je lahko najmanjši znesek obroka 
200 eurov.

(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora v 
primeru obročnega odplačevanja komunalnega prispevka, to 
finančno zavarovati, in sicer:

– z zastavo premoženja,
– zavarovanjem pri zavarovalnici,
– bančno garancijo ali
– poroštvom.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek finančno zavarovanje 

obročnega odplačevanja komunalnega prispevka zaradi iz-
boljšanja opremljenosti ni potrebno, če znesek, za katerega 
je odobreno obročno odplačevanje, ne presega 3.500 eurov.

(8) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži 
vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka naj-
pozneje do dne zapadlosti obveznosti plačila komunalnega 
prispevka.

(9) Če zavezanec zamudi s plačilom treh zaporednih 
obrokov in po opozorilu občine v 30 dneh ne poravna svojih 
zapadlih obveznosti, zapadejo v takojšnje plačilo tudi vsi preo-
stali neporavnani obroki komunalnega prispevka, razen če se 
zavezanec in občina ne dogovorita drugače.

(10) Če je obročno odplačevanje daljše od 12 mesecev, 
se zaračunajo obresti. Če občina ne predpiše načina obresto-
vanja, se zaračunajo obresti po evropski medbančni obrestni 
meri.

239. člen
(pogodba o priključitvi)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in obči-
na se s pogodbo o priključitvi dogovorita, da bo občina odmerila 
komunalni prispevek za novo komunalno opremo iz programa 
opremljanja, še preden bo komunalna oprema zgrajena in 
predana v upravljanje, in o roku, do katerega bo občina zago-
tovila opremljanje stavbnih zemljišč. V pogodbi o priključitvi se 
določijo tudi druge pravice in obveznosti v zvezi s priključeva-
njem objekta na komunalno opremo iz programa opremljanja. 
Če občina ne zagotovi opremljanja in ne omogoči priključitve 
na komunalno opremo v dogovorjenem roku, odgovarja za 
povzročeno škodo.

(2) S sklenjeno pogodbo o priključitvi iz prejšnjega odstav-
ka investitor pred upravnim organom, pristojnim za gradbene 
zadeve, izkazuje minimalno komunalno oskrbo objekta v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev.
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240. člen
(zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka  

za novo in obstoječo komunalno opremo)
(1) Če se objekt nadomešča zaradi naravne ali druge 

nesreče, se v obsegu nadomeščenega objekta ne plača ko-
munalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, in sicer ne 
glede na to, ali se objekt zgradi na isti ali drugi lokaciji.

(2) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za objekte, investitor katerih je občina ali 
pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina.

(3) Če je občina ali oseba iz prejšnjega odstavka investitor 
le za del objekta, se oprostitev plačila komunalnega prispevka 
za novo in obstoječo komunalno opremo upošteva le za ta del 
objekta.

241. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Občina lahko ob upoštevanju razvojnih dokumentov 

predpiše oprostitev plačila komunalnega prispevka za obstoje-
čo komunalno opremo, in sicer:

– delno oprostitev do višine 50 odstotkov za posamezne 
vrste stanovanjskih stavb v skladu s predpisi, ki urejajo klasifi-
kacijo vrst objektov;

– delno ali celotno oprostitev za posamezne vrste ne-
stanovanjskih stavb v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo 
vrst objektov;

– delno oprostitev do višine 50 odstotkov za prizidavo 
obstoječega objekta.

(2) Občina lahko predpiše oprostitev plačila komunalnega 
prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo za stavbe, 
ki so enostavni objekti in se v skladu s tem zakonom štejejo za 
pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemlji-
šču osnovnega objekta.

242. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo  

in že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka)
(1) Če investitor plača komunalni prispevek za novo ozi-

roma obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, ne prijavi 
pa začetka gradnje oziroma mu gradbeno dovoljenje preneha 
veljati, ni upravičen do vračila komunalnega prispevka. Porav-
nane obveznosti plačila komunalnega prispevka se investitorju 
ali njegovemu pravnemu nasledniku upoštevajo pri naslednji 
odmeri na predmetnem zemljišču ali v funkcionalno zaokrože-
nem območju, v katerem je več med seboj prostorsko in funk-
cionalno povezanih objektov, če gre za gradnjo v kompleksnih 
območjih.

(2) Poravnane obveznosti iz prejšnjega odstavka se upo-
števajo največ 20 let od njihovega plačila.

(3) Občina pri odmeri komunalnega prispevka upošteva 
pretekla vlaganja ali že poravnane obveznosti plačila komunal-
nega prispevka, če gre za odstranitev obstoječega objekta in 
gradnjo novega objekta na tem zemljišču.

(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je, v 
primeru uveljavljana preteklih vlaganj ali že poravnanih ob-
veznosti iz prejšnjega odstavka, občini dolžen predložiti vsa 
zahtevana dokazila o odstranjenem objektu.

(5) Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka pred-
piše delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj v komunal-
no opremo oziroma že poravnanih obveznosti plačila komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme v 
primeru vlaganja zavezanca ali njegovega pravnega nasledni-
ka v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme ali v obliki 
finančnih ali drugih sredstev.

(6) Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka zara-
di izboljšanja opremljenosti zemljišča določi upoštevanje prete-
klih vlaganj v individualne sisteme za komunalno samooskrbo.

(7) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi legalizacije 
v primeru izdaje dovoljenja za objekt daljšega obstoja v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev, se pri objektu, za katerega je bilo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je ta zgrajen v naspro-
tju z njim, upošteva že poravnan komunalni prispevek ali plačilo 
sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.

(8) Za objekt, za katerega se šteje, da ima v skladu 
s 197. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 
110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) 
uporabno dovoljenje, se šteje, da ima poravnan komunalni 
prispevek za komunalno opremo, na katero je objekt priključen, 
ali mu je omogočena njena uporaba.

(9) Vlada podrobneje predpiše način upoštevanja prete-
klih vlaganj in že poravnanih obveznosti iz tega člena.

243. člen
(namenska poraba sredstev, zbranih  

s komunalnim prispevkom)
(1) Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gra-

dnje komunalne opreme. Občina predpiše komunalni prispevek 
kot namenski prihodek.

(2) Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, občina 
uporabi le za gradnjo komunalne opreme v skladu z načrtom 
razvojnih programov občinskega proračuna.

244. člen
(prispevek za začasno uporabo obstoječe komunalne opreme 

za začasne objekte)
(1) Za začasno uporabo obstoječe komunalne opreme za 

začasne nujne in začasne skladiščne objekte v skladu s pred-
pisi, ki urejajo graditev (v nadaljnjem besedilu: začasni objekt), 
se odmeri prispevek za začasno uporabo obstoječe komunalne 
opreme za začasne objekte (v nadaljnjem besedilu: prispevek 
za začasne objekte).

(2) Za določitev zavezanca za plačilo prispevka za za-
časne objekte se smiselno uporablja prva alineja drugega 
odstavka 229. člena tega zakona.

(3) Za odmero prispevka za začasne skladiščne objekte 
se smiselno uporablja trinajsti odstavek 233. člena ali 237. člen 
tega zakona. Za odmero prispevka za začasne nujne objekte 
se smiselno uporablja 237. člen tega zakona.

(4) Prispevek za začasne objekte se izračuna na podlagi 
bruto tlorisne površine začasnega objekta in predvidenega 
časa postavitve začasnega objekta ob uporabi povprečnih 
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere iz prve 
alineje drugega odstavka 231. člena tega zakona.

(5) Plačilo prispevka za začasne objekte je pogoj za pri-
ključitev začasnega objekta na posamezno vrsto komunalne 
opreme oziroma začetek uporabe posamezne vrste komunalne 
opreme. Pristojni izvajalec gospodarske javne službe lahko pri-
klopi začasni objekt na posamezno vrsto komunalne opreme, 
ko pridobi potrdilo občine o poravnanem plačilu prispevka za 
začasne objekte.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek se začasni nujni objekt v 
skladu s predpisi, ki urejajo graditev, lahko priključi na komunal-
no opremo tudi če prispevek za začasne objekte ob priključitvi 
še ni poravnan.

(7) Plačan prispevek za začasne objekte se upošteva 
pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo zaradi graditve objekta na tem zemljišču oziroma v 
funkcionalno zaokroženem območju, v katerem je več med 
seboj prostorsko in funkcionalno povezanih objektov, če gre za 
gradnjo na kompleksnih območjih.

(8) Plačan prispevek za začasne objekte iz prejšnjega 
odstavka se upošteva največ 20 let od njegovega plačila. 
Občina vodi plačila prispevka za začasne objekte v evidenci 
plačil komunalnih prispevkov iz osmega odstavka 226. člena 
tega zakona.

(9) Vlada podrobneje predpiše podlage in način izračuna 
prispevka za začasne objekte.
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2. oddelek: Taksa na neizkoriščeno stavbno zemljišče

245. člen
(namen takse na neizkoriščeno stavbno zemljišče)
Občina lahko za doseganje racionalne rabe prostora in 

razvoja stavbnih zemljišč določi območja, v katerih se plačuje 
taksa na neizkoriščeno stavbno zemljišče.

246. člen
(neizkoriščeno stavbno zemljišče)

Kot neizkoriščeno stavbno zemljišče se šteje zemljišče:
– ki je vpisano v evidenco stavbnih zemljišč kot urejeno 

zazidljivo zemljišče;
– na katerem ni pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje;
– ki samo ali skupaj s sosednjimi zemljišči izpolnjuje po-

goje glede velikosti gradbene parcele v skladu s prostorskim 
aktom;

– ki je v območju, v katerem se plačuje taksa na neizkori-
ščeno stavbno zemljišče.

247. člen
(območje plačevanja takse na neizkoriščeno  

stavbno zemljišče)
(1) Območje, v katerem se plačuje taksa na neizkoriščeno 

stavbno zemljišče, določi občina na podlagi ciljev in prioritet 
prostorskega razvoja občine, kot jih določajo prostorski akti in 
drugi razvojni dokumenti občine, ter na podlagi trendov prostor-
skega razvoja in bilance površin.

(2) Območje plačevanja takse na neizkoriščeno stavbno 
zemljišče se določi tako, da ga je mogoče grafično prikazati v 
katastru nepremičnin.

(3) Območje plačevanja takse na neizkoriščeno stavbno 
zemljišče se določi z odlokom, ki se v postopku priprave javno 
objavi in obravnava ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki 
urejajo javno objavo osnutka OPN.

(4) Odlok iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti 
uveljavljen pred 1. januarjem leta, za katero se odmerja taksa 
na neizkoriščeno stavbno zemljišče.

(5) Odlok iz tretjega odstavka tega člena občina v 15 dneh 
po njegovi uveljavitvi pošlje ministrstvu.

(6) Območje plačevanja takse na neizkoriščeno stavbno 
zemljišče se vodi v evidenci stavbnih zemljišč.

248. člen
(zavezanec za plačilo takse na neizkoriščeno  

stavbno zemljišče)
Zavezanec za plačilo takse na neizkoriščeno stavbno 

zemljišče je lastnik zemljišča ali imetnik stavbne pravice na tem 
zemljišču, ki je v območju plačevanja takse na neizkoriščeno 
stavbno zemljišče, vpisan v zemljiški knjigi 31. decembra leta, 
za katero se odmerja taksa na neizkoriščeno stavbno zemlji-
šče.

249. člen
(višina takse na neizkoriščeno stavbno zemljišče)

(1) Taksa na neizkoriščeno stavbno zemljišče znaša 0,3 
eura na kvadratni meter neizkoriščenega stavbnega zemljišča.

(2) Taksa na neizkoriščeno stavbno zemljišče se plačuje 
letno do 31. marca za preteklo leto.

250. člen
(odločba o odmeri takse na neizkoriščeno stavbno zemljišče)

(1) Občina zavezancu odmeri takso na neizkoriščeno 
stavbno zemljišče z odločbo po uradni dolžnosti.

(2) O zemljiščih, za katera se z odločbo iz prejšnjega 
odstavka določi plačevanje takse na neizkoriščeno stavbno ze-
mljišče, občina vodi javno evidenco, ki je povezljiva z evidenco 
stavbnih zemljišč.

251. člen
(oprostitve)

(1) Taksa na neizkoriščeno stavbno zemljišče se ne pla-
čuje za zemljišča v lasti občine.

(2) Taksa na neizkoriščeno stavbno zemljišče se ne plača 
za leto, v katerem lastnik nepremičnine ali imetnik stavbne 
pravice pridobi pravnomočno gradbeno dovoljenje.

252. člen
(pripadnost in namenskost sredstev)

(1) Taksa na neizkoriščeno stavbno zemljišče pripada 
proračunu občine, v kateri je zemljišče.

(2) Prihodki iz takse na neizkoriščeno stavbno zemljišče 
so namenski vir občine za financiranje ukrepov zemljiške po-
litike.

6. poglavje: PRENOVA IN UREJENOST PROSTORA

1. oddelek: Ukrepi pri prenovi

253. člen
(obveznosti v območju prenove)

(1) Lastniki nepremičnin v območju prenove so obvezani 
izvesti spremembe na svojih nepremičninah v skladu z OPPN, 
izdelanim za to območje.

(2) Občina in lastniki nepremičnin v območju prenove se 
dogovorijo za soudeležbo pri izvedbi sprememb na nepremič-
ninah, kar se uredi s pogodbo.

(3) Če se prenova financira z javnimi sredstvi, lahko obči-
na med prenovo začasno omeji pravico uporabe nepremičnine, 
če je to potrebno zaradi nemotene tehnične izvedbe prenovi-
tvenih del oziroma zaradi varnosti uporabnikov nepremičnin.

(4) S pogodbo med občino in lastnikom nepremičnine iz 
prejšnjega odstavka se določijo:

– višina in način povrnitve vloženih občinskih sredstev v 
prenovo nepremičnine;

– možnosti odkupa, solastništva ali drugih stvarnih in 
obligacijskih razmerij na nepremičnini, kadar njen lastnik ni 
sposoben financirati prenove;

– odškodnina lastniku zaradi omejene uporabe nepre-
mičnine;

– druge medsebojne obveznosti, ki izhajajo iz prenove.
(5) Če je lastniku nepremičnina iz tretjega odstavka tega 

člena osnovni vir dohodka, mu mora občina povrniti škodo, 
ki nastane z omejitvijo uporabe nepremičnine, ali zagotoviti 
enakovredne nadomestne prostore za nemoteno opravljanje 
dejavnosti.

(6) Če lastnik nepremičnine iz tretjega odstavka tega 
člena to uporablja za prebivanje in je zaradi prenove to onemo-
gočeno, mora občina njemu in drugim posameznikom, ki imajo 
prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, kjer je onemogočeno 
prebivanje, in tam tudi dejansko prebivajo, zagotoviti primerno 
začasno prebivališče. V tem primeru se lastniku ne prizna od-
škodnina zaradi omejene uporabe nepremičnine.

(7) Občina po sprejetju OPPN za posege v prostor v okvi-
ru projekta prenove zagotovi transparentno in sprotno obvešča-
nje, usklajevanje, spremljanje in izmenjavo informacij z vsemi 
udeleženci, vključenimi v prenovo, in širšo javnostjo. Občina 
vzpostavi spletno stran, na kateri pregledno predstavi vse po-
datke, vključno s finančnimi elementi projekta prenove. Občina 
zagotovi tudi strokovna pojasnila v zvezi s projektom prenove 
oziroma informacijsko pisarno, če prenova zadeva več ljudi.

254. člen
(nove dejavnosti v območju prenove)

Če v območjih oziroma v objektih, pomembnih z vidika 
ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, ni primerno 
ohranjati obstoječih dejavnosti, je treba s prenovo omogočiti 
druge dejavnosti, ki upoštevajo naravne vrednote in kulturno 
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dediščino v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave in 
varstvo kulturne dediščine.

2. oddelek: Odreditev vzdrževanja

255. člen
(namen odreditve vzdrževanja)

Občina lahko za ohranjanje in izboljšanje urejenosti na-
selja in krajine ob hkratnem upoštevanju zahtev s področja 
urejanja prostora, graditve, varstva okolja, varstva kulturne 
dediščine in ohranjanja narave v določenih primerih zapove 
upoštevanje prostorskega izvedbenega akta in ustrezno izved-
bo posega v prostor tako, da odredi vzdrževanje.

256. člen
(razlogi za odreditev vzdrževanja)

Če so na objektih ali zemljiščih, vključno z zasaditvijo 
teh zemljišč in na drugih sestavinah zemljišč (v nadaljnjem 
besedilu tega poglavja: nepremičnina), take pomanjkljivosti, da 
zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov, lastnega 
učinkovanja ali učinkovanja tretjih kvarno vplivajo na urejenost 
naselja in krajine ali ovirajo redno rabo okoliških javnih površin 
in so posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrže-
vanja teh nepremičnin, pa ne gre za nevarno gradnjo v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev, lahko občina naloži lastniku, da 
izvede potrebna vzdrževalna dela.

257. člen
(merila za ugotovitev kvarnega vpliva)

(1) Kvarni vpliv je kombinacija pomanjkljivega stanja ne-
premičnine in njene lokacije ali namena.

(2) Merila za ugotavljanje pomanjkljivega stanja nepre-
mičnine so zlasti:

– močno odpadanje zaključnih plasti fasade;
– poškodovana streha ali napušč;
– poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost ter 

spremembe njene barve in teksture, zamakanje fasade zaradi 
poškodb strehe ali napušča;

– poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske 
vode;

– poškodbe strešne kritine;
– poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega 

stavbnega pohištva);
– neizvedena ozelenitev okolice objekta;
– zaraslo grmičevje, previsoka ali nevzdrževana drevesa 

in drugo rastje, ki vpliva na rabo sosednjih, zlasti javnih površin, 
oziroma na podobo varovane kulturne krajine;

– neurejena okolica objekta, zlasti neurejeni pomožni 
objekti, kopičenje odpadkov ter gradbenega in drugega mate-
riala na dvoriščih;

– neurejena opuščena oziroma neaktivna gradbena jama 
ali gradbišče;

– poškodovana urbana oprema (klopi, igrala, ureditve na 
cestnih postajališčih ipd.).

(3) Merila za ugotavljanje lokacije ali namena nepremič-
nine so merila iz četrtega odstavka 132. člena tega zakona.

258. člen
(odreditev vzdrževanja)

(1) Občina odredi vzdrževanje z odločbo, s katero lastnika 
ali upravljavca nepremičnine zaveže, da v določenem roku 
izvede vzdrževalna dela, ter določi katera so ta dela in katere 
so pomanjkljivosti, ki kvarno vplivajo na urejenost naselja ali 
krajine.

(2) Občina pred izdajo odločbe seznani zavezanca iz prej-
šnjega odstavka o nameri izdaje odločbe in mu svetuje, kako 
naj se ukrepi, kot naj bi bili odrejeni, izvajajo, ter mu predstavi 
možnosti sofinanciranja iz proračunskih in drugih sredstev, če 
zavezanec iz gospodarskih in drugih razlogov takih del ne bi 

mogel izvesti sam. Občina in zavezanec lahko skleneta pisni 
dogovor o izvedbi vzdrževanja, v katerem se lahko dogovorita 
tudi za finančno soudeležbo občine.

(3) Vzdrževalna dela se lahko odredijo, če je izpolnjeno 
vsaj eno merilo iz drugega odstavka prejšnjega člena in vsaj 
eno merilo iz četrtega odstavka 132. člena tega zakona. Če leži 
nepremičnina v območju odloka o urejenosti naselij in krajine, 
se šteje, da je izpolnjeno vsaj eno merilo iz četrtega odstavka 
132. člena tega zakona.

(4) Če je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo kulturne dediščine, je treba dela izvajati na podlagi 
kulturnovarstvenega soglasja organa, pristojnega za varstvo 
kulturne dediščine.

(5) Če se med postopkom odreditve vzdrževanja ugotovi, 
da se odreditev nanaša na nepremičnino, ki se v skladu s pred-
pisi, ki urejajo graditev, šteje za nelegalen ali neskladen objekt 
in je bil zoper njegovega lastnika v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev, že izrečen inšpekcijski ukrep, občina postopek odredi-
tve vzdrževalnih del prekine, in sicer dokler se tak inšpekcijski 
ukrep ne izvrši ali ustavi.

7. poglavje: RABA JAVNIH POVRŠIN IN GRAJENO  
JAVNO DOBRO

259. člen
(splošna in posebna raba javnih površin)

(1) Splošna raba javnih površin je raba, ki je namenjena 
prostemu gibanju oseb, predvsem za prehod in dostop do 
drugih javnih površin, zelenega sistema, bivališč, poslovnih 
objektov, gospodarske javne infrastrukture in družbene infra-
strukture, ter rekreaciji, igri in drugim prostočasnim dejavnostim 
na prostem.

(2) Splošna raba javnih površin v lasti države ali občine 
se izvaja v skladu z namenom ter pod pogoji in omejitvami, ki 
jih določa zakon oziroma predpis, izdan na njegovi podlagi.

(3) Splošna raba javnih površin v zasebni lasti se izvaja 
v skladu s pravili, ki jih določi njihov lastnik, ali o katerih se 
občina ali država z lastnikom dogovori v skladu s pravili civil-
nega prava. Če se v skladu s tem zakonom na javni površini v 
zasebni lasti vzpostavi grajeno javno dobro, se splošna raba 
takih javnih površin izvaja v skladu s pravili iz akta iz šestega 
odstavka 260. člena tega zakona.

(4) Občina lahko z odlokom določi javne površine in 
predpiše pogoje za posebno rabo javnih površin. Posebna raba 
javnih površin je raba, ki glede na vrsto javne površine bistveno 
ne zmanjšuje ali posega v njeno splošno rabo, ter s katero se 
na njej omogočajo trajno ali začasno izvajanje gospodarskih in 
družbenih dejavnosti, izvajanje posegov na objektih, ki mejijo 
na javno površino, ter drugi posegi in dejavnosti, na primer:

– postavitev gostinskih vrtov,
– postavitev objektov, opreme in naprav za prodajo in 

oglaševanje izdelkov in storitev,
– postavitev polnilnih točk ter odjemnih in oddajnih mest 

za vozila,
– postavitev gradbenih odrov in gradbišč,
– izvedba javnih prireditev,
– izvedba snemanj,
– prirejanje razstav.
(5) Javne površine lahko pridobijo status grajenega jav-

nega dobra.

260. člen
(postopek za pridobitev statusa grajenega javnega dobra)

(1) Status grajenega javnega dobra državnega pomena 
se pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa vlade 
po uradni dolžnosti izda tisto pristojno ministrstvo, na področje 
katerega spada tako grajeno javno dobro. Status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena se pridobi z ugotovitveno 
odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni 
dolžnosti izda občinska uprava.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, ki so v 
območju državnega prostorskega izvedbenega akta, pridobi 
z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega 
sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava, po pridobitvi 
predhodnega soglasja ministrstva, v pristojnost katerega spa-
da prostorska ureditev, načrtovana z državnim prostorskim 
izvedbenim aktom.

(3) Vlada ali občinski svet sprejme sklep iz prvega in 
drugega odstavka tega člena na predlog pristojnega ministra 
ali župana. Predlogu se priložijo navedba pravne podlage, ki 
določa, da lahko zemljišče, objekt ali njegov del pridobi status 
grajenega javnega dobra, uporabno dovoljenje, kadar je to 
predpisano, in izpis iz katastra nepremičnin ali katastra gospo-
darske javne infrastrukture.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena pristojno mini-
strstvo ali občinski upravni organ izda ugotovitveno odločbo po 
uradni dolžnosti brez sprejetega sklepa vlade ali občinskega 
sveta, če je:

– nepremičnina, za katero zakon določa, da je grajeno 
javno dobro, predvidena v DPN, državnem prostorskem uredi-
tvenem načrtu, OPN, OPPN ali prostorskem izvedbenem aktu 
iz četrtega odstavka 62. člena tega zakona, in so ti akti pripra-
vljeni tako natančno, da je to nepremičnino mogoče grafično 
prikazati v katastru nepremičnin;

– zanjo pridobljeno uporabno dovoljenje in je evidenti-
rana v katastru nepremičnin ali katastru gospodarske javne 
infrastrukture;

– dano soglasje ministrstva iz drugega odstavka tega 
člena v primeru grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
za nepremičnine, ki so v območju državnega prostorskega 
izvedbenega akta.

(5) Pred izdajo ugotovitvene odločbe država ali občina na 
nepremičnini pridobi lastninsko ali drugo ustrezno stvarno ali 
obligacijsko pravico, ki omogoča tako splošno rabo, ki ustreza 
namenu pridobitve statusa grajenega javnega dobra ali kot 
jo za pridobitev statusa grajenega javnega dobra določajo 
področni predpisi.

(6) Če v skladu s prejšnjim odstavkom za pridobitev sta-
tusa grajenega javnega dobra ni potrebna lastninska pravica 
države ali občine, se v aktu, s katerim se pridobi druga ustrezna 
pravica, opredelijo splošna raba grajenega javnega dobra, 
pogoji in omejitve, ki jih iz tega naslova trpi lastnik, odškodnina 
zaradi omejitve lastninske pravice in vprašanje odgovornosti 
za škodo, nastalo pri splošni rabi grajenega javnega dobra.

(7) Ugotovitvena odločba vsebuje tudi navedbo parcelne 
številke zemljišč, na katerih je zgrajen objekt ali njegov del, in 
številko objekta ali njegovega dela, ki je pridobil status grajene-
ga javnega dobra državnega ali lokalnega pomena.

(8) Ugotovitvena odločba se vroči z javnim naznanilom. 
Če država ali občina ni lastnik zemljišča, objekta ali njegovega 
dela, na katerem se vzpostavi status grajenega javnega dobra, 
ali če so na tej nepremičnini druge stvarne pravice ali pravice iz 
zakupne ali najemne pogodbe, se ugotovitvena odločba vroči 
tudi lastniku, imetniku stvarne pravice, zakupniku ali najemniku.

(9) Pristojno ministrstvo ali občinska uprava pošlje prav-
nomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše 
zaznambo o javnem dobru v zemljiško knjigo.

261. člen
(posledice pridobitve statusa grajenega javnega dobra)

(1) Zemljišče, objekt ali njegov del, ki ima pridobljen status 
grajenega javnega dobra, mora njegov lastnik ali upravljavec 
vzdrževati v stanju, ki omogoča splošno rabo v skladu z nje-
govim namenom.

(2) V primeru iz šestega odstavka prejšnjega člena se 
vlada ali občina z lastnikom ali upravljavcem nepremičnine iz 
prejšnjega odstavka dogovori tudi o vzdrževanju primernega 
stanja nepremičnine.

(3) Na nepremičnini iz prvega odstavka tega člena, ki je 
pridobila status grajenega javnega dobra, ni mogoče pridobiti 
lastninske ali druge stvarne pravice s priposestvovanjem niti ne 
more biti predmet izvršbe.

262. člen
(prenehanje statusa grajenega javnega dobra)

(1) Status grajenega javnega dobra preneha, če je ze-
mljišče, objekt ali njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče 
obnoviti, zaradi česar je onemogočena njegova splošna raba.

(2) Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če 
se uredi zemljišče, zgradi drug objekt ali njegov del z enakim 
namenom splošne rabe, zaradi česar se lahko odvzame status 
na prvotnem javnem dobru.

(3) Za odvzem statusa grajenega javnega dobra se smi-
selno uporablja 260. člen tega zakona.

(4) Če raba grajenega javnega dobra v zasebni lasti 
preseže namen splošne rabe ter pogoje in omejitve iz akta 
iz šestega odstavka 260. člena tega zakona, lahko lastnik 
zahteva ali odstop od dogovora in odvzem statusa grajenega 
javnega dobra ali odškodnino, ali državi ali občini predlaga, 
naj grajeno javno dobro pridobi v last, razen če je to gradbena 
parcela njegove stavbe.

VI. del: PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM, 
SPREMLJANJE STANJA PROSTORSKEGA RAZVOJA  

IN INFORMACIJE S PODROČJA UREJANJA PROSTORA

1. poglavje: PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM

263. člen
(prostorski informacijski sistem)

(1) Ministrstvo za opravljanje nalog države in podporo 
občinam ter za omogočanje elektronskega poslovanja na po-
dročju urejanja prostora in graditve objektov vodi in vzdržuje 
prostorski informacijski sistem.

(2) Prostorski informacijski sistem vsebuje:
– podatke o prostorskih aktih, ki se vodijo v zbirki pro-

storskih aktov;
– podatke o graditvi objektov, ki se vodijo v zbirki podatkov 

o graditvi objektov;
– podatke o stavbnih zemljiščih, ki se vodijo v evidenci 

stavbnih zemljišč;
– podatke o poseljenih zemljiščih, ki se vodijo v evidenci 

dejanske rabe poseljenih zemljišč;
– podatke o pristojnostih, ki se vodijo v zbirki območij 

pristojnosti;
– podatke o strokovnih podlagah, ki se vodijo v zbirki 

strokovnih podlag;
– podatke o zbirkah podatkov, ki se vodijo na seznamu 

zbirk podatkov o pravnih režimih, in tiste podatke o pravnih 
režimih s seznama zbirk podatkov o pravnih režimih, ki jih upra-
vljavci teh zbirk posredujejo v prostorski informacijski sistem;

– podatke o aktih za opremljanje stavbnih zemljišč in od-
mero komunalnega prispevka, ki se vodijo v zbirki podatkov o 
aktih za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega 
prispevka;

– podatke iz sistema spremljanja stanja prostorskega 
razvoja;

– druge podatke za izvajanje ukrepov zemljiške in pro-
storske politike.

(3) Podatki iz prostorskega informacijskega sistema so 
povezani s podatki o nepremičninah.

(4) Prostorski informacijski sistem vsebuje prikaz stanja 
prostora, ki omogoča storitve v zvezi s podatki, ki se uporabljajo 
v postopkih v skladu s tem zakonom in v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev.

(5) Prostorski informacijski sistem vsebuje tudi storitve za 
elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja 
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(ePlan) in graditve objektov (eGraditev) ter storitve za vodenje, 
vzdrževanje, povezovanje in dostop do podatkov iz drugega 
odstavka tega člena. Za dostop do teh storitev se vzpostavi 
enotna vstopna točka.

(6) Vlada podrobneje predpiše vsebino prostorskega in-
formacijskega sistema, pravila vodenja podatkov in storitev ter 
njihovo medopravilnost.

264. člen
(obveznosti udeležencev pri urejanju prostora v okviru 

prostorskega informacijskega sistema)
(1) Udeleženci pri urejanju prostora v skladu s tem zako-

nom, udeleženci pri graditvi objektov in mnenjedajalci v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev, ter inšpekcijske službe, upravni 
organi in drugi udeleženci (v nadaljnjem besedilu: udeleženci 
pri urejanju prostora in graditvi objektov) zagotavljajo medopra-
vilnost zbirk podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki 
za vodenje postopkov v skladu s tem zakonom in v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev, ter poslujejo v skladu s predpisom 
iz šestega odstavka prejšnjega člena in ministrstvu zagotavljajo 
dostop do podatkov.

(2) Za vodenje prostorskega informacijskega sistema in 
zagotavljanje medopravilnosti lahko ministrstvo z udeleženci iz 
prejšnjega odstavka sklene dogovor, s katerim se podrobneje 
opredelijo medsebojne pravice in dolžnosti, pravila za dostop 
oziroma izmenjava in uporaba podatkov, uporaba storitev in 
drugo.

(3) Udeleženci pri urejanju prostora in graditvi objektov 
uporabljajo storitve prostorskega informacijskega sistema v 
delih, kjer te podpirajo postopke v skladu s tem zakonom in v 
skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

265. člen
(zbirka prostorskih aktov)

(1) V zbirki prostorskih aktov se vodijo in vzdržujejo po-
datki o pravnem stanju v prostoru na podlagi prostorskih aktov, 
vključno s podatki, ki nastanejo v postopkih njihove priprave.

(2) Zbirko prostorskih aktov vodi in vzdržuje ministrstvo v 
sodelovanju z udeleženci pri urejanju prostora in graditvi objek-
tov v okviru pristojnosti, ki jih imajo v skladu s tem zakonom.

(3) Zbirka prostorskih aktov je povezana s katastrom 
nepremičnin.

(4) Udeleženci pri urejanju prostora in graditvi objektov v 
okviru pristojnosti, ki jih imajo v skladu s tem zakonom, redno 
in brezplačno posredujejo podatke ter zagotavljajo popolno in 
ažurno stanje v zbirki prostorskih aktov. Pripravljavec je dolžen 
v zbirki prostorskih aktov evidentirati tudi podatke, povezane s 
prostorskimi akti. Nabor teh podatkov se določi v predpisu iz 
šestega odstavka 263. člena tega zakona.

(5) Podatki v zbirki prostorskih aktov se hranijo trajno.

266. člen
(zbirka podatkov o graditvi objektov)

(1) V zbirki podatkov o graditvi objektov se za vodenje 
upravnih postopkov na področju graditve objektov, ki jih določa 
ta zakon ali predpisi, ki urejajo graditev, vodijo in vzdržujejo 
podatki o upravnih aktih na področju graditve objektov in drugi 
podatki o graditvi objektov. Podatki v zbirki podatkov o graditvi 
objektov so:

– podatki o investitorju, projektantu in vodji projektiranja, 
nadzorniku in vodji nadzora, izvajalcih in vodjih gradnje, mne-
njedajalcih (naziv ali ime in priimek, naslov, matična številka ali 
EMŠO, identifikacijska številka v skladu z zakonom, ki ureja 
arhitekturno in inženirsko dejavnost);

– podatki o upravnem aktu (digitalna oblika upravne-
ga akta, identifikacijska številka upravnega akta, podatki o 
upravnem organu, ki je izdal akt, vrsta upravnega postopka, 
datum izdaje, dokončnosti in pravnomočnosti upravnega akta, 
zaznamba morebitne razveljavitve, odprave ali ničnosti uprav-
nega akta);

– podatki o nepremičninah, na katere se nanaša upravni 
akt (številka parcele, številka stavbe in šifra katastrske občine);

– podatki o gradbeni parceli;
– drugi podatki o graditvi objektov (mnenja, soglasja in 

podatki o drugih dovoljenjih po posebnih predpisih, podatki 
o projektni dokumentaciji z digitalnimi modeli objektov (BIM), 
podatki o zakoličbi objekta, podatki o začetku gradnje ter drugi 
podatki in dokumentacija v postopku graditve objektov).

(2) Zbirko podatkov o graditvi objektov vodi in vzdržuje 
ministrstvo v sodelovanju z upravnimi organi in drugimi oseba-
mi, pristojnimi za izdajo upravnih aktov, v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev.

(3) Za vodenje upravnih postopkov na področju graditve 
se zbirka podatkov o graditvi objektov lahko povezuje s temi 
zbirkami podatkov:

– register prostorskih enot;
– poslovni register Slovenije (za povezovanje evidence se 

uporablja matična številka);
– centralni register prebivalstva (za povezovanje evidence 

se uporablja EMŠO);
– kataster nepremičnin (za povezovanje se uporablja 

identifikacijska oznaka parcele, stavbe ali dela stavbe);
– zemljiška knjiga (za povezovanje se uporablja identifi-

kacijska oznaka parcele, stavbe ali dela stavbe);
– zbirke podatkov o inšpekcijskih postopkih na področju 

graditve (za povezovanje se uporablja identifikacijska oznaka 
parcele, stavbe ali dela stavbe).

(4) Osebni podatki iz tega člena se smejo zbirati in obde-
lovati le za vodenje upravnih postopkov na področju graditve 
objektov, ki jih določa ta zakon, ali predpisi, ki urejajo graditev.

(5) Vsi podatki v zbirki podatkov o graditvi objektov se 
hranijo trajno.

(6) Pravico do dostopa do osebnih podatkov iz tega člena 
ima:

– državni organ za vodenje upravnih postopkov na po-
dročju graditve objektov, ki jih določa ta zakon ali predpisi, ki 
urejajo graditev;

– oseba, ki nastopa kot investitor, glede podatkov, ki se 
nanašajo nanjo.

267. člen
(evidenca stavbnih zemljišč)

(1) Občina za prostorsko načrtovanje, ugotavljanje de-
janskega stanja v prostoru in izvajanje ukrepov zemljiške poli-
tike vzpostavi evidenco stavbnih zemljišč. Ministrstvo zagotovi 
tehnične pogoje za vodenje zbirke podatkov evidence stavbnih 
zemljišč na državni ravni.

(2) Evidenca stavbnih zemljišč vsebuje podatke o stavb-
nih zemljiščih, in sicer o pozidanih in nepozidanih stavbnih 
zemljiščih. Podatki iz evidence stavbnih zemljišč so temeljni 
podatki za:

– načrtovanje namenske rabe prostora oziroma novih 
stavbnih zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih 
izvedbenih aktov;

– načrtovanje komunalne opreme;
– izvajanje ukrepov zemljiške politike, in sicer za sana-

cijo in zagotavljanje ustrezne parcelne in lastniške strukture, 
zagotavljanje cenovno dostopnih zemljišč za bivanje in delo, 
gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu in za odmero da-
jatev na stavbnih zemljiščih;

– vrednotenje stavbnih zemljišč;
– evidentiranje gradbene parcele v katastru nepremičnin.
(3) V evidenci stavbnih zemljišč se vodijo:
– podatki o območju zemljišča,
– podatki o lastnostih zemljišča,
– podatki o povezavi z nepremičninami,
– drugi podatki, potrebni za vodenje evidence.
(4) V evidenci stavbnih zemljišč se za nepozidana stavb-

na zemljišča vodijo tudi podatki o njihovih razvojnih stopnjah v 
skladu s 151. členom tega zakona.
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(5) V evidenci stavbnih zemljišč se vodijo tudi podatki o 
razvrednotenih območjih.

268. člen
(postopek vzdrževanja podatkov iz evidence  

stavbnih zemljišč)
(1) Podatke iz evidence stavbnih zemljišč vzdržujejo ob-

čine. Podatki iz evidence stavbnih zemljišč se vzdržujejo na 
podlagi sprememb, ki so posledica sprejetja posamičnih ali 
splošnih pravnih aktov s področja urejanja prostora, graditve 
ali javnih financ ali drugih sprememb v prostoru, ki pomenijo 
tudi spremembo podatkov v evidenci stavbnih zemljišč. Vsako 
spremembo podatkov o stavbnih zemljiščih mora občina posre-
dovati v evidenco stavbnih zemljišč najpozneje v treh mesecih 
od njenega nastanka.

(2) Ministrstvo za vzdrževanje evidence stavbnih zemljišč 
občini zagotovi dostop do podatkov o gradbenih parcelah in 
podatkov iz monitoringa posegov v prostor, opravljenega v 
skladu z 275. členom tega zakona.

(3) Občina določi predlog sprememb podatkov v evidenci 
stavbnih zemljišč in o tem obvesti lastnike nepremičnin:

– z javno razgrnitvijo podatkov na sedežu občine ali va-
ške, krajevne ali četrtne skupnosti in svetovnem spletu, ki ne 
sme biti krajša od 30 dni, ali

– pisnim obvestilom, ki se lastniku nepremičnine pošlje 
po pošti.

(4) Lastnik nepremičnine lahko v času javne razgrnitve 
podatkov ali v 30 dneh od prejema pisnega obvestila pošlje 
pripombe k predlogu iz prejšnjega odstavka elektronsko ali po 
pošti. Pripomba mora biti obrazložena.

(5) Občina prouči pravočasno prejete pripombe lastnikov 
nepremičnin v sodelovanju z občinskim urbanistom, geodetsko 
upravo in upravno enoto. Utemeljene pripombe upošteva pri 
pripravi končnega predloga sprememb podatkov v evidenci 
stavbnih zemljišč in lastnika zemljišča pisno seznani s stali-
ščem glede pripomb.

(6) Če se lastnik nepremičnine ne strinja s stališčem 
občine iz prejšnjega odstavka, lahko zahteva izdajo odločbe 
o uvrstitvi zemljišča med poseljena ali nepozidana stavbna 
zemljišča. Odločbo izda občinski upravni organ. Zoper odločbo 
sme lastnik nepremičnine v 15 dneh od vročitve vložiti pritožbo.

269. člen
(postopek uskladitve podatkov iz evidence stavbnih zemljišč 

na zahtevo lastnika)
(1) Če lastnik zemljišča meni, da se podatek iz evidence 

stavbnih zemljišč na zemljišču v njegovi lasti ne ujema z de-
janskim stanjem, lahko vloži pri občini predlog za uskladitev 
podatkov na njegovem zemljišču z dejanskim stanjem. Občina 
uskladi podatek z dejanskim stanjem kot spremembo podatkov 
v evidenci stavbnih zemljišč in o tem obvesti lastnika zemljišča 
(tehnični postopek uskladitve).

(2) Če občina v tehničnem postopku uskladitve iz prej-
šnjega odstavka predlogu lastnika zemljišča ne ugodi ali ne 
ugodi v celoti, o tem odloči občinski upravni organ z odločbo.

(3) Če občina v evidenci stavbnih zemljišč ne uskladi evi-
dentiranega stanja z dejanskim stanjem v 60 dneh po prejemu 
predloga oziroma o tem ne obvesti lastnika zemljišča, lahko la-
stnik zemljišča pri občinskem upravnem organu zahteva uved-
bo postopka za uskladitev evidentiranega stanja z dejanskim 
stanjem v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.

270. člen
(evidenca dejanske rabe poseljenih zemljišč)

(1) Za ugotavljanje dejanskega stanja v prostoru se vzpo-
stavi evidenca dejanske rabe poseljenih zemljišč iz tretjega 
odstavka 189. člena tega zakona.

(2) Evidenco dejanske rabe poseljenih zemljišč vodi mi-
nistrstvo.

(3) V evidenci dejanske rabe poseljenih zemljišč se vo-
dijo podatki o poseljenih zemljiščih, evidentiranih v evidenci 
stavbnih zemljišč.

(4) V evidenci dejanske rabe poseljenih zemljišč se vodijo 
ti podatki o poseljenih zemljiščih:

– območje zemljišča;
– vrsta dejanske rabe;
– delež dejanske rabe na zemljišču;
– drugi podatki, potrebni za vodenje evidence.

271. člen
(zbirka območij pristojnosti)

(1) Za odločanje v postopkih na področju prostorskega 
načrtovanja in graditve objektov ministrstvo vzpostavi zbirko 
območij pristojnosti. Ta se uporablja kot podporna zbirka po-
datkov pri storitvah elektronskega poslovanja na področju pro-
storskega načrtovanja in graditve objektov. Ministrstvo zagotovi 
tehnične pogoje za vodenje zbirke podatkov.

(2) V zbirki območij pristojnosti se vodijo:
– podatki o udeležencih pri urejanju prostora in graditvi 

objektov, ki imajo v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo 
graditev, pristojnosti v postopkih na področju prostorskega na-
črtovanja in graditve objektov (naziv, naslov, matična številka, 
kontaktna oseba, elektronska pošta);

– podatki o pristojnosti glede na postopek;
– podatki o območju pristojnosti glede na postopek;
– podatki o pravni podlagi o pristojnosti;
– podatki o področju delovanja;
– podatki o ravni pristojnosti;
– drugi neosebni podatki, potrebni za vodenje evidence.
(3) Vsako spremembo podatkov v zbirki območij pristojno-

sti morajo udeleženci posredovati v zbirko območij pristojnosti 
najpozneje v tednu dni od njenega nastanka.

272. člen
(zbirka strokovnih podlag)

(1) Ministrstvo vzpostavi zbirko strokovnih podlag za pri-
pravo prostorskih aktov in postopke na področju graditve objek-
tov, v kateri se vodijo strokovne podlage, na katerih temeljijo 
rešitve prostorskega akta, ter strokovne podlage, na katerih 
temeljijo rešitve v projektni in drugi dokumentaciji v postopkih 
na področju graditve objektov. Ministrstvo zagotovi tehnične 
pogoje za vodenje zbirke.

(2) V zbirki strokovnih podlag se za vsako strokovno pod-
lago vodijo ti podatki:

– naziv strokovne podlage,
– podatki o avtorju strokovne podlage,
– podatki o odgovorni osebi za pripravo strokovne pod-

lage,
– podatki o območju strokovne podlage.
(3) Pripravljavec prostorskega akta, investitor na podro-

čju graditve oziroma naročnik strokovne podlage iz 63. člena 
tega zakona so dolžni evidentirati strokovne podlage v zbirko 
strokovnih podlag.

(4) Medopravilnost zbirke strokovnih podlag se zagotavlja 
s povezljivostjo z zbirko prostorskih aktov in zbirko podatkov o 
graditvi objektov.

(5) Dostop do strokovnih podlag se zagotavlja prek stori-
tev prostorskega informacijskega sistema.

(6) Za strokovne podlage iz prvega odstavka tega člena 
se lahko vodijo osebni podatki o avtorju strokovne podlage 
in odgovorni osebi za pripravo te. Osebni podatki se lahko 
obdelujejo v postopku priprave prostorskega akta, v postopku 
na področju graditve objektov in za zagotavljanje dostopa do 
strokovnih podlag prek storitev prostorskega informacijskega 
sistema.

(7) Osebna podatka iz prejšnjega odstavka sta ime in 
priimek. Ta podatka sta javna in se trajno hranita v prostorskem 
informacijskem sistemu.
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(8) Izdelovalec strokovne podlage zagotavlja anonimiza-
cijo osebnih podatkov v strokovnih podlagah. V prostorskem 
informacijskem sistemu se ta gradiva lahko javno objavijo le, 
če so anonimizirana.

273. člen
(seznam zbirk podatkov o pravnih režimih)

(1) V zbirkah podatkov o pravnih režimih se vodijo podatki 
o pravnih režimih. Te zbirke vodijo in vzdržujejo pristojni upra-
vljavci zbirk podatkov. To so občine ali državni organi.

(2) Za vključevanje zbirk podatkov o pravnih režimih v 
storitve prostorskega informacijskega sistema se vzpostavi 
seznam zbirk podatkov o pravnih režimih.

(3) Seznam zbirk podatkov o pravnih režimih vsebuje:
– ime zbirke podatkov;
– navedbo predpisa, ki določa in podrobneje ureja zbirko 

podatkov;
– podatke o dostopu, uporabi in storitvah v zvezi z zbirko 

podatkov;
– podatke o organu, pristojnem za predpis, ki določa in 

podrobneje ureja zbirko podatkov;
– podatke o upravljavcu zbirke podatkov;
– dogovore s posameznimi upravljavci zbirk podatkov.
(4) Upravljavci zbirk podatkov s seznama zbirk podatkov 

zagotavljajo popolnost in ažurnost podatkov, ki so v njihovi 
pristojnosti ter omogočajo ministrstvu uporabo in dostop do 
podatkov.

(5) Vpise na seznam zbirk podatkov izvaja ministrstvo na 
predlog pristojnega organa ali upravljavca posamezne zbirke 
podatkov o pravnih režimih.

(6) Za vodenje seznama zbirk podatkov o pravnih režimih 
lahko ministrstvo z upravljavci zbirk podatkov o pravnih režimih 
sklene dogovor, s katerim se podrobneje opredelijo medseboj-
ne pravice in dolžnosti, pravila za dostop do podatkov oziroma 
izmenjavo in uporabo teh, uporabo storitev v zvezi z zbirkami 
podatkov in drugo.

(7) Upravljavci zbirk podatkov iz prvega odstavka tega 
člena morajo v zvezi s podatki iz teh zbirk zagotoviti omrežne 
storitve, kot so določene s predpisi, ki urejajo infrastrukturo za 
prostorske informacije.

(8) Če upravljavec zbirke podatkov ne more zagotoviti 
omrežnih storitev iz prejšnjega odstavka, se te lahko zagotovijo 
v prostorskem informacijskem sistemu. Zagotovitev omrežnih 
storitev za te podatke se podrobneje opredeli v dogovoru iz 
šestega odstavka tega člena. Pogoje za zajem in vzdrževanje 
podatkov zagotovi posamezen upravljavec zbirke podatkov.

(9) Ministrstvo objavlja ažuren seznam zbirk v okviru 
enotne vstopne točke.

274. člen
(zbirka podatkov o aktih za opremljanje stavbnih zemljišč  

in odmero komunalnega prispevka)
(1) V zbirki podatkov o aktih za opremljanje stavbnih ze-

mljišč in odmero komunalnega prispevka se vodijo in vzdržujejo 
podatki o pravnem stanju v prostoru na podlagi programov 
opremljanja stavbnih zemljišč in odlokov o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

(2) Zbirko vodi ministrstvo, ki zagotovi tehnične pogoje 
za vodenje te.

(3) V zbirki podatkov se vodijo:
– podatki o območjih opremljanja stavbnih zemljišč;
– podatki o obračunskih območjih posamezne vrste nove 

komunalne opreme;
– podatki o pravnih podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– drugi podatki, potrebni za vodenje evidence.
(4) Občine so dolžne v zbirko brezplačno posredovati 

podatke iz prejšnjega odstavka in zagotavljati ažurno stanje 
podatkov v zbirki.

275. člen
(monitoring posegov v prostor)

(1) Ministrstvo zagotavlja redno izvajanje monitoringa 
posegov v prostoru za nadzor nad posegi v prostor in za evi-
dentiranje sprememb.

(2) Monitoring posegov v prostoru se izvaja z metodami 
daljinskega zaznavanja, terensko identifikacijo neskladja in 
drugimi ustreznimi metodami.

(3) Identificirana neskladja poseljenih zemljišč s stanjem 
v evidenci stavbnih zemljišč in katastru nepremičnin se eviden-
tirajo kot neskladja poseljenih zemljišč.

(4) Identificirana neskladja stavb s stanjem v zbirki podat-
kov o graditvi objektov in v katastru stavb se evidentirajo kot 
neskladja stavb.

(5) Neskladja poseljenih zemljišč in stavb lahko identificira 
tudi drug organ ali posameznik ter jih posreduje ministrstvu, ki 
jih preveri in obdela ter vpiše v evidenco stavbnih zemljišč ali 
kataster nepremičnin.

276. člen
(prikaz stanja prostora)

(1) Prikaz stanja prostora omogoča storitve v zvezi s 
podatki, in sicer zlasti s:

– podatki iz zbirke prostorskih aktov,
– podatki iz zbirke podatkov o graditvi objektov,
– podatki iz evidence stavbnih zemljišč,
– podatki iz evidenc dejanskih rab prostora,
– podatki iz zbirk podatkov o pravnih režimih,
– podatki o nepremičninah,
– podatki državnega topografskega sistema.
(2) Podatki, ki so na voljo prek storitev prikaza stanja 

prostora, so temeljni podatki za pripravo prostorskih aktov. 
Dostop do osebnih podatkov je omejen v skladu s predpisi, ki 
določajo namen, vsebino in dostop do zbirk podatkov iz prej-
šnjega odstavka.

(3) Pred uporabo podatkov iz prvega odstavka tega člena 
se preveri njihova kakovost, pri tem pa se upoštevajo eviden-
tirana neskladja zemljišč iz prejšnjega člena. Če kakovost ne 
ustreza predvidenemu namenu, se podatki izboljšajo.

(4) Za vzpostavitev in zagotavljanje rednega delovanja 
storitev prikaza stanja prostora lahko ministrstvo z upravljavci 
zbirk podatkov oziroma storitev sklene dogovor, s katerim se 
podrobneje opredelijo medsebojne pravice in dolžnosti, pravila 
za dostop do podatkov oziroma izmenjavo in uporabo teh, ter 
uporabo storitev v zvezi z zbirkami podatkov in drugo.

2. poglavje: SISTEM SPREMLJANJA STANJA 
PROSTORSKEGA RAZVOJA

277. člen
(sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja)

Za ugotavljanje stanja in trendov prostorskega razvo-
ja ministrstvo v okviru prostorskega informacijskega sistema 
vzpostavi sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki na 
podlagi izbranih kazalnikov omogoča vrednotenje doseganja 
ciljev na področju prostorskega razvoja in pripravo poročila o 
prostorskem razvoju.

278. člen
(poročilo o prostorskem razvoju)

(1) Vlada vsaka štiri leta sprejme poročilo o prostorskem 
razvoju in ga predstavi Državnemu zboru Republike Slovenije. 
Poročilo pripravi ministrstvo, potrdi pa Komisija za prostorski 
razvoj. Poročilo vsebuje analizo stanja in smernic prostorskega 
razvoja, analizo izvajanja Strategije in drugih prostorskih aktov 
in predloge za nadaljnji prostorski razvoj države, vključno s 
predlogi za posodobitev Strategije in drugih državnih predpisov 
v zvezi z urejanjem prostora.

(2) Ministrstvo po lastni presoji pripravlja tudi problemska 
ali tematska poročila.
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(3) Lokalne skupnosti vsaka štiri leta pripravijo poročilo o 
prostorskem razvoju v njihovem območju, v katerem prikažejo 
analizo stanja in smernic prostorskega razvoja občine, analizo 
izvajanja občinskih prostorskih aktov in predloge za prilagoditev 
občinskih prostorskih aktov ter ga objavijo na krajevno običajen 
način. Poročilo pripravijo občine, ki imajo veljaven občinski 
prostorski plan, pri drugih občinah pa to poročilo nadomesti 
poročilo o prostorskem razvoju za območje sprejetega regio-
nalnega prostorskega plana.

(4) Pripravljavec regionalnega prostorskega plana vsaka 
štiri leta po sprejetju regionalnega prostorskega plana pripra-
vi poročilo o prostorskem razvoju za območje regionalnega 
prostorskega plana. Poročilo je tudi osnova za načrtovanje 
kohezijske politike in se navezuje na analizo stanja v skladu s 
predpisi, ki urejajo skladen regionalni razvoj. Vsebina poročila 
se lahko podrobneje določi v posameznem regionalnem pro-
storskem planu.

3. poglavje: INFORMACIJE S PODROČJA  
UREJANJA PROSTORA

279. člen
(lokacijska informacija)

(1) Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski 
rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju 
drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih 
režimih, ki veljajo na določenem zemljišču, in sicer:

– podatek o namenski rabi prostora;
– podatek o razvojni stopnji nepozidanega stavbnega 

zemljišča;
– podatek o tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v 

območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče;
– podatek o prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njiho-

vih spremembah v pripravi;
– podatke o pravnih režimih;
– podatke o začasnih ukrepih;
– podatek o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba 

pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele;
– podatek o tem, ali je zemljišče v območju predkupne 

pravice občine ali države.
(2) Lokacijski informaciji se lahko priloži tudi kopija grafič-

nega dela prostorskega akta.
(3) Če v območju ali parceli, na katero se nanaša lokacij-

ska informacija, velja DPN, in občina namenske rabe prostora 
še ni določila v skladu z njim, se to posebej navede v lokacijski 
informaciji.

(4) Lokacijsko informacijo izda občina na podlagi zahtev-
ka, iz katerega je razvidno, katere vsebine iz prvega odstavka 
tega člena mora vsebovati lokacijska informacija. Ima naravo 
potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse, pri čemer 
se šteje, da parcele v eni katastrski občini predstavljajo en zah-
tevek. En zahtevek lahko obsega največ deset parcel.

(5) Minister podrobneje predpiše obliko in vsebino obraz-
ca za pridobitev in izdajo lokacijske informacije ter podrobnejšo 
vsebino lokacijske informacije.

280. člen
(potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele)

(1) Potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele vsebu-
je podatke o namenski rabi prostora, tiste določbe prostorskega 
izvedbenega akta, ki so pomembne za spreminjanje meje 
parcele, in navedbo začasnega ukrepa prepovedi spreminjanja 
meje parcele, če je ta vzpostavljen. Potrdilu se priloži tudi kopija 
grafičnega prikaza prostorskega izvedbenega akta.

(2) Potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele izda 
občina. Ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda 
v skladu s predpisi, ki urejajo upravni postopek proti plačilu 
upravne takse.

4. poglavje: PODATKI O OMREŽJIH GOSPODARSKE 
JAVNE INFRASTRUKTURE

281. člen
(evidentiranje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske 

javne infrastrukture)
(1) Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne 

infrastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne infrastruk-
ture na podlagi podatkov o že zgrajenih omrežjih in objektih 
gospodarske javne infrastrukture in podatkov, ki jih posredujejo 
investitorji po končani gradnji.

(2) Kataster gospodarske javne infrastrukture iz prejšnje-
ga odstavka je zbirna evidenca podatkov o gospodarski javni 
infrastrukturi v Republiki Sloveniji. Vodi in vzdržuje jo pristojni 
organ za geodetske zadeve.

(3) Vpis podatkov o gospodarski javni infrastrukturi v 
kataster gospodarske javne infrastrukture je vpis podatkov o 
novo zgrajeni gospodarski infrastrukturi in sprememb podatkov 
o obstoječi gospodarski infrastrukturi.

(4) Vloga za vpis podatkov o gospodarski javni infrastruk-
turi v kataster gospodarske infrastrukture se vloži pri organu 
pristojnem za geodetske zadeve. Vlogo vloži investitor gradnje 
ali upravljavec obstoječe gospodarske javne infrastrukture, če 
ta še ni evidentirana v katastru gospodarske javne infrastruktu-
re ali če gre za spremembo podatkov o obstoječi gospodarski 
javni infrastrukturi. Vlogi se priloži elaborat za vpis objekta 
gospodarske javne infrastrukture v kataster gospodarske javne 
infrastrukture.

(5) Investitor vloži vlogo za vpis podatkov v kataster go-
spodarske javne infrastrukture pred pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Če za infra-
strukturo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ni potrebna 
pridobitev uporabnega dovoljenja, se vloga za vpis vloži najpo-
zneje v 30 dneh po dokončanju posega v prostor.

(6) Vloga za vpis spremembe podatkov v katastru gospo-
darske javne infrastrukture, ki pomeni tudi spremembo podat-
ka v zbirki topografskih podatkov, se evidentira in posreduje 
pristojnemu organu za geodetske zadeve v treh mesecih od 
njenega nastanka.

(7) Za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 
se uporabljajo identifikacijske oznake, ki jih določi organ, pri-
stojen za geodetske zadeve.

(8) Med podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne 
infrastrukture, ki se vodijo v katastru gospodarske javne infra-
strukture, se šteje tudi evidenca o planinskih poteh v skladu s 
predpisi, ki urejajo planinske poti. V ta namen se ne glede na 
te predpise prostorski prikaz tras planinskih poti ne prikaže na 
geodetskem načrtu, temveč z linijami, lokacije katerih so dolo-
čene s koordinatami lomov v državnem koordinatnem sistemu 
z natančnostjo, ki ustreza natančnosti merila 1 : 5000.

(9) Vsebino katastra gospodarske javne infrastrukture za 
posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne infra-
strukture podrobneje predpišejo pristojni ministri v soglasju z 
ministrom za prostor.

VII. del: IZVAJANJE POSEGOV V PROSTOR

282. člen
(izvajanje posegov v prostor)

(1) Posegi v prostor se izvajajo tako, da so skladni:
– z neposredno uporabnimi temeljnimi pravili urejanja 

prostora;
– s podrobnejšimi pravili urejanja prostora iz drugega 

odstavka 15. člena tega zakona;
– s prostorskimi izvedbenimi akti in
– s sorodnimi predpisi.
(2) Skladnost iz prejšnjega odstavka se za gradbene 

posege zagotavlja z izdajo mnenja občine o skladnosti gradnje 
oziroma uporabe objekta in skladnosti gradbene parcele z 
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občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti, neposredno uporab-
nimi temeljnimi pravili urejanja prostora in podrobnejšimi pravili 
urejanja prostora iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, v 
skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se skladnost iz prvega 
odstavka tega člena na območju DPN in uredbe o državnem 
prostorskem ureditvenem načrtu zagotavlja z izdajo mnenja 
ministrstva o skladnosti gradnje oziroma uporabe objekta z 
državnim prostorskim izvedbenim aktom, neposredno uporab-
nimi temeljnimi pravili urejanja prostora in podrobnejšimi pravili 
urejanja prostora iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, v 
skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

(4) Mnenje o skladnosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se izda v roku 30 dni od prejetja popolne zahteve 
za pridobitev mnenja. Pri nepopolni zahtevi za izdajo mnenja 
mnenjedajalec zahteva dopolnitev, in to v desetih dneh od pre-
jema zahteve, sicer se šteje, da je zahteva za izdajo mnenja 
popolna.

(5) Skladnost negradbenih posegov s pravili in akti iz prve 
do tretje alineje prvega odstavka tega člena se zagotavlja z nji-
hovo priglasitvijo, izvedbo in inšpekcijskim nadzorom v skladu 
s tem zakonom. Skladnost negradbenih posegov s sorodnimi 
predpisi se zagotavlja v skladu z njihovimi določbami, razen če 
ta zakon ne določa drugače.

(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena se za gradbe-
ne posege, za katere v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, 
gradbeno dovoljenje ni potrebno, skladnost s pravili iz prve 
in druge alineje prvega odstavka tega člena ter z občinskimi 
prostorskimi izvedbenimi akti zagotavlja tudi s priglasitvijo v 
skladu s tem zakonom.

283. člen
(pogoji za izvedbo posega v prostor)

(1) Za izvedbo gradbenega posega, za katerega gradbe-
no dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ni potreb-
no, ali izvedbo negradbenega posega lahko investitor pri občini 
pridobi pogoje za njegovo izvedbo.

(2) Občina lahko z odlokom določi višino takse za izdajo 
pogojev iz prejšnjega odstavka.

(3) Pogoji za izvedbo iz prvega odstavka tega člena ve-
ljajo tri mesece od dneva izdaje.

284. člen
(priglasitev posega v prostor)

(1) Občina lahko zahteva priglasitev izvedbe negradbenih 
posegov in izvedbe gradbenih posegov, za katere gradbeno 
dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ni potrebno, 
in k priglašenemu posegu v prostor izda soglasje. Soglasje k 
priglašenemu posegu v prostor se izda v skladu s predpisi, ki 
urejajo upravni postopek proti plačilu upravne takse.

(2) Občina z odlokom določi, za katere posege v prostor 
oziroma v katerih območjih v občini je priglasitev potrebna.

(3) Občina izda soglasje k priglašenemu posegu v prostor, 
če je ta v skladu s pravili in akti iz prve do tretje alineje prvega 
odstavka 282. člena tega zakona.

(4) Rok za izdajo soglasja k priglašenemu posegu v pro-
stor je 15 dni. Če soglasje v tem roku ni izdano se šteje, da je 
priglašen poseg v skladu s pravili in akti iz prve do tretje alineje 
prvega odstavka 282. člena tega zakona.

(5) Če sorodni predpisi določajo, da je treba za izvedbo 
posegov iz prvega odstavka tega člena pridobiti soglasje, do-
voljenje ali drugo odobritev, in je za izdajo takega akta pristojna 
občina, ki je za tak poseg predpisala tudi priglasitev, se ne izda 
ločeno, temveč kot del soglasja iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena je obvezna pri-
glasitev gradbenih posegov, za katere gradbeno dovoljenje v 
skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ni potrebno, če ti predpisi 
določajo, da je:

– pred njihovo izvedbo treba pridobiti mnenje občine o 
njihovi skladnosti s prostorskim aktom ali

– treba prijaviti začetek njihove gradnje in je pristojni or-
gan za evidentiranje te prijave občina.

(7) V primeru iz prejšnjega odstavka se ne glede na 
predpise, ki urejajo graditev, kot mnenje občine oziroma kot 
evidentiranje prijave začetka gradnje šteje soglasje k priglaše-
nemu posegu v prostor.

(8) Soglasje k priglašenemu posegu v prostor neha veljati, 
če investitor ne začne z izvedbo priglašenega posega v prostor 
v šestih mesecih po pravnomočnosti soglasja.

VIII. del: INŠPEKCIJSKI NADZOR

1. poglavje: IZVAJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

285. člen
(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov v delih, ki se nanašajo na ravnanja 
izdelovalcev in odgovornih vodij, ter nad skladnostjo izvajanja 
vseh negradbenih posegov v prostor z državnim prostorskim 
izvedbenim aktom, opravljajo gradbeni inšpektorji.

(2) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi pod-
lagi izdanih predpisov glede evidentiranja gospodarske javne 
infrastrukture opravljajo geodetski inšpektorji.

(3) Občinska inšpekcija je pristojna za inšpekcijski nadzor 
nad:

– skladnostjo izvajanja vseh negradbenih posegov v 
prostor z neposredno uporabnimi temeljnimi pravili urejanja 
prostora v skladu s tem zakonom, s podrobnejšimi pravili ure-
janja prostora iz drugega odstavka 15. člena tega zakona in z 
občinskim prostorskim izvedbenim aktom;

– priglasitvijo nameravane izvedbe posega v prostor, ka-
dar je ta predpisana, in izvajanjem posegov v prostor v skladu 
z njo;

– delom občinskega urbanista v skladu s šestim, sedmim 
in osmim odstavkom 46. člena tega zakona;

– priklopom objektov na posamezno vrsto komunalne 
opreme brez poravnanih obveznosti komunalnega prispevka in 
priklopom začasnih objektov na posamezno vrsto komunalne 
opreme brez poravnanih obveznosti prispevka za začasne 
objekte.

(4) Inšpektorji s področja kmetijstva, gozdarstva, prome-
ta, energetike, rudarstva, kulturne dediščine, varstva okolja, 
voda in ohranjanja narave v sklopu inšpekcijskega nadzora in 
izrekanja ukrepov, ki ga opravljajo v skladu s predpisi s svojih 
delovnih področij, preverjajo in upoštevajo tudi skladnost dejan-
ske rabe objektov ali rabe zemljišči z namensko rabo prostora, 
določeno v občinskih prostorskih izvedbenih aktih.

2. poglavje: INŠPEKCIJSKI UKREPI

286. člen
(inšpekcijski ukrepi)

(1) Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora iz prve in druge 
alineje tretjega odstavka prejšnjega člena občinski inšpektor 
odredi, da se poseg odstrani, vzpostavi prejšnje stanje ali dru-
gače sanira poseg v prostor, če vzpostavitev v prejšnje stanje 
ni mogoča, in sicer na investitorjeve stroške, če investitorja 
ni mogoče odkriti, pa na stroške lastnika oziroma upravljavca 
zemljišča, če ugotovi, da se negradbeni poseg v prostor izvaja 
v nasprotju:

– z neposredno uporabnimi temeljnimi pravili urejanja 
prostora po tem zakonu;

– s podrobnejšimi pravili urejanja iz drugega odstavka 
15. člena tega zakona;

– z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti;
– brez soglasja k priglašenemu posegu, kadar je to pred-

pisano.
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(2) Če se negradbeni poseg v prostor izvaja v nasprotju s 
soglasjem o priglašenem posegu, inšpektor odredi, da se dela 
uskladijo s pogoji iz tega soglasja.

(3) Če del iz prejšnjega odstavka ni mogoče uskladiti, 
inšpektor odredi, da se izvajanje posega ustavi, dokler investi-
tor ne pridobi spremenjenega soglasja o priglašenem posegu. 
Investitor mora za spremembo tega soglasja zaprositi v enem 
mesecu po izdanem ukrepu ustavitve izvajanja posega.

(4) Inšpektor odredi ukrep v skladu s prvim odstavkom 
tega člena, če:

– investitor nadaljuje dela kljub izdanemu ukrepu iz dru-
gega oziroma tretjega odstavka tega člena;

– občina izdajo spremenjenega soglasja zavrne ali
– investitor v roku iz prejšnjega odstavka ne zaprosi za 

spremembo soglasja.
(5) Če inšpektor iz četrtega odstavka prejšnjega člena 

pri izvajanju inšpekcijskega nadzora, ki ga opravlja v skladu s 
predpisi s svojih delovnih področij, ugotovi neskladnost dejan-
ske rabe objektov ali rabe zemljišč z namensko rabo prostora, 
določeno v občinskih prostorskih izvedbenih aktih, odredi, da 
se v določenem roku neskladna raba odpravi, vzpostavi prej-
šnje stanje ali drugače sanira raba prostora, če vzpostavitev v 
prejšnje stanje ni možna in sicer na stroške uporabnika objekta 
ali zemljišča, če tega ni mogoče odkriti, pa na stroške lastnika 
oziroma upravljavca objekta ali zemljišča.

(6) Gradbeni inšpektor izreče ukrep ustavitve gradnje in 
naloži odpravo nepravilnosti, če ugotovi, da investitor k prijavi 
začetka gradnje ni priložil listin iz tretjega odstavka 109. člena 
tega zakona ali če prejme obvestilo ministrstva v skladu s petim 
odstavkom 109. člena tega zakona.

IX. del: KAZENSKE DOLOČBE

287. člen
(prekrški v zvezi z oglaševanjem zunaj poselitvenih območij)

(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če gre za pravno osebo, ki v skladu s 
predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 6.000 do 30.000 eu-
rov, če postavi trajni ali začasni objekt, napravo ali predmet za 
oglaševanje v nasprotju s 35. členom tega zakona.

(2) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 1.000 do 3.500 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
v samoupravni lokalni skupnosti.

(4) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

288. člen
(prekrški izdelovalca in odgovornega vodje)

(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če gre za pravno osebo, ki v skladu s 
predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 6.000 do 30.000 eu-
rov, če kot izdelovalec prostorskega akta za odgovornega 
vodjo imenuje posameznika, ki ne izpolnjuje pogojev iz petega 
odstavka 45. člena tega zakona.

(2) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posame-
znika, ki samostojno opravlja dejavnost.

289. člen
(prekrški občinskega urbanista)

(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek 
kaznuje občinski urbanist, ki v nasprotju s šestim odstavkom 
46. člena tega zakona v občini, kjer opravlja naloge občinskega 
urbanista, preverja skladnost pobude za lokacijsko preveritev, 
če:

– kot pobudnik te lokacijske preveritve nastopa bodisi on 
sam bodisi njegov zakonec ali zunajzakonski partner ali bližnji 
sorodnik do tretjega kolena;

– je lastnik ali imetnik drugih stvarnih pravic na zemljišču, 
na katerega se nanaša pobuda za lokacijsko preveritev, ali

– če v tej lokacijski preveritvi nastopa kot izdelovalec 
elaborata lokacijske preveritve.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek 
kaznuje občinski urbanist, ki v nasprotju s šestim odstavkom 
46. člena tega zakona v občini, kjer opravlja naloge občinskega 
urbanista, potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbeni-
mi akti v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, če kot investitor 
ali projektant nastopa bodisi on sam bodisi njegov zakonec ali 
zunajzakonski partner ali bližnji sorodnik do tretjega kolena.

(3) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz 
prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba, 
pri kateri je zaposlen občinski urbanist, če gre za pravno osebo, 
ki v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za 
srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 6.000 do 
30.000 eurov.

(4) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz 
prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, pri katerem je zaposlen občinski urbanist.

(5) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika 
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pri katerem 
je zaposlen občinski urbanist.

290. člen
(prekrški izvajalca gospodarske javne službe)

(1) Z globo od 500 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje 
pravna oseba, če gre za pravno osebo, ki v skladu s predpi-
si, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, pa z globo od 1.000 do 10.000 eurov, 
ki izvaja gospodarsko javno službo, če v nasprotju s petim in 
šestim odstavkom 226. člena tega zakona omogoči zavezancu 
za plačilo komunalnega prispevka priklop na posamezno vrsto 
komunalne opreme, čeprav zavezanec nima poravnanih teh 
obveznosti.

(2) Z globo od 500 do 5.000 eurov se za prekršek iz prej-
šnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 100 do 2.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posame-
znika, ki samostojno opravlja dejavnost ali odgovorna oseba 
režijskega obrata, ki izvaja gospodarsko javno službo.

(4) Z globo od 200 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje 
pravna oseba, če gre za pravno osebo, ki v skladu s predpisi, 
ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko go-
spodarsko družbo, pa z globo od 400 do 3.000 eurov, ki izvaja 
gospodarsko javno službo, če v nasprotju s petim in šestim 
odstavkom 226. člena tega zakona omogoči zavezancu za 
plačilo prispevka za začasne objekte priklop na posamezno 
vrsto komunalne opreme, čeprav zavezanec nima poravnanih 
teh obveznosti.

(5) Z globo od 100 do 1.500 eurov se za prekršek iz prej-
šnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(6) Z globo od 100 do 500 eurov se za prekršek iz četrtega 
odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostoj-
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nega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba režijskega obrata, ki 
izvaja gospodarsko javno službo.

291. člen
(prekrški v zvezi z vpisom podatkov o gospodarski 
infrastrukturi v kataster gospodarske infrastrukture)
(1) Z globo od 2.000 do 9.000 eurov se za prekršek 

kaznuje investitor ali upravljavec objekta gospodarske javne 
infrastrukture, ki je pravna oseba če:

– v skladu četrtim odstavkom 281. člena tega zakona 
ne vloži vloge za vpis podatkov v kataster gospodarske javne 
infrastrukture za infrastrukturo, ki še ni vpisana v predmetni 
kataster, ali če vlogi ne priloži elaborata za vpis;

– v skladu s petim odstavkom 281. člena tega zakona 
ne vloži vloge za vpis podatkov v kataster gospodarske javne 
infrastrukture pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev, če za infrastrukturo pridobitev 
uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, 
ni potrebna, pa vloge za vpis podatkov v kataster gospodarske 
javne infrastrukture ne vloži najpozneje v 30 dneh po dokon-
čanju posega v prostor;

– v skladu s šestim odstavkom 281. člena tega zakona 
v treh mesecih ne vloži vloge za vpis spremembe podatkov v 
katastru gospodarske javne infrastrukture, ki pomeni tudi spre-
membo podatka v zbirki topografskih podatkov.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 500 do 3.000 eurov se za prekršek iz pr-
vega odstavka tega člena kaznuje za prekršek tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podje-
tnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba državnega organa 
in odgovorna oseba organa samoupravne lokalne skupnosti.

292. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem prekrškov-
nem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje 
predpisane globe v skladu s tem zakonom.

X. del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. poglavje: VELJAVNOST OBSTOJEČIH  
PROSTORSKIH AKTOV IN DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV 

UREJANJA PROSTORA

293. člen
(veljavnost državnih prostorskih izvedbenih aktov)

Kot predpisi, izdani na podlagi 97. člena tega zakona, še 
naprej veljajo:

– državni prostorski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-2, 
ter

– prostorski izvedbeni akti, ki se v skladu s četrtim odstav-
kom 266. člena ZUreP-2 štejejo za DPN.

294. člen
(veljavnost občinskih prostorskih aktov)

(1) Kot predpisi, izdani na podlagi 81. člena tega zakona, 
še naprej veljajo:

– občinski prostorski plani, sprejeti na podlagi ZUreP-2 in
– občinski prostorski akti, ki se v skladu s prvim odstav-

kom in prvo alinejo drugega odstavka 267. člena ZUreP-2 
štejejo za občinske prostorske plane.

(2) Kot predpisi, izdani na podlagi 124. člena tega zakona, 
še naprej veljajo:

– občinski prostorski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-2,

– občinski prostorski izvedbeni akti, ki se v skladu z dru-
go alinejo drugega odstavka in četrtim odstavkom 267. člena 
ZUreP-2 štejejo za OPN in

– občinski prostorski izvedbeni akti, ki se v skladu z drugo 
alinejo drugega odstavka 273. člena ZUreP-2 štejejo za OPN.

(3) Kot predpisi, izdani na podlagi 129. člena tega zakona, 
še naprej veljajo:

– občinski podrobni prostorski načrti, sprejeti na podlagi 
ZUreP-2, in

– občinski prostorski izvedbeni akti, ki se v skladu s četr-
tim odstavkom 267. členom ZUreP-2 štejejo za OPPN.

295. člen
(veljavnost starejših občinskih prostorskih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati pro-
storske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine občinskega 
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine). Ne 
glede na to se te sestavine še uporabljajo do uveljavitve OPN 
v skladu s tem zakonom, najpozneje pa do 31. decembra 2024.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona ostanejo v veljavi 
prostorski ureditveni pogoji, sprejeti na podlagi ZUN. Prenehati 
veljajo z dnem uveljavitve OPN v skladu s tem zakonom, naj-
pozneje pa 31. decembra 2024. Do prenehanja veljavnosti se 
ne smejo spreminjati in dopolnjevati. Postopki za spremembe 
in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev, začeti pred uve-
ljavitvijo tega zakona, se končajo po postopku, kot je v skladu s 
tem zakonom predpisan za pripravo OPPN, razen če ta zakon 
ne določa drugače.

(3) Kot predpisi, izdani na podlagi 129. člena tega zakona, 
še naprej veljajo tudi:

– prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi ZUN,
– občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, 

ter
– zazidalni načrti, sprejeti na podlagi ZUPl.
(4) Z OPN se ugotovi, kateri prostorski akti iz prejšnjega 

odstavka ali njihove posamezne sestavine so v neskladju z 
OPN ali že izvedeni. Če občina ugotovi, da so ti akti že izvedeni 
ali da so v celoti ali v posameznih delih v neskladju z OPN, jih 
v celoti oziroma v neskladnem delu razveljavi.

(5) Če občina ne sprejme odloka o ugotovitvi skladnosti, 
se prostorski akti iz tretjega odstavka tega člena ne smejo 
izvajati.

(6) Za prostorske akte iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se 141. in 142. člen tega zakona ne uporabljata.

(7) Do ureditve v predpisih, ki urejajo varstva okolja, je 
na območjih teles odlagališč odpadkov do izdaje odločbe o 
prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja zaradi prenehanja 
obratovanja naprave v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo oko-
lja, dopustno načrtovati in izvajati le tiste posege v prostor, ki 
so potrebni zaradi obratovanja odlagališča in spremljanja stanja 
na njih. Ne glede na prejšnjo poved se lahko na območju telesa 
odlagališča odpadkov izjemoma načrtuje in izvaja tudi druge 
posege v telo odlagališča, ki ne vplivajo na stabilnost odlaga-
lišča, pri čemer je za načrtovanje teh posegov treba pridobiti 
pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za okolje. Ministrstvo, 
pristojno za okolje, pozitivno mnenje oziroma soglasje izda, 
če so za odlagališče zagotovljene vse zahteve, kot jih določa 
predpis, ki ureja odlagališča odpadkov.

296. člen
(veljavnost drugih splošnih aktov urejanja prostora)
(1) Odloki o zakoniti predkupni pravici občine, izdani na 

podlagi ZUreP-1 in ZUreP-2, še naprej veljajo kot predpisi, 
izdani na podlagi 199. člena tega zakona.

(2) Odloki, izdani na podlagi 109. člena ZUreP-2, še 
naprej veljajo kot predpisi, izdani na podlagi 120. člena tega 
zakona.
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(3) Odloki, izdani na podlagi 132. člena ZUreP-2, še 
naprej veljajo kot predpisi, izdani na podlagi 139. člena tega 
zakona.

(4) Odloki, izdani na podlagi 153. člena ZUreP-2, še na-
prej veljajo kot odloki izdani na podlagi 163. člena tega zakona.

(5) Odloki, izdani na podlagi 186. člena ZUreP-2, še na-
prej veljajo kot odloki, izdani na podlagi 196. člena tega zakona.

(6) Načrti preskrbe z zemljišči, izdelani na podlagi 
188. člena ZUreP-2, še naprej veljajo kot načrti preskrbe, izdani 
na podlagi 198. člena tega zakona.

(7) Odloki, izdani na podlagi 218. člena ZUreP-2, še na-
prej veljajo kot odloki izdani na podlagi 230. člena tega zakona.

(8) Odloki, izdelani na podlagi 232. člena ZUreP-2, še na-
prej veljajo kot odloki, izdani na podlagi 247. člena tega zakona.

(9) Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehajo ve-
ljati programi opremljanja ter odloki o merilih in odmeri komu-
nalnega prispevka, izdani na podlagi predpisov veljavnih pred 
začetkom uporabe ZUreP-2.

297. člen
(nadomestna uporaba podlag za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo)
Občine, ki nimajo sprejetega odloka v skladu z 230. čle-

nom tega zakona, do sprejetja tega odloka komunalni prispe-
vek za obstoječo komunalno opremo odmerjajo na podlagi 
prvega odstavka 231. člena.

2. poglavje: KONČANJE POSTOPKOV PRIPRAVE 
PROSTORSKIH AKTOV

298. člen
(končanje postopkov priprave prostorskih aktov)

(1) Postopki priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi 
ZPNačrt, katerih priprava se je v skladu s prvim, drugim in tre-
tjim odstavkom 273. člena ZUreP-2 nadaljevala po dosedanjih 
predpisih, se končajo po ZPNačrt.

(2) Postopki priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi 
ZUPUDPP, katerih priprava se je v skladu s prvim odstavkom 
270. člena ZUreP-2 nadaljevala po dosedanjih predpisih, se 
končajo po ZUPUDPP.

(3) Postopki priprave prostorskih aktov, začeti na podlagi 
ZUreP-2, se končajo po dosedanjih predpisih.

(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se 
postopki priprave državnih prostorskih izvedbenih aktov iz dru-
gega in tretjega odstavka tega člena lahko nadaljujejo po tem 
zakonu, če tako predlaga pobudnik priprave državnega pro-
storskega izvedbenega akta, pri čemer se postopek nadaljuje 
glede na že opravljena dejanja v postopku in tako, da ne pride 
do zmanjšanja ravni sodelovanja nosilcev urejanja prostora in 
javnosti.

(5) Postopka priprave lokacijskih načrtov, začeta v skladu 
z ZUOPZP, za katera sta izdana Odlok o programu priprave 
lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Ob-
čini Solčava (Uradni list RS, št. 92/03, 85/07 in 59/11) in Odlok 
o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje 
plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 23/04 
in 31/17), se nadaljujeta po tem zakonu, pri čemer se postopek 
nadaljuje glede na že opravljena dejanja v postopku in tako, 
da ne pride do zmanjšanja ravni sodelovanja nosilcev urejanja 
prostora in javnosti.

299. člen
(končanje postopkov lokacijskih preveritev)

Postopki lokacijske preveritve, začeti pred začetkom upo-
rabe tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.

300. člen
(omogočanje legalizacije)

(1) Postopek lokacijske preveritve za namen iz druge 
alineje prvega odstavka 134. člena tega zakona se lahko 

izvede smiselno tudi za namen postopka legalizacije objekta 
na stavbnem zemljišču v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. 
Glede namembnosti, lege, velikosti in oblikovanja objekta se 
zagotovi čim večja skladnost z njegovo okolico in čim manjša 
odstopanja od izvedbene regulacije prostora glede tovrstnih 
gradenj in prostora, kjer objekt stoji.

(2) Sklep o lokacijski preveritvi se lahko sprejme najpo-
zneje dva meseca pred iztekom roka, ki ga predpisi, ki urejajo 
graditev, določajo za vložitev zahteve za legalizacijo.

3. poglavje: SPREJETJE REGIONALNIH PROSTORSKIH 
PLANOV

301. člen
(rok za sprejetje regionalnih prostorskih planov)

(1) Regionalni prostorski plan za posamezno razvojno 
regijo se sprejme najpozneje do 1. januarja 2027.

(2) Do sprejetja regionalnega prostorskega plana za po-
samezno razvojno regijo lahko občina v tej razvojni regiji v 
občinskem prostorskem planu določi tudi zasnove prostorskih 
ureditev lokalnega pomena iz četrtega odstavka 75. člena tega 
zakona.

302. člen
(uskladitev z vsebinami iz regionalnega prostorskega plana 

ali akcijskega programa za izvajanje Strategije)
Občina se lahko odloči, da z dnem objave regionalnega 

prostorskega plana razveljavi svoj občinski prostorski plan.

303. člen
(nadomestno ukrepanje države)

(1) Če prvi regionalni prostorski plan ni sprejet do roka 
iz 301. člena tega zakona, ga pripravi ministrstvo in sprejme 
vlada kot regionalni akcijski program, pri čemer se za njegovo 
pripravo smiselno uporablja 78. člen tega zakona.

(2) Ministrstvo predlaga vladi, da sprejme sklep o nado-
mestnem ukrepanju ob smiselni uporabi drugega odstavka 
60. člena tega zakona. Sorazmerni delež stroškov, povezanih 
z nadomestnim ukrepanjem države, nosijo občine.

(3) Regionalni akcijski program, sprejet v skladu s tem 
členom, šteje za regionalni prostorski plan v skladu s tem 
zakonom.

304. člen
(podlaga za državno prostorsko načrtovanje do uveljavitve 

regionalnega prostorskega plana)
Do sprejetja regionalnega prostorskega plana ali akcijske-

ga programa za izvajanje Strategije se kot podlaga za izvedbo 
postopka državnega prostorskega načrtovanja poleg Strategije 
uporabljajo tudi drugi razvojni dokumenti države.

4. poglavje: VSEBINSKE USKLADITVE PROSTORSKIH 
AKTOV S TEM ZAKONOM

305. člen
(vsebinska uskladitev glede poselitvenih območij  

in območij za dolgoročni razvoj naselja)
(1) Občine najpozneje do 31. decembra 2024 uskladijo 

občinske prostorske načrte s tem zakonom glede določanja 
poselitvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij ter 
glede izvedbe prve tehnične posodobitve.

(2) Če z dnem uporabe tega zakona občina že pripravlja 
občinski prostorski načrt ali njegove spremembe in dopolnitve, 
lahko že v tem postopku določi tudi območja iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Če občina v postopku priprave občinskega prostor-
skega načrta ali njegovih sprememb in dopolnitev določa trajno 
varovana kmetijska zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo 
kmetijska zemljišča, mora določiti tudi območja iz prvega od-
stavka tega člena in izvesti prvo tehnično posodobitev.
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(4) Občina v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta, v katerih določa območja 
iz prvega odstavka tega člena, spremeni in dopolni tudi nje-
gov strateški del, in sicer ne glede na to, ali je bil sprejet kot 
poseben akt ali kot del občinskega prostorskega načrta tako, 
da se strateški del sprejme kot občinski prostorski plan, če še 
ni sprejet regionalni prostorski plan. V takem primeru občina 
v občinskem prostorskem planu lahko načrtuje tudi okvirna 
območja za dolgoročni razvoj naselij za tista naselja, ki so 
poimensko navedena v policentričnem urbanem sistemu, kot 
ga določa prostorski strateški akt o usmerjanju prostorskega 
razvoja države.

(5) Če občina ne uskladi občinskega prostorskega načrta 
s tem zakonom v skladu s prvim odstavkom tega člena, po 
31. decembru 2024 ne sme izvajati lokacijskih preveritev v 
skladu s tem zakonom.

306. člen
(vsebinska uskladitev z občinskim prostorskim planom, 

regionalnim prostorskim planom ali akcijskim programom  
za izvajanje Strategije)

Drugi odstavek 117. člena tega zakona se začne upora-
bljati z dnem sprejetja občinskega prostorskega plana, regio-
nalnega prostorskega plana ali akcijskega programa za izvaja-
nje Strategije. Občina prilagodi občinski prostorski načrt s temi 
prostorskimi strateškimi akti v enem letu od njihovega sprejetja, 
do takrat pa se prostorske ureditve lokalnega pomena, načrto-
vane v občinskem prostorskem načrtu, ki so v neskladju s temi 
prostorskimi strateškimi akti, ne smejo izvajati.

307. člen
(vsebinska uskladitev razpršene poselitve v veljavnih 
občinskih prostorskih načrtih ter razpršene poselitve  

in razpršene gradnje v občinskih prostorskih načrtih v pripravi 
s posamično poselitvijo)

Kot območje stavbnih zemljišč na posamični poselitvi po 
tem zakonu štejejo tista zemljišča, ki so kot posamična poseli-
tev določena v občinskem prostorskem načrtu ali za posamično 
poselitev štejejo v skladu z 280. členom ZUreP-2.

308. člen
(določanje namenske rabe prostora posamični  

poselitvi v OPN)
(1) Do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 37. člena 

tega zakona, se posamični poselitvi po tem zakonu v postopkih 
priprave OPN, območje stavbnih zemljišč določi kot površina 
razpršene poselitve v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih 
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij 
za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – 
ZUreP-2).

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi v postopkih pri-
prave občinskih prostorskih načrtov ter njihovih sprememb in 
dopolnitev, ki v času uveljavitve tega zakona že potekajo.

309. člen
(spreminjanje podrobnejše namenske rabe prostora z OPPN)

Do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 130. člena 
tega zakona so z OPPN brez predhodne spremembe OPN ali 
občinskega prostorskega načrta dopustne naslednje spremem-
be podrobnejše namenske rabe:

– iz območij proizvodnih dejavnosti v območja centralnih 
dejavnosti, območja stanovanj, posebna območja, območja 
zelenih površin;

– iz območij centralnih dejavnosti v območja stanovanj, 
posebna območja, območja zelenih površin;

– iz območij stanovanj v območja centralnih dejavnosti, 
posebna območja, območja zelenih površin;

– iz posebnih območij v območja zelenih površin;

– znotraj posameznih območij podrobnejše namenske 
rabe prostora, vendar le za območja stanovanj, centralnih de-
javnosti, posebna območja in območja zelenih površin;

– znotraj površin podrobnejše namenske rabe prostora, 
kadar so v OPN ali občinskem prostorskem načrtu te določene 
podrobneje od predpisanih.

310. člen
(omejitev oglaševanja do določitve poselitvenih območij)

Določbe 35. člena tega zakona se uporabljajo od 1. ja-
nuarja 2024.

5. poglavje: DELOVANJE KOMISIJE  
ZA PROSTORSKI RAZVOJ

311. člen
(začetek delovanja Komisije za prostorski razvoj)

(1) Komisija za prostorski razvoj začne delovati v treh 
mesecih po začetku uporabe tega zakona.

(2) Vlada sprejme poslovnik delovanja Komisije za pro-
storski razvoj iz osmega odstavka 40. člena tega zakona pred 
začetkom delovanja Komisije za prostorski razvoj na predlog 
ministrstva.

(3) Do začetka delovanja Komisije za prostorski razvoj se 
naloge iz prvega odstavka 40. člena tega zakona ne izvajajo.

6. poglavje: USKLADITEV GLEDE PROSTORSKIH 
UKREPOV PO ZUreP-1

312. člen
(prostorski ukrepi v drugih predpisih)

Za izvajanje drugih predpisov se kot prostorski ukrepi 
štejejo začasni ukrepi, predkupna pravica države in občine, 
razlastitev in omejitev lastninske pravice, ukrepi pri prenovi 
ter komasacija na območju stavbnih zemljišč v skladu s tem 
zakonom.

7. poglavje: USKLADITEV GLEDE PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJEV ZA SANACIJO 
DEGRADIRANEGA PROSTORA PO ZUN

313. člen
(vsebinska uskladitev glede prostorskih ureditvenih pogojev 

za sanacijo degradiranega prostora)
Občine najpozneje do 31. decembra 2024 vsebinsko 

uskladijo OPN z izvedbeno regulacijo prostora za sanacijo de-
gradiranega prostora v občini na podlagi predpisov iz četrtega 
odstavka 340. člena tega zakona.

8. poglavje: PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM

314. člen
(obstoječi prostorski podatki)

(1) Podatki o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje v 
skladu s 85. členom ZPNačrt, postanejo del zbirke podatkov o 
graditvi objektov.

(2) Podatki o pravnem stanju v prostoru na podlagi pro-
storskih aktov vključno z namensko rabo prostora v skladu s 
85. členom ZPNačrt postanejo del zbirke prostorskih aktov.

(3) Podatki v zbirki podatkov o graditvi objektov in zbirki 
prostorskih aktov po tem zakonu se začnejo voditi po vzpo-
stavitvi storitev prostorskega informacijskega sistema za ele-
ktronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in 
graditve objektov.

(4) Ministrstvo zagotovi tehnične pogoje za vodenje po-
datkov iz projektne dokumentacije iz pete alineje prvega od-
stavka 266. člena tega zakona do 31. decembra 2025. Do 
vzpostavitve tehničnih pogojev so podatki o digitalnih modelih 
objektov iz projektne dokumentacije iz pete alineje prvega od-
stavka 266. člena tega zakona le osnovni gabariti stavb.
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315. člen
(evidenca dejanske rabe poseljenih zemljišč)

Do vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč iz 267. člena 
tega zakona se vodijo v evidenci dejanske rabe poseljenih 
zemljišč podatki o poseljenih zemljiščih iz masovnega zajema 
podatkov iz 323. člena tega zakona.

316. člen
(prikaz stanja prostora)

(1) Ministrstvo vzpostavi prikaz stanja prostora iz 276. čle-
na tega zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

(2) Do vzpostavitve prikaza stanja prostora iz 276. člena 
tega zakona se podatki iz prikaza stanja prostora pridobivajo 
pri posameznih upravljavcih zbirk podatkov.

317. člen
(vzpostavitev zbirke območij pristojnosti)

(1) Ministrstvo vzpostavi tehnične pogoje za vodenje zbir-
ke območij pristojnosti iz 271. člena tega zakona v devetih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Institucije, ki imajo v postopkih na področju graditve 
objektov in prostorskega načrtovanja v skladu s tem zakonom 
in predpisi, ki urejajo graditev, določene pristojnosti, morajo 
vzpostaviti začetno stanje v zbirki območij pristojnosti v enem 
letu po uveljavitvi tega zakona.

(3) Do vzpostavitve zbirke pristojnosti ministrstvo vodi in 
ažurno objavlja seznam državnih nosilcev urejanja prostora na 
svoji spletni strani.

318. člen
(storitve prostorskega informacijskega sistema za elektronsko 

poslovanje na področju prostorskega načrtovanja)
(1) Ministrstvo vzpostavi storitev za elektronsko poslo-

vanje na področju prostorskega načrtovanja v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona.

(2) Do začetka uporabe storitev iz prejšnjega odstavka se:
– gradiva, ki jih v skladu s tem zakonom v prostorskem 

informacijskem sistemu objavi pripravljavec, objavijo na sple-
tnih straneh pripravljavca;

– gradiva, ki jih v skladu s tem zakonom v prostorskem 
informacijskem sistemu objavi ministrstvo, objavijo na spletnih 
straneh ministrstva;

– gradiva, ki jih v skladu s tem zakonom v prostorskem 
informacijskem sistemu objavi vlada, pripravljavec in pobudnik 
izvedbe postopka državnega prostorskega načrtovanja, obja-
vijo na spletnih straneh ministrstva.

(3) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se do 
začetka uporabe storitev iz prvega odstavka tega člena v 
postopku priprave OPN ter v kratkem postopku sprememb in 
dopolnitev OPN v skladu s tem zakonom:

– sklep o pripravi OPN, osnutek in predlog OPN, objavijo 
na spletnih straneh ministrstva po tem, ko ministrstvo preveri 
tehnično ustreznost gradiva;

– osnutek okoljskega poročila objavi na spletnih straneh 
ministrstva, o čemer ministrstvo obvesti občino in ministrstvo, 
pristojno za celovito presojo vplivov na okolje.

(4) Do začetka uporabe storitev iz prvega odstavka tega 
člena se ne glede na drugi odstavek 56. člena tega zakona ne 
preverja tehnična ustreznost gradiv v postopku priprave OPPN.

(5) Do začetka uporabe storitev iz prvega odstavka tega 
člena in ne glede na tretji odstavek 56. člena tega zakona mini-
strstvo dodeli identifikacijsko številko občinskega prostorskega 
izvedbenega akta ob objavi sklepa o njegovi pripravi, v postop-
ku državnega prostorskega načrtovanja pa, ko prejme pobudo.

(6) Obveznost predhodnega evidentiranja veljavnih pro-
storskih aktov, kot ga določa četrti odstavek 56. člena tega 
zakona, ne velja za občino, ki še nima sprejetega OPN.

(7) Do začetka uporabe storitev iz prvega odstavka tega 
člena se drugi odstavek 57. člena tega zakona ne uporablja.

(8) Do začetka uporabe storitev iz prvega odstavka tega 
člena se ne uporabljajo določbe 58. člena tega zakona, ki se 
nanašajo na objavo v prostorskem informacijskem sistemu.

(9) Do začetka uporabe storitev iz prvega odstavka tega 
člena občina posreduje sklep in elaborat iz sedmega odstavka 
138. člena tega zakona na ministrstvo, na pristojno upravno 
enoto pa samo sklep.

(10) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena mini-
strstvo v postopku lokacijske preveritve pri izdaji mnenja dodeli 
identifikacijsko številko in preveri, ali je elaborat lokacijske pre-
veritve pripravljen v tehnično ustrezni obliki.

319. člen
(objava podatkov o aktih za opremljanje stavbnih zemljišč  

in odmero komunalnega prispevka do vzpostavitve 
prostorskega informacijskega sistema)

(1) Ministrstvo vzpostavi storitev za objavo podatkov o 
aktih za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega 
prispevka do 31. decembra 2030.

(2) Do vzpostavitve storitev iz prejšnjega odstavka se 
program opremljanja iz 163. člena tega zakona in odlok o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo iz 230. člena tega zakona objavita v uradnem 
glasilu in na svetovnem spletu.

(3) Do vzpostavitve storitev iz prvega odstavka tega člena 
se identifikacijska številka v prostorskem informacijskem siste-
mu za akta iz prejšnjega odstavka ne določa.

(4) Do vzpostavitve storitve iz prvega odstavka tega čle-
na občina posreduje program opremljanja iz 163. člena tega 
zakona ministrstvu najpozneje v 15 dneh po njegovi uveljavitvi.

(5) Do vzpostavitve storitve iz prvega odstavka tega 
člena občina posreduje odlok o podlagah za odmero ko-
munalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo iz 
230. člena tega zakona ministrstvu najpozneje v 15 dneh po 
njegovi uveljavitvi.

9. poglavje: GRADBENA PARCELA

320. člen
(določanje gradbene parcele obstoječi stavbi)

Določbe 193. člena tega zakona glede določanja gradbe-
ne parcele obstoječim stavbam se začnejo uporabljati 1. junija 
2024.

321. člen
(določanje in evidentiranje gradbenih parcel)

(1) Ministrstvo in geodetska uprava vzpostavita informa-
cijsko rešitev za podporo evidentiranju gradbenih parcel stavb 
do 1. januarja 2023.

(2) Določbe 191., 192., 194. in 195. člena tega zakona se 
za novozgrajene stavbe začnejo uporabljati z dnem vzposta-
vitve informacijske rešitve za podporo evidentiranju gradbenih 
parcel stavb iz prejšnjega odstavka.

(3) Določbe 191. člena do vključno 195. člena tega zako-
na se za prizidave, rekonstrukcije in spremembe namembnosti 
obstoječih stavb začnejo uporabljati 1. januarja 2025.

(4) Občine uskladijo prostorske izvedbene akte glede do-
ločanja velikosti in oblike gradbenih parcel iz 39. člena tega za-
kona do datuma vzpostavitve informacijske rešitve za podporo 
evidentiranju gradbenih parcel iz prvega odstavka tega člena.

10. poglavje: VZPOSTAVITEV EVIDENCE  
STAVBNIH ZEMLJIŠČ

322. člen
(vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč)

Evidenco stavbnih zemljišč iz 267. člena tega zakona 
občine vzpostavijo do 31. decembra 2026.
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323. člen
(masovni zajem podatkov o poseljenih zemljiščih)

Masovni zajem podatkov o poseljenih zemljiščih se izvede 
na podlagi podatkov:

– dejanskega stanja v naravi z ustvarjenimi in naravnimi 
mejami,

– stanja evidentiranih nepremičnin in lastništva na njih ter
– namenske rabe prostora v skladu s prostorskimi izved-

benimi akti.

324. člen
(postopek vzpostavitve evidence stavbnih zemljišč)
(1) Občina določi predlog poseljenih zemljišč in nepo-

zidanih stavbnih zemljišč. Pri določanju predloga poseljenih 
zemljišč uporabi podatke iz prejšnjega člena, podatke o grad-
benih parcelah stavb, podatke o pripadajočih zemljiščih javne 
cestne in javne železniške infrastrukture ter druge podatke o 
pozidanih zemljiščih. Nepozidanim stavbnim zemljiščem občina 
določi razvojne stopnje.

(2) Občina o predlogu poseljenih zemljišč in nepozida-
nih stavbnih zemljišč seznani lastnike nepremičnin z javno 
razgrnitvijo podatkov na sedežu občine ali vaške, krajevne ali 
četrtne skupnosti in na svetovnem spletu, ki ne sme biti krajša 
od 30 dni.

(3) Lastnik nepremičnine lahko v času javne razgrnitve 
podatkov pošlje pripombe k predlogu iz prejšnjega odstavka 
elektronsko ali po pošti. Pripomba mora biti obrazložena.

(4) Občina pravočasno prejete pripombe lastnikov nepre-
mičnin v sodelovanju z občinskim urbanistom, z upravljavci ma-
tičnih evidenc dejanskih rab zemljišč in upravno enoto prouči. 
Utemeljene pripombe upošteva pri pripravi končnega predloga 
podatkov in lastnika zemljišča pisno seznani s stališčem glede 
pripomb.

(5) Če se lastnik nepremičnine s stališčem občine iz 
prejšnjega odstavka ne strinja, lahko zahteva izdajo odločbe 
o uvrstitvi zemljišča med poseljena ali nepozidana stavbna 
zemljišča. Odločbo izda občinski upravni organ. Zoper odločbo 
sme lastnik nepremičnine v 15 dneh od vročitve vložiti pritožbo.

(6) Občina posreduje podatke o poseljenih zemljiščih, po-
datke o pripadajočih zemljiščih javne cestne in javne železniške 
infrastrukture ter podatke o nepozidanih stavbnih zemljiščih z 
razvojnimi stopnjami v evidenco stavbnih zemljišč najpozneje 
do roka za vzpostavitev evidence iz 322. člena tega zakona.

325. člen
(vpis pripadajočih zemljišč stavb v kataster nepremičnin)

Podatki o pripadajočih zemljiščih obstoječih stavb se iz 
evidence stavbnih zemljišč prevzamejo in vpišejo v kataster 
nepremičnin kot dejanska raba pozidanih zemljišč.

11. poglavje: LOKACIJSKA INFORMACIJA

326. člen
(lokacijska informacija)

(1) Do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema 
je sestavni del lokacijske informacije iz 279. člena tega zakona 
tudi podatek o prostorskih izvedbenih pogojih, če ga naročnik 
lokacijske informacije zahteva in če prostorski izvedbeni akti 
niso dostopni na svetovnem spletu.

(2) Do uskladitve predpisov, ki urejajo upravne takse, se:
– upravna taksa obračuna po tarifi, kot je v skladu s 

predpisi, ki urejajo upravne takse, določena za potrdilo o na-
menski rabi zemljišča (tarifna št. 37), če se zahtevek za izdajo 
lokacijske informacije v skladu s tem zakonom nanaša samo 
na podatek o namenski rabi prostora;

– v drugih primerih upravna taksa obračuna po tarifi, kot 
je v skladu s predpisi, ki urejajo upravne takse, določena za 
lokacijsko informacijo za gradnjo objektov in izvajanje drugih 
del (tarifna št. 36).

(3) Do uskladitve predpisov, ki urejajo zemljiško knjigo, 
lokacijska informacija šteje kot potrdilo o namenski rabi ze-
mljišča.

12. poglavje: DOLOČANJE ODŠKODNIN  
V RAZLASTITVENIH POSTOPKIH

327. člen
(ocenjevanje vrednosti nepremičnin)

(1) Do zakonske ureditve metodologije ocenjevanja vre-
dnosti nepremičnin, škod na njih in drugih stroškov ter iz-
vajalcev tega ocenjevanja izvajajo ocenjevanje odškodnin iz 
216. člena tega zakona cenilci iz 49. člena tega zakona, pri 
čemer upoštevajo naslednje podatke in stanje na dan uvedbe 
razlastitvenega postopka:

– o nepremičninah in o njihovi posplošeni vrednosti, ki 
se v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin in 
množično vrednotenje nepremičnin vodijo v javnih evidencah, 
ter druge podatke, ki jih pridobijo od lastnikov nepremičnin ozi-
roma nosilcev pravic na njih, ter skladnost navedenih podatkov 
s primerljivimi nepremičninami;

– stanje nepremičnin v naravi;
– namensko rabo prostora, pri državnem prostorskem 

izvedbenem aktu pa namensko rabo prostora pred uveljavitvijo 
tega akta, ki je podlaga za razlastitev, in

– mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti.
(2) Pri ocenjevanju vrednosti se upoštevajo podatki o 

nepremičninah, kot se vodijo v javnih evidencah v skladu s 
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

(3) Če lastnik nepremičnin oziroma nosilec pravic na 
njih na poziv cenilca ne predloži zahtevanih podatkov, se pri 
ocenjevanju vrednosti uporabijo razpoložljivi podatki iz javnih 
evidenc.

(4) Razlastitveni upravičenec ali investitor ima za pripravo 
ponudbe za odkup nepremičnine pravico pridobiti podatke iz 
uradnih evidenc.

(5) Kadar je za ocenjevanje vrednosti nepremičnine treba 
pridobiti podatke, ki se ne vodijo v uradnih evidencah, imata 
cenilec iz 49. člena tega zakona, razlastitveni upravičenec in 
investitor pravico pridobiti te podatke neposredno od lastnika 
nepremičnine ali od imetnika stvarnih ter obligacijskih pravic 
na njej.

13. poglavje: ODMERA TAKSE NA NEIZKORIŠČENO 
STAVBNO ZEMLJIŠČE IN AKONTACIJA KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

328. člen
(odmera takse na neizkoriščeno stavbno zemljišče  

in akontacije komunalnega prispevka za novo  
komunalno opremo)

(1) Do posredovanja podatkov iz šestega odstavka 
324. člena tega zakona v evidenco stavbnih zemljišč se izpol-
njevanje pogojev za urejeno zazidljivo zemljišče iz prve alineje 
246. člena tega zakona dokazuje v postopku izdaje odločbe o 
odmeri takse na neizkoriščeno stavbno zemljišče iz 250. člena 
tega zakona.

(2) Do posredovanja podatkov iz šestega odstavka 
324. člena tega zakona v evidenco stavbnih zemljišč se iz-
polnjevanje pogojev za urejeno zazidljivo zemljišče iz prvega 
odstavka 235. člena tega zakona dokazuje v postopku izdaje 
odločbe o odmeri akontacije komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo.

14. poglavje: DOLOČANJE BRUTO TLORISNE  
POVRŠINE OBJEKTA

329. člen
(določanje bruto tlorisne površine objekta)

Do uveljavitve predpisov, ki urejajo izračun površin stavb, 
je bruto tlorisna površina objekta bruto tlorisna površina stavbe, 
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določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, ali površina 
gradbeno inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna 
površina, izračunana ob smiselni uporabi standarda SIST ISO 
9836.

15. poglavje: UPRAVNI POSTOPKI

330. člen
(končanje upravnih postopkov)

(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti 
pred začetkom uporabe tega zakona, se končajo po dosedanjih 
predpisih.

(2) Razlastitveni postopki, ki do začetka uporabe tega 
zakona niso pravnomočno končani, se končajo po dosedanjih 
predpisih.

(3) Komasacijski postopki, začeti pred začetkom uporabe 
tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.

331. člen
(odmera komunalnega prispevka zaradi gradnje objekta)

(1) Ne glede na deveti odstavek 232. člena in 233. člen 
tega zakona se do vzpostavitve storitev za elektronsko po-
slovanje na področju graditve objektov (eGraditev) iz petega 
odstavka 263. člena tega zakona komunalni prispevek zaradi 
gradnje objekta odmeri na zahtevo investitorja, ki se vloži v 
fizični obliki.

(2) Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka in trinajsti 
odstavek 233. člena tega zakona se do vzpostavitve storitev 
za elektronsko poslovanje na področju graditve objektov (eGra-
ditev) iz petega odstavka 263. člena tega zakona komunalni 
prispevek za gradnjo enostavnih stavb ne odmerja.

(3) Upravni organ, pristojen za gradbene zadeve, seznani 
občino o uvedbi postopka izdaje gradbenega dovoljenja, če in-
vestitor upravnemu organu ni sporočil, da je postopek odmere 
komunalnega prispevka že uveden. Če občina še ni uvedla po-
stopka odmere komunalnega prispevka na zahtevo investitorja, 
uvede postopek in investitorju odmeri komunalni prispevek na 
podlagi obvestila upravnega organa.

(4) Vlogi investitorja ali obvestilu iz prejšnjega odstavka 
se priložijo:

– dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;

– mnenja pristojnih mnenjedajalcev za priključevanje na 
komunalno opremo ali dokazilo o tem, da mnenje ni bilo izdano 
v predpisanem roku;

– podatki in dokazila o morebitnih preteklih vlaganjih v 
komunalno opremo, morebitnih že poravnanih obveznostih 
plačila komunalnega prispevka in druga dokumentacija, ki je 
pomembna za odločitev o odmeri komunalnega prispevka.

(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena investitor 
upravnemu organu, pristojnemu za gradbene zadeve, predloži 
dodaten izvod dokumentacije iz prejšnjega odstavka.

(6) Vloga za odmero komunalnega prispevka iz prvega 
odstavka tega člena je popolna, če so ji priloženi dokumenti iz 
prve in druge alineje četrtega odstavka tega člena.

(7) Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni od prejema 
popolne vloge investitorja iz prvega odstavka tega člena ali 
obvestila iz tretjega odstavka tega člena.

(8) Občina izda potrdilo o plačanem komunalnem pri-
spevku.

(9) Če odmerna odločba ni izdana v roku iz sedmega 
odstavka tega člena ali če o pritožbi ni odločeno v roku iz 
osmega odstavka 232. člena tega zakona, plačilo komunalnega 
prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

332. člen
(odmera komunalnega prispevka zaradi legalizacije objekta)

(1) Ne glede na deveti odstavek 232. člena in 236. člen 
tega zakona se do vzpostavitve storitev za elektronsko po-
slovanje na področju graditve objektov (eGraditev) iz petega 

odstavka 263. člena tega zakona komunalni prispevek zaradi 
legalizacije objekta odmeri na zahtevo investitorja, ki se vloži 
v fizični obliki.

(2) Upravni organ, pristojen za gradbene zadeve, seznani 
občino o uvedbi postopka legalizacije objekta, če investitor 
upravnemu organu ni sporočil, da je postopek odmere komu-
nalnega prispevka že uveden. Če občina še ni uvedla postopka 
odmere komunalnega prispevka na zahtevo investitorja, uvede 
postopek in investitorju odmeri komunalni prispevek na podlagi 
obvestila upravnega organa.

(3) Vlogi investitorja ali obvestilu iz prejšnjega odstavka 
se priložijo:

– dokumentacija za legalizacijo objekta, izdelana v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev;

– podatki in dokazila o morebitnih preteklih vlaganjih v 
komunalno opremo in morebitnih že poravnanih obveznosti 
plačila komunalnega prispevka ter druga dokumentacija, ki 
je pomembna za odločitev o odmeri komunalnega prispevka.

(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena investitor 
upravnemu organu, pristojnemu za gradbene zadeve, predloži 
dodaten izvod dokumentacije iz prejšnjega odstavka.

(5) Vloga za odmero komunalnega prispevka iz prvega 
odstavka tega člena je popolna, če so ji priloženi dokumenti iz 
prve alineje tretjega odstavka tega člena.

(6) Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni od prejema 
popolne vloge investitorja iz prvega odstavka tega člena ali 
obvestila iz drugega odstavka tega člena.

(7) Občina izda potrdilo o plačanem komunalnem pri-
spevku.

(8) Če odmerna odločba ni izdana v roku iz šestega od-
stavka tega člena ali če o pritožbi ni odločeno v roku iz osmega 
odstavka 232. člena tega zakona, plačilo komunalnega prispev-
ka ni pogoj za izdajo odločbe o legalizaciji objekta ali dovoljenja 
za objekt daljšega obstoja.

333. člen
(vračilo komunalnega prispevka in upoštevanje  

že poravnanih obveznosti iz naslova plačila  
komunalnega prispevka)

(1) Ne glede na prvi odstavek 242. člena tega zakona 
je investitor, ki je plačal komunalni prispevek do vzpostavi-
tve storitev za elektronsko poslovanje na področju graditve 
objektov (eGraditev) iz petega odstavka 263. člena tega zako-
na, upravičen do vračila komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v petih letih od plačila, če ga je plačal za 
objekt, za katerega:

‒ gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali je prenehalo 
veljati;

‒ se je gradbeno dovoljenje spremenilo tako, da je komu-
nalni prispevek po spremembi nižji od komunalnega prispevka, 
plačanega pred spremembo;

‒ ni bila izdana odločba o legalizaciji ali dovoljenje za 
objekt daljšega obstoja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko investitor zahteva 
vračilo komunalnega prispevka v petih letih po prenehanju 
veljavnosti gradbenega dovoljenja.

(3) Vračilo iz prvega odstavka tega člena lahko zahteva 
investitor, ki je komunalni prispevek plačal, ali njegovi pravni 
nasledniki v skladu s predpisi, ki urejajo dedovanje. Vsem 
drugim pravnim naslednikom se v roku iz prejšnjega odstavka 
lahko prizna le plačilo komunalnega prispevka, vendar le, če 
se investitor, ki je plačal komunalni prispevek, pisno odpove 
vračilu tega komunalnega prispevka.

(4) Po preteku roka iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena občina investitorju ali njegovim pravnim naslednikom 
upošteva poravnane obveznosti plačila komunalnega prispev-
ka za obstoječo komunalno opremo pri naslednji odmeri komu-
nalnega prispevka na predmetnem zemljišču.

(5) Določba prvega odstavka 242. člena tega zakona se 
do vzpostavitve storitev za elektronsko poslovanje na področju 
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graditve objektov (eGraditev) iz petega odstavka 263. člena 
tega zakona uporablja tudi v primeru, če je investitor plačal 
komunalni prispevek za novo komunalno opremo za objekt, za 
katerega gradbeno dovoljenje ni bilo izdano.

(6) Že poravnane obveznosti iz naslova plačila komunal-
nega prispevka v primeru iz četrtega in petega odstavka tega 
člena se upoštevajo največ 20 let od plačila komunalnega 
prispevka.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se rok iz prejšnjega 
odstavka ne uporablja za investitorja, ki mu je bilo do začet-
ka uporabe tega zakona priznano plačilo prispevka za novo 
komunalno opremo zaradi izpolnitve obveznosti po pogodbi o 
opremljanju.

(8) Ne glede na prvi odstavek 330. člena tega zakona 
se za vračilo in upoštevanje plačila komunalnega prispevka, 
ki je bil plačan do začetka uporabe tega zakona, uporabljajo 
določbe tega člena.

334. člen
(določitev statusa grajenega javnega dobra)

(1) Določba četrtega odstavka 260. člena tega zakona 
glede pridobitve statusa grajenega javnega dobra z izdajo 
ugotovitvene odločbe po uradni dolžnosti brez poprejšnjega 
sklepa vlade ali občinskega sveta se uporablja tudi, če je z 
dnem začetka uporabe tega zakona:

– za nepremičnino, za katero zakon odloča, da je grajeno 
javno dobro, v zemljiški knjigi vpisano, da je splošno ljudsko 
premoženje ali družbena lastnina, ali

– na podlagi Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni 
lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01, v nadaljnjem bese-
dilu: ZLNDL) imela na nepremičnini, za katero zakon določa, 
da je grajeno javno dobro, pravico uporabe država ali občina.

(2) V primerih iz prve in druge alineje prejšnjega odstav-
ka je treba pridobiti tudi predhodno soglasje ministrstva, v 
katerega pristojnost spada prostorska ureditev, načrtovana z 
državnim prostorskim izvedbenim aktom, če je nepremičnina, 
ki pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, 
na območju državnega prostorskega izvedbenega akta.

16. poglavje: OBČINSKI URBANISTI IN DRUGI 
UDELEŽENCI PRI UREJANJU PROSTORA

335. člen
(občinski urbanisti)

(1) Osebe, ki z dnem uveljavitve tega zakona izpolnjujejo 
pogoje za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-2, nadalju-
jejo opravljanje nalog kot občinski urbanisti po tem zakonu.

(2) Občine morajo zagotoviti sodelovanje občinskega ur-
banista iz 46. člena tega zakona z začetkom uporabe tega 
zakona.

(3) Občina sporoči zbornici, pristojni za arhitekturo in 
prostor, podatke o občinskem urbanistu iz drugega odstavka 
46. člena tega zakona v 30 dneh po začetku uporabe tega 
zakona. Ti podatki so ime in priimek ter identifikacijska številka 
pooblaščenega arhitekta in inženirja v skladu s predpisi, ki 
urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.

(4) Ne glede na drugi odstavek 46. člena tega zakona 
lahko kot občinski urbanist nastopa tudi oseba, ki je z dnem 
uveljavitve tega zakona zaposlena:

– v občinski upravi ali skupni medobčinski upravi najmanj 
štiri leta, opravlja naloge s področja priprave prostorskih aktov 
in ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali 
izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih 
programih druge stopnje;

– v občinski upravi ali skupni medobčinski upravi in ima 
najmanj sedem let delovnih izkušenj s področja izdelave pro-
storskih aktov ali izvedbe postopkov njihove priprave in ima 
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge 
stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali izo-

brazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih 
programih druge stopnje, ali

– pri izdelovalcu prostorskega akta in je bila 1. junija 2018 
vpisana v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor z licenco za 
prostorsko načrtovanje P na podlagi ZGO-1.

(5) Občina sporoči podatke o občinskem urbanistu iz 
prejšnjega odstavka zbornici, pristojni za arhitekturo in prostor, 
v 30 dneh po začetku uporabe tega zakona in ob vsaki spre-
membi zaposlitvenega statusa občinskega urbanista. Podatki 
o občinskem urbanistu iz prejšnjega odstavka obsegajo ime in 
priimek občinskega urbanista, njegovo izobrazbo in delovne 
izkušnje s področja urejanja prostora.

(6) Osebe iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona mo-
rajo izkazati poznavanje vsebin usposabljanja za imenovanje 
v naziv v skladu s predpisi, ki urejajo javne uslužbence, v treh 
mesecih po začetku uporabe tega zakona ter so se dolžne 
stalno strokovno izobraževati smiselno na način, kot velja za 
pooblaščene prostorske načrtovalce v skladu s predpisi, ki 
urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost.

336. člen
(prostorski načrtovalci po Zakonu o graditvi objektov)
(1) Šteje se, da posameznik, ki je bil 1. junija 2018 vpisan 

v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor z licenco P v skladu 
z ZGO-1, izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega 
načrtovalca v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inže-
nirsko dejavnost.

(2) Posamezniku iz prejšnjega odstavka Zbornica za ar-
hitekturo in prostor vpiše v imenik poklicni naziv pooblaščeni 
prostorski načrtovalec. Posameznik mora najkasneje v šestih 
mesecih po začetku uporabe tega zakona predložiti dokazilo o 
načinu opravljanja poklicnih nalog iz tretjega odstavka 5. člena 
Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 61/2017; v nadaljnjem besedilu: ZAID) in dokazila o sklenje-
nem zavarovanju odgovornosti za škodo iz 15. člena ZAID. Če 
v tem roku dokazil ne predloži, mu zbornica po uradni dolžnosti 
izda odločbo o mirovanju in vpiše mirovanje v imenik.

(3) Šteje se, da ima posameznik, ki je imel z dnem 1. ju-
nija 2018 pridobljen status prostorskega načrtovalca v skladu 
z ZGO-1 in ZUreP-1, najmanj štiri leta delovnih izkušenj s po-
dročja priprave prostorskih izvedbenih aktov in je sodeloval pri 
pripravi najmanj štirih prostorskih izvedbenih aktov, pridobljene 
praktične izkušnje in opravljen strokovni izpit za pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitek-
turno in inženirsko dejavnost.

337. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora morajo pripraviti smernice iz 
prve alineje tretjega odstavka 41. člena tega zakona v enem 
letu po uveljavitvi tega zakona in jih predložiti v obravnavo 
Komisiji za prostorski razvoj.

(2) Do objave smernic iz prejšnjega odstavka pripravljav-
ci prostorskih aktov pri pripravi prostorskih aktov upoštevajo 
splošne smernice nosilcev urejanja prostora, pripravljene v 
skladu z ZUreP-2, in lahko zaprosijo nosilce urejanja prostora 
za konkretne smernice v skladu z ZUreP-2.

(3) Do uskladitve predpisov, ki urejajo ohranjanje nara-
ve, se smernice v skladu s tem zakonom štejejo za splošne 
smernice.

17. poglavje: PRENEHANJE VELJAVNOSTI  
IN UPORABA ZAKONOV

338. člen
(razveljavitev in uporaba zakonov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:
– ZUreP-2,
– 89. člen ZPNačrt,
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– Zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, 
št. 8/82, Uradni list RS, št. 32/93 – ZGJS, 32/93 – ZVO in 
44/97 – ZSZ) ter

– določbe Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) 
v delu, ki se nanašajo na urejanje grajenega javnega dobra.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ZUreP-2 uporablja 
do začetka uporabe tega zakona.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ZUreP-2, 
ZPNačrt in ZUPUDPP uporabljajo za dokončanje postopkov v 
skladu z 298. in 299. členom tega zakona.

18. poglavje: KONČNE DOLOČBE

339. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)

(1) V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda vlada 
predpise iz:

– sedmega odstavka 16. člena tega zakona;
– šestega odstavka 20. člena tega zakona;
– osmega odstavka 40. člena tega zakona;
– devetega odstavka 165. člena tega zakona;
– devetega odstavka 226. člena tega zakona;
– sedmega odstavka 228. člena tega zakona;
– petnajstega odstavka 230. člena tega zakona;
– četrtega odstavka 235. člena tega zakona;
– devetega odstavka 242. člena tega zakona;
– devetega odstavka 244. člena tega zakona;
– šestega odstavka 263. člena tega zakona.
(2) V devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda 

minister predpise iz:
– četrtega odstavka 37. člena tega zakona;
– četrtega odstavka 50. člena tega zakona;
– devetega odstavka 64. člena tega zakona;
– četrtega odstavka 130. člena tega zakona;
– šestega odstavka 151. člena tega zakona;
– šestega odstavka 159. člena tega zakona;
– petega odstavka 231. člena tega zakona;
– štirinajstega odstavka 233. člena tega zakona;
– enajstega odstavka 236. člena tega zakona in
– petega odstavka 279. člena tega zakona.

340. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe  

podzakonskih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o postopku priprave in sprejemanja prostorskih 

ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Ura-
dni list RS, št. 56/93 in 47/94),

– Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju ob-
činskega lokacijskega načrta (Uradni list RS, št. 21/04),

– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu pripra-
ve Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter vrstah njenih 
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 38/03),

– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu pripra-
ve regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih 
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04),

– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave 
Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih 
podlag (Uradni list RS, št. 42/04),

– Navodilo za vodenje evidence o predpisanem varovanju 
prostora in o omejitvah pri posegih v prostor (Uradni list SRS, 
št. 27/85),

– Navodilo o evidentiranju in ocenitvi javnih površin ter 
izkazovanju stroškov, potrebnih za njihovo vzdrževanje (Uradni 
list SRS, št. 29/85),

– Navodilo o evidenci stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, 
št. 11/88),

– Navodilo za podrobnejši izračun sorazmernega dela 
stroškov priprave in odpremljanje stavbnega zemljišča s komu-

nalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja 
(Uradni list RS, št. 22/90),

– Navodilo za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev 
za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 
in 29/94 – odl. US),

– Navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe 
in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94),

– Program priprave strategije prostorskega razvoja Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/03),

– Program priprave Prostorskega reda Slovenije (Uradni 
list RS, št. 60/04),

– Program priprave regionalne zasnove prostorskega 
razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3) (Uradni list RS, 
št. 10/05),

– Program priprave regionalne zasnove prostorskega ra-
zvoja Koroške (Uradni list RS, št. 10/05),

– Program priprave regionalne zasnove prostorskega ra-
zvoja Južne Primorske (Uradni list RS, št. 87/05),

– Program priprave regionalne zasnove prostorskega ra-
zvoja Jugovzhodne Slovenije (Uradni list RS, št. 107/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
preložitev regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova 
(Uradni list RS, št. 58/03),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 62/03, 79/04, 38/05 
in 33/07 – ZPNačrt),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za za-
varovano območje Kobilarne Lipica (Uradni list RS, št. 82/03),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste 
Razdrto–Vipava (Uradni list RS, št. 82/03),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
kablovod 110 kV Pekre–Koroška vrata–Melje (Uradni list RS, 
št. 82/03),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina 
(Uradni list RS, št. 83/03),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za dalj-
novod 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje (Uradni list RS, št. 102/03),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
kompresorsko postajo Ajdovščina (Uradni list RS, št. 127/03),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
hitro cesto na odseku Ptuj–Markovci (Uradni list RS, št. 1/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na 
območju Ilirske Bistrice (Uradni list RS, št. 1/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za av-
tocesto na odseku Slivnica–Draženci (Uradni list RS, št. 6/04, 
67/05 in 33/07 – ZPNačrt),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji 
(Uradni list RS, št. 16/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
Hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 19/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za za-
gotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (Uradni 
list RS, št. 19/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane 
(Uradni list RS, št. 35/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
avtocestni priključek Naklo (Uradni list RS, št. 66/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list 
RS, št. 66/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
prenosni plinovod M2/1 na odseku med Rogaško Slatino in 
Trojanami (Uradni list RS, št. 66/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami 
pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 66/04),
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– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plino-
vodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju 
(Uradni list RS, št. 74/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje–meja z 
Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 79/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (Uradni 
list RS, št. 128/04),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za av-
tocesto na odseku Koseze–Kozarje (Uradni list RS, št. 27/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za od-
sek avtoceste Draženci–Mednarodni mejni prehod Gruškovje 
(Uradni list RS, št. 29/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, 
št. 34/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbanizi-
ranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša (Uradni list RS, 
št. 38/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika 
(Uradni list RS, št. 47/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
prenosni plinovod R25A/1 Trojane–Hrastnik (Uradni list RS, 
št. 58/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, 
št. 74/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za na-
vezovalno cesto Jeprca–Stanežiče (Uradni list RS, št. 75/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za pre-
nosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne 
Toplarne Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje–Bevško na ob-
močju plazu Ruardi (Uradni list RS, št. 87/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
regionalno cesto III. reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo 
naselja Ponikve (Uradni list RS, št. 115/05),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-
215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Treb-
nje (Uradni list RS, št. 5/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja 
vodnih virov Pomurja (Uradni list RS, št. 40/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–
Hodoš (Uradni list RS, št. 45/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za čr-
palno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–
RTP Maribor (Uradni list RS, št. 45/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo 
z Republiko Avstrijo (Uradni list RS, št. 49/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za ce-
sto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rim-
ske Toplice–Zidani Most–Radeče (Uradni list RS, št. 77/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet 
v Kopru (Uradni list RS, št. 86/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
regionalno cesto R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanje 
poplavne varnosti naselja Luče (Uradni list RS, št. 77/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje 
pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, 
št. 90/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Maribor-Ljubljana in 
avtocesto A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu (Uradni list 
RS, št. 97/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo 
Zidani Most–Maribor (Uradni list RS, št. 113/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
območje Šmartinskega jezera (Uradni list RS, št. 136/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 138/06),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
razširitev kompresorske postaje Kidričevo (Uradni list RS, 
št. 4/07),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
območje Celjske koče (Uradni list RS, št. 36/07),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
centralno čistilno napravo v Občini Bohinj (Uradni list RS, 
št. 36/07),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
bioplinsko napravo na Cvenu v Občini Ljutomer (Uradni list 
RS, št. 36/07),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za bio-
plinsko napravo v Mlajtincih v Občini Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 36/07),

– Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
vzporedni plinovod M 1/3 od mejne merilnoregulacijske postaje 
Ceršak do slovensko-avstrijske meje (Uradni list RS, št. 36/07),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za med-
narodni mejni prehod Jelšane (Uradni list RS, št. 26/02),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za med-
narodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 28/02),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za med-
narodni mejni prehod Dobova (Uradni list RS, št. 46/02),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za med-
narodni mejni prehod Dragonja (Uradni list RS, št. 115/02 in 
120/05),

– Odlok o programu priprave državnega lokacijskega 
načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi (Uradni 
list RS, št. 50/05),

– Odlok o programu priprave državnega lokacijskega 
načrta za mednarodni mejni prehod Starod (Uradni list RS, 
št. 34/04),

– Odlok o programu priprave državnega lokacijskega 
načrta za mednarodni mejni prehod Sočerga (Uradni list RS, 
št. 71/06),

– Odlok o programu priprave državnega lokacijskega 
načrta za mednarodni mejni prehod Zavrč (Uradni list RS, 
št. 71/06),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vpliv-
no območje plazu Stovže v Občini Bovec (Uradni list RS, 
št. 6/03),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vpliv-
no območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 92/03),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vpliv-
no območje plazu Strug nad vasjo Koseč v Občini Kobarid 
(Uradni list RS, št. 92/03),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vpliv-
no območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 92/03),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vpliv-
no območje plazu Podmark v Občini Šempeter–Vrtojba (Uradni 
list RS, št. 29/04),

– Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za ob-
vozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem 
prehodu Dragonja (Uradni list RS, št. 128/06),

– Odlok o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj 
(Uradni list RS, št. 19/90, 15/03 in 59/03),

– Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora na podlagi programa priprave lokacijskega načrta za 
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avtocesto na odseku Lenart–Spodnja Senarska (Uradni list 
RS, št. 55/04),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik-Mengeš-
-Vodice na odseku Mengeš–Žeje (Uradni list RS, št. 121/06),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Pluska–
Ponikve (Uradni list RS, št. 132/06),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve–
Hrastje (Uradni list RS, št. 132/06),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Progra-
ma priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto 
na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Žeje–Vodice 
(Uradni list RS, št. 70/07),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku 
Koseze–Kozarje (Uradni list RS, št. 112/09),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o 
začetku priprave državnega prostorskega načrta za izvennivoj-
sko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno 
cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem (Uradni list RS, št. 90/10),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne 
ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji (Uradni list RS, 
št. 100/10),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni odsek 
Draženci–Mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, 
št. 106/10),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–
Dragonja (Uradni list RS, št. 9/11),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave državnega lokacijskega načrta za priključek Brezovi-
ca na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika (Uradni list RS, 
št. 12/11),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Progra-
ma priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 
2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (Uradni list RS, št. 61/13),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o 
začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno 
cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec 
jug (Uradni list RS, št. 20/14),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o 
začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno 
cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvo-
znicami (Uradni list RS, št. 54/14),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa 
o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV 
Dobruška vas (Uradni list RS, št. 3/15),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o 
začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni 
plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Uradni list RS, št. 30/15),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o 

začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno 
cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentruper-
tu do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 97/15),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odse-
ku Jagodje–Lucija (Uradni list RS, št. 107/08),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Progra-
ma priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje 
poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (Uradni list 
RS, št. 98/12),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave državnega lokacijskega načrta za navezovalno cesto 
Jeprca–Stanežiče in Programa priprave lokacijskega načrta za 
povezovalno cesto Stanežiče–Brod (Uradni list RS, št. 26/11),

– Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih 
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa 
priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko 
ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list 
RS, št. 88/12).

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravil-
nik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08), upora-
blja pa se za končanje postopkov priprave prostorskih aktov, ki 
se v skladu z 273. členom ZUreP-2 končajo po ZPNačrt.

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni 

list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2), upora-
blja pa se do uveljavitve oziroma začetka uporabe predpisa iz 
70. člena tega zakona;

– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2), uporablja 
pa se do uveljavitve oziroma začetka uporabe predpisov iz 
15. člena tega zakona.

(4) 31. decembra 2024 prenehajo veljati:
– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanaci-

jo degradiranega prostora občine Ajdovščina (Uradni list RS, 
št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo de-
gradiranega prostora občine Brežice (Uradni list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanaci-
jo degradiranega prostora občine Cerknica (Uradni list RS, 
št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanaci-
jo degradiranega prostora občine Domžale (Uradni list RS, 
št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Gornja Radgona (Uradni list 
RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanaci-
jo degradiranega prostora občine Grosuplje (Uradni list RS, 
št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Izola (Uradni list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanaci-
jo degradiranega prostora občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo de-
gradiranega prostora občine Kočevje (Uradni list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo de-
gradiranega prostora občine Lenart (Uradni list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Litija (Uradni list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list 
RS, št. 62/94),
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– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Ljubljana Center (Uradni list 
RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni 
list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Ljubljana Šiška (Uradni list RS, 
št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni 
list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Murska Sobota (Uradni list RS, 
št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanaci-
jo degradiranega prostora občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Piran (Uradni list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo de-
gradiranega prostora občine Ribnica (Uradni list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Ruše (Uradni list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo de-
gradiranega prostora občine Sevnica (Uradni list RS, št. 62/94),

– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora občine Slovenske Konjice (Uradni list 
RS, št. 62/94).

341. člen
(podaljšanje veljavnosti in uporabe podzakonskih predpisov)

(1) Po uveljavitvi tega zakona še naprej veljajo:
– Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, 

št. 61/17), kot predpis izdan na podlagi tretjega odstavka 
68. člena tega zakona;

– Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v iz-
gradnjo elektroenergetskega omrežja (Uradni list RS, št. 93/08 
in 61/17 – ZUreP-2), kot predpis izdan na podlagi petega od-
stavka 162. člena tega zakona;

– Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacij-
skih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih 
točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni 
list RS, št. 55/15 in 40/17 – ZEKom-1C), kot predpis izdan na 
podlagi devetega odstavka 281. člena tega zakona;

– Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11), kot 
predpis izdan na podlagi devetega odstavka 281. člena tega 
zakona;

– Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o 
dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A 
in 33/19 – ZEN-B);

– Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomemb-
nejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev 
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
urejanja prostora (Uradni list RS, št. 52/19).

(2) Do uveljavitve oziroma začetka uporabe podzakon-
skih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, se uporabljajo 
naslednji predpisi:

– Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Uradni 
list RS, št. 119/07, 8/10 – ZIPI in 61/17 – ZUreP-2);

– Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in od-
loku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obsto-
ječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19);

– Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno naj-
primernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni 
list RS, št. 108/04, 114/06 – ZUE, 33/07 – ZPNačrt, 57/12 – 
ZGO-1D in 61/17 – ZUreP-2);

– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij 

razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni 
list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2);

– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11);

– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 
61/17 – ZUreP-2);

– Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu 
njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/04, 33/07 – ZPNačrt in 
61/17 – ZUreP-2);

– Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispev-
ka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami 
komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18).

342. člen
(začetek uporabe zakona)

Ta zakon se začne uporabljati 1. junija 2022.

343. člen
(začetek veljavnosti zakona)

Ta zakon začne veljati 31. decembra 2021.

Št. 800-01/21-3/47
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EPA 1960-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3972. Gradbeni zakon (GZ-1)

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

U K A Z
o razglasitvi Gradbenega zakona (GZ-1)

Razglašam Gradbeni zakon (GZ-1), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. decembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-307
Ljubljana, dne 17. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

G R A D B E N I   Z A K O N   (GZ-1)

Prvi del: SPLOŠNE DOLOČBE

I. poglavje: Uvodne določbe

1. člen
(vsebina in uporaba zakona)

(1) Ta zakon ureja pogoje za graditev objektov in druga 
vprašanja, povezana z graditvijo objektov.

(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za graditev 
objektov v času, ko jih je treba nemudoma izvesti za odvrača-
nje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode ob neposredni 
ogroženosti ali nastanku naravnih in drugih nesreč ali če gre 
za vojaško-inženirske objekte, zaklonišča ali druge zaščitne 
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objekte med izrednim ali vojnim stanjem, razen če ta zakon 
določa drugače.

(3) Določbe tega zakona se ne uporabljajo tudi za gradi-
tev objektov:

– v rudniškem prostoru, ki so v neposredni povezavi z raz-
iskovanjem, izkoriščanjem ali opustitvijo izkoriščanja mineralnih 
surovin v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo;

– ki pomenijo agromelioracije ali pomožno kmetijsko-
-gozdarsko opremo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska 
zemljišča.

(4) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenašajo:

1. Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič 
spremenjena z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 
2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi 
pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, 
str. 193), v delu, ki se nanaša na združitev presoje sprejemlji-
vosti nameravane gradnje objekta za naravo s postopki dovo-
ljevanja po tem zakonu;

2. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES 
z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 
na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, 
str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2014/101/EU 
z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 311 z dne 31. 10. 
2014, str. 32), v delu, ki se nanaša na zahtevo po predhodnem 
dovoljenju nad zajezovanjem sladke površinske vode ali na 
umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode, kadar se to 
nanaša na objekt, za katerega je s tem zakonom predpisana 
pridobitev gradbenega dovoljenja;

3. Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 
št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36) v delu, ki se nanaša na 
regulacijo dejavnosti izvajanja del pri graditvi objektov;

4. Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, 
str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/52/EU Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Di-
rektive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zaseb-
nih projektov na okolje (UL L št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1), v 
delu, ki se nanaša na združitev presoje vplivov na okolje javnih 
in zasebnih gradenj s postopki dovoljevanja po tem zakonu.

2. člen
(namen)

(1) Namen tega zakona je zaščita javnega interesa pri 
graditvi objektov.

(2) Za javni interes iz prejšnjega odstavka se štejejo 
predvsem varnost objektov, spoštovanje načela enakih mo-
žnosti, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo 
kulturne dediščine, spodbujanje trajnostne gradnje, skladnost 
umeščanja objektov v prostor, arhitektura kot izraz kulture, 
evidentiranje, uporabnost, učinkovitost, kakovost objektov in 
njihova usklajenost z okoljem v njihovem celotnem življenjskem 
ciklu.

(3) Namen tega zakona se uresničuje s projektiranjem, 
dovoljevanjem, gradnjo, uporabo, vzdrževanjem in inšpekcij-
skim nadzorom.

(4) Objekti morajo biti skladni s prostorskimi izvedbenimi 
akti in predpisi o urejanju prostora, izpolnjevati morajo bistvene 
in druge zahteve ter biti evidentirani. Gradnjo je treba izvajati 
skladno z gradbenim dovoljenjem.

(5) Pristojni organi pri graditvi objektov in vsi udeleženci 
pri graditvi objektov so vsak zase ter v okviru pravic in dolžno-
sti, ki jih določajo predpisi, dolžni zagotavljati izpolnjevanje 
zahtev iz prejšnjega odstavka.

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. bistvene zahteve so gradbenotehnične lastnosti, ki jih 

morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in 
učinkovite uporabe;

2. dokončanje gradnje je konec izvajanja del, ki zagotavlja 
izpolnjevanje bistvenih zahtev in minimalno komunalno oskrbo 
objekta;

3. enostavni objekt je objekt tako majhnih dimenzij, da se 
v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko 
enostaven in prostorsko manj zaznaven;

4. gradbeni inženirski objekt je objekt prometne infrastruk-
ture, cevovod, elektronsko komunikacijsko omrežje in objekt 
energetske infrastrukture, industrijski gradbeni kompleks, špor-
tno igrišče in drugi gradbeni inženirski objekt; gradbeni inženir-
ski objekt so tudi utrjena površina, nasip in izkop, če se izvedejo 
z gradbenimi deli;

5. gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z 
gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, manjšo rekon-
strukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, 
odstranitev in spremembo namembnosti;

6. gradbeno dovoljenje je odločba, s katero se investitorju 
ali investitorki (v nadaljnjem besedilu: investitor) dovoljuje gra-
dnja; gradbeno dovoljenje je tudi integralno gradbeno dovolje-
nje po določbah tega zakona;

7. gradbišče je zemljišče ali objekt, na katerem se izvaja 
gradnja in ki je potreben za njeno izvajanje;

8. graditev objektov je projektiranje, dovoljevanje in gra-
dnja objektov;

9. groba gradbena dela so dela, s katerimi se stavba zgra-
di do te mere, da so zgrajeni temelji, konstrukcija in ostrešje, 
ki je pokrito, niso pa narejene inštalacije, končana zaključna 
dela in ni vgrajeno stavbno pohištvo oziroma dela, s katerimi 
se gradbeni inženirski objekt zgradi do te mere, da so izve-
dena pripravljalna in zemeljska dela ter nosilna konstrukcija; 
inštalacije, vgrajena oprema in spremljajoče ureditve pa še 
niso izvedene;

10. investitor je udeleženec pri graditvi objektov, ki vloži 
zahtevo za pridobitev dovoljenj po tem zakonu, prijavi gradnjo, 
jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam;

11. izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec 
pri graditvi objektov izvaja gradnjo;

12. javnost pomeni eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in 
njihova združenja, organizacije ali skupine;

13. manj zahtevni objekt je objekt, ki ni uvrščen med zah-
tevne, nezahtevne ali enostavne objekte;

14. manjša rekonstrukcija so dela, ki niso vzdrževanje 
objekta in niso rekonstrukcija, so pa izboljšava ali zamenjava 
več posameznih konstrukcijskih elementov, s katero se ne 
ogroža stabilnost konstrukcije, zamenjava elementov javnega 
vodovoda, javne kanalizacije, večji preboji konstrukcije, vgra-
dnja dvigal v notranjosti objekta in manjše povečanje prostor-
nine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter prizidava 
zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh 
etaž;

15. minimalna komunalna oskrba objekta je oskrba, ki pri 
novozgrajenih stanovanjskih stavbah obsega oskrbo s pitno 
vodo in električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop 
do javne poti ali ceste; minimalna komunalna oskrba drugih 
novozgrajenih objektov se določi glede na namen objekta;

16. mnenjedajalec je državni organ, občina ali nosilec 
javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja 
narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, 
jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, ca-
rinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne 
in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je 
to določeno v zakonu, poda mnenje k dokumentaciji za prido-
bitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane 
gradnje z vidika njegovih pristojnosti;
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17. nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleže-
nec pri graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje 
pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost;

18. nedovoljeni objekt so nelegalni objekt, neskladen 
objekt in nevarni objekt;

19. nelegalni objekt je objekt, ki se gradi ali ki je zgrajen 
brez pravnomočnega oziroma dokončnega gradbenega dovo-
ljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovolje-
njem, če ga gradbenotehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim 
dovoljenjem. Nelegalni objekt je tudi:

– objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje ali dovo-
ljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali razveljavljeno,

– začasni objekt po preteku predpisanega časa za nje-
govo postavitev,

– objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, 
če je zgrajen v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, ra-
zen začasni nujni objekt ali začasni gradbiščni objekt;

20. neskladni objekt je objekt, ki ima pravnomočno oziro-
ma dokončno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgra-
jen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, 
tako da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim 
dovoljenjem in pri tem ne gre za dopustna odstopanja v skladu 
z 79. členom tega zakona;

21. neskladna uporaba objekta je uporaba objekta ali 
dela objekta brez uporabnega dovoljenja, v nasprotju z iz-
danim gradbenim dovoljenjem ali v nasprotju z uporabnim 
dovoljenjem;

22. nevarni objekt je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zah-
tev in neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi, premoženje 
večje vrednosti, promet ali sosednje objekte;

23. nezahtevni objekt je objekt manjših dimenzij, kon-
strukcijsko nezahteven in prostorsko zaznaven;

24. novogradnja je gradnja, katere posledica je novozgra-
jeni objekt ali prizidava; za novogradnjo se štejeta tudi objekt ali 
prizidava, ki sta zgrajena brez predpisanih dovoljenj;

25. objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni in-
ženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov, proizvodov 
in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in 
tehnološkimi napravami, ki jih objekt potrebuje za svoje delo-
vanje; objekt je povezan s tlemi, če je temeljen ali s pomočjo 
gradbenih del povezan s tlemi na stalno določenem mestu in 
ga ni mogoče premakniti ali odstraniti brez škode za njegovo 
bistvo; za objekt se štejeta tudi začasni objekt in grajeni objekt 
na drevesu, ki je namenjen opravljanju dejavnosti;

26. objekt v javni rabi je objekt ali del objekta, katerega 
raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, in sicer so to 
naslednji objekti v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo 
vrst objektov CC-SI: nestanovanjska stavba, kot so gostinska 
stavba (skupina 121 po CC-SI), poslovna in upravna stavba 
(skupina 122 po CC-SI), trgovska stavba in stavba za stori-
tvene dejavnosti (skupina 123 po CC-SI), stavba za promet 
in stavba za izvajanje komunikacij (skupina 124 po CC-SI), 
stavba splošnega družbenega pomena (skupina 126 CC-SI), 
obredna stavba (razred 1272 po CC-SI) in druga nestanovanj-
ska stavba, če je namenjena javni rabi (skupina 113 po CC-SI) 
in javna površina, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, 
parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina;

27. objekt z vplivi na okolje je objekt, za katerega je treba 
pred začetkom izvajanja posega v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, izvesti presojo vplivov na okolje;

28. odstranitev je izvedba del, s katerimi se odstranijo, 
porušijo ali razgradijo vsi nadzemni in podzemni deli objekta;

29. pooblaščeni strokovnjak ali pooblaščena strokovnja-
kinja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni strokovnjak) je poo-
blaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt, pooblaščeni 
inženir ali druga pooblaščena oseba s področja arhitekture, 
krajinske arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, 
tehnologije, požarne varnosti ter geotehnologije in rudarstva, ki 
je vpisana v ustrezni imenik v skladu s svojimi poklicnimi nalo-
gami po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost;

30. presoja sprejemljivosti je postopek, v katerem se 
oceni vpliv oziroma posledice nameravane gradnje v skladu s 
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;

31. presoja vplivov na okolje je postopek, v katerem se 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, pripravi poročilo 
o vplivih na okolje, izvede sodelovanje z javnostjo, vključujejo 
stranke in pristojni mnenjedajalci ter pri čezmejnih vplivih dr-
žave članice Evropske unije, v presoji se preučijo vse zbrane 
informacije o vplivih posega na okolje in na njihovi podlagi izda 
obrazložena odločitev, vključena v integralno gradbeno dovo-
ljenje, izdano v integralnem postopku;

32. pristojni poklicni zbornici sta Zbornica za arhitekturo in 
prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) in Inženirska 
zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS);

33. prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega 
objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri;

34. projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleže-
nec pri graditvi objektov izdeluje projektno dokumentacijo in 
izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko 
dejavnost;

35. rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti 
obstoječega objekta, pri čemer se spreminjajo njegovi kon-
strukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge izboljšave, 
pri čemer se mora ohraniti vsaj del konstrukcijskih elementov 
obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne pove-
čajo, lahko pa se zmanjšajo. Povečanje gabaritov je v okviru 
rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zah-
tevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. 
Rekonstrukcija je tudi takšna sprememba namembnosti, zaradi 
katere se objekt razvrsti v višjo vrsto zahtevnosti v skladu s 
predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost 
gradnje;

36. sprememba namembnosti je sprememba namena 
objekta ali njegovega dela, ki se izvede samostojno ali hkrati z 
vzdrževanjem, manjšo rekonstrukcijo, rekonstrukcijo ali prizida-
vo. Za spremembo namembnosti se ne šteje, če se namemb-
nost spreminja v okviru podrazreda v skladu s predpisom, ki 
ureja klasifikacijo vrst objektov CC-SI, in če se spreminja na-
membnost znotraj razreda poslovnih in upravnih stavb (razred 
CC-SI 1220), z izjemo podrazreda Konferenčne in kongresne 
stavbe (podrazred CC-SI 12204) ali znotraj razreda Stanovanj-
ske stavbe za posebne družbene skupine (razred CC-SI 1130);

37. stavba je pokrit objekt, v katerega se lahko vstopi in 
je namenjen bivanju ali opravljanju dejavnosti;

38. uporabno dovoljenje je odločba, s katero se dovoljuje 
uporaba objekta;

39. upravni organ je upravni organ za gradbene zadeve, 
ki je po tem zakonu pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, 
integralnega gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja in 
odločb iz IV. poglavja devetega dela tega zakona ter za eviden-
tiranje prijave začetka gradnje;

40. vzdrževalna dela v javno korist je izvedba takšnih 
vzdrževalnih in drugih del, za katere je v posebnem zakonu ali 
predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, 
določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste 
gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost 
objekta in z njo povezana velikost objekta;

41. vzdrževanje objekta so dela, namenjena ohranjanju 
uporabnosti in vrednosti objekta, izboljšave, ki upoštevajo na-
predek tehnike, in manjši inštalacijski preboji;

42. začetek gradnje je začetek izvajanja gradbenih, obr-
tniških ali inštalacijskih del;

43. zadnje stanje gradbene tehnike je stanje, ki v trenutku, 
ko se projektira ali gradi, pomeni doseženo stopnjo razvoja teh-
ničnih zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, 
ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s 
področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih 
stroškov;

44. zahtevni objekt je objekt velikih dimenzij ali konstruk-
cijsko zahteven objekt ali objekt, ki je namenjen zadrževanju 
večjega števila oseb v njem, in je prostorsko zaznaven;
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45. zainteresirana javnost je javnost, ki jo okoljsko odlo-
čanje prizadene ali bi jo lahko prizadelo, ali ki ima interes pri 
okoljskem odločanju;

46. zainteresirana javnost, ki jo okoljsko odločanje priza-
dene ali bi jo lahko prizadelo, je fizična ali pravna oseba, ki je 
skladno s tem zakonom stranski udeleženec v postopku izdaje 
integralnega gradbenega dovoljenja;

47. zainteresirana javnost, ki ima interes pri okoljskem 
odločanju, sta:

– nevladna organizacija v javnem interesu na področju 
varstva okolja ali ohranjanja narave v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave,

– civilna iniciativa, ki je skupina najmanj 200 polnoletnih fi-
zičnih oseb, ki so zainteresirane za okoljske odločitve, s stalnim 
prebivališčem na območju občine, kjer je nameravana gradnja, 
ali na območju občine, ki meji na območje nameravane gradnje. 
V primeru gradnje objekta iz četrtega odstavka 9. člena tega 
zakona, za katerega je potrebno pridobiti integralno gradbeno 
dovoljenje, je civilna iniciativa skupina najmanj 500 polnoletnih 
fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine, kjer 
je nameravana gradnja, ali na območju občine, ki meji na ob-
močje nameravane gradnje. Civilna iniciativa nastane s podpisi 
najmanj 200 ali 500 polnoletnih fizičnih oseb. Seznam podpisni-
kov mora vključevati osebno ime, občino stalnega prebivališča, 
podpis in datum podpisa ter izjavo, da je podpisnik polnoletna 
oseba. Upravni organ lahko za potrebe priznavanja sodelo-
vanja v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja 
civilni iniciativi pridobi podatke o podpisnikih iz prejšnjih stavkov 
iz Centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije na na-
čin neposrednega vpogledovanja v ta register. Civilna iniciativa 
mora poleg seznama podpisnikov predložiti tudi podpisano iz-
javo vseh podpisnikov, s katero ti izjavljajo, da želijo sodelovati 
v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja zaradi 
varstva javne koristi varstva okolja in ne zaradi svojih pravnih 
koristi. Civilna iniciativa postavi skupnega predstavnika, ki jo 
predstavlja. Dokazilo o imenovanju skupnega predstavnika se 
priloži seznamu podpisnikov;

48. zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega obo-
da načrtovanega objekta na teren oziroma prenos osi trase 
linijskih gradbenih inženirskih objektov na teren na način, ki 
zagotavlja njegovo izvajanje skladno z gradbenim dovoljenjem 
in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje;

49. zbirni načrt ali zbirni prikaz je dokumentacija, ki opre-
deljuje zbrane in usklajene vsebine projekta glede na namen 
uporabe objekta in raven obdelave dokumentacije.

(2) Minister, pristojen za graditev (v nadaljnjem besedilu: 
minister), predpiše način izračuna površin in prostornin stavb.

(3) Podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, ne-
zahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za 
vzdrževanje in manjšo rekonstrukcijo predpiše Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

(4) Objekti se glede na namen uporabe razvrščajo v kla-
sifikaciji vrst objektov CC-SI, ki jo predpiše vlada.

4. člen
(začasni objekti)

(1) Začasni objekt je:
1. objekt, ki se postavi za namen in čas prireditve, ali 

objekt, namenjen sezonski ponudbi, vendar ne več kot za šest 
mesecev v istem koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu: 
začasni sezonski objekt);

2. objekt, ki se postavi za učinkovito obvladovanje razmer 
ob naravnih in drugih nesrečah oziroma v primeru višje sile 
(v nadaljnjem besedilu: začasni nujni objekt) za čas trajanja 
naravne in druge nesreče oziroma višje sile, vendar najdlje 
za tri leta;

3. objekt, namenjen skladiščenju nenevarnih snovi ob 
obstoječih proizvodnih ali skladiščnih objektih, v katerih se že 
izvaja dejavnost investitorja, na območjih proizvodnih dejavno-
sti in prometne infrastrukture, in sanitarni objekt ob obstoječih 
objektih na območjih iz te točke (v nadaljnjem besedilu: začasni 

skladiščni objekt), če je postavljen le enkrat in ne več kot za 
tri leta;

4. objekt na gradbišču, ki je postavljen znotraj gradbišča, 
za čas gradnje objekta (v nadaljnjem besedilu: začasni grad-
biščni objekt).

(2) Začasni nujni objekt, ki je potreben za izvajanje nalog 
iz pristojnosti države, se postavi, če tako odloči vlada s skle-
pom, pri čemer se v sklepu določi tudi čas postavitve takega 
objekta v skladu z 2. točko prejšnjega odstavka. Začasni nujni 
objekt, ki je potreben za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, 
se postavi, če tako odloči občinski svet, pri čemer se določi tudi 
čas postavitve takega objekta v skladu z 2. točko prejšnjega 
odstavka.

(3) Objekt je začasni objekt, če je narejen v montažni 
izvedbi ali je objekt proizvod.

(4) Ne glede na četrti odstavek 2. člena tega zakona je po-
stavitev začasnega nujnega objekta ali začasnega gradbiščne-
ga objekta lahko v neskladju s prostorskim izvedbenim aktom.

(5) Za začasne objekte se glede zagotavljana izpolnje-
vanja bistvenih in drugih zahtev smiselno uporabljajo določbe 
drugega dela tega zakona, pri čemer se šteje, da so te zahteve 
izpolnjene, če so elementi konstrukcije izvedeni v skladu z ve-
ljavnimi slovenskimi standardi, ki urejajo jeklene in aluminijske 
konstrukcije, začasne konstrukcije, ali ki urejajo zdravstvene 
in varnostne zahteve objektov za bivanje. Za zagotavljanje 
varnosti začasnih objektov je odgovoren investitor.

(6) Podrobnejša merila in pogoje za postavitev začasnih 
objektov iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena predpiše 
minister.

(7) Podrobnejša merila in pogoje za postavitev začasnih 
objektov iz 4. točke prvega odstavka tega člena predpiše vlada.

II. poglavje: Pogoji za začetek izvajanja gradnje  
in uporabe objektov

5. člen
(gradnja z gradbenim dovoljenjem in prijavo začetka gradnje)

(1) Pravnomočno gradbeno dovoljenje in prijava začet-
ka gradnje objekta sta pogoj za novogradnjo, rekonstrukcijo 
in spremembo namembnosti zahtevnega, manj zahtevnega 
in nezahtevnega objekta ter za odstranitev zahtevnega ali 
manj zahtevnega objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji 
nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter. Če 
prijava začetka gradnje ne vsebuje katerekoli izmed zahtevanih 
podatkov ali dokumentacije iz 76. člena tega zakona, se šteje, 
kot da prijava začetka gradnje ni bila podana.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek za spremembo na-
membnosti objekta ni treba prijaviti začetka gradnje objekta.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se rekonstruk-
cija, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in 
drugih nesreč in s katero se vzpostavi prejšnje stanje objekta, 
pri čemer se lega, gabariti, namembnost in zunanjost objekta 
ne spremenijo, in se z deli začne najpozneje v treh mesecih po 
naravni ali drugi nesreči, izvaja le na podlagi prijave začetka 
gradnje.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko investitor 
na lastno odgovornost prijavi začetek gradnje objekta in začne 
gradnjo po dokončnosti gradbenega dovoljenja, če ne gre za 
objekt z vplivi na okolje ali gre za objekt, ki ne potrebuje presoje 
sprejemljivosti po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena za izvrševanje 
izrečenega inšpekcijskega ukrepa gradbeno dovoljenje in pri-
java začetka gradnje nista potrebna.

6. člen
(gradnja na podlagi prijave začetka gradnje  

brez gradbenega dovoljenja)
(1) Na podlagi prijave začetka gradnje se:
– postavi začasni skladiščni objekt,
– izvaja novogradnja enostavnega objekta, ki je stavba,
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– odstrani zahtevni ali manj zahtevni objekt, ki ne iz-
polnjuje pogojev za odstranitev objektov iz prvega odstavka 
prejšnjega člena.

(2) Gradnja brez gradbenega dovoljenja oziroma brez 
prijave začetka gradnje ne sme biti v nasprotju s prostorskim 
izvedbenim aktom in predpisi, ki urejajo bistvene in druge zah-
teve, razen v primerih iz četrtega in petega odstavka 4. člena 
tega zakona.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je izvrševanje izreče-
nega inšpekcijskega ukrepa lahko v neskladju s prostorskim 
izvedbenim aktom.

7. člen
(pogoji za izvedbo manjše rekonstrukcije)

(1) Manjša rekonstrukcija se izvaja na podlagi pisnega 
mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, 
prizidavo zunanjega stopnišča ali dvigala pa tudi na podlagi 
pisnega mnenja pooblaščenega arhitekta, s katerim se predvidi 
rešitev, ki gradbenotehnične lastnosti objekta izboljša ali vsaj 
ne poslabšuje. Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeni-
štva po izvedeni manjši rekonstrukciji ustreznost izvedenih del 
pisno potrdi.

(2) Za manjše rekonstrukcije, ki pomenijo manjše poveča-
nje prostornine ali prizidave zunanjega stopnišča ali dvigala, je 
treba poleg mnenja in potrdila iz prejšnjega odstavka pridobiti 
tudi soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom.

(3) Podrobnejšo vsebino in obliko mnenja in potrdila iz 
prvega odstavka tega člena predpiše minister.

8. člen
(začetek uporabe objektov)

Za začetek uporabe objekta, za katerega je predpisana 
pridobitev gradbenega dovoljenja, je treba imeti uporabno do-
voljenje, razen za nezahtevni objekt. Objekte je treba upora-
bljati v skladu z gradbenim in uporabnim dovoljenjem.

III. poglavje: Pristojnost

9. člen
(pristojnost upravnih organov za izdajo odločb v postopkih 

dovoljevanja in evidentiranje prijav začetka gradnje)
(1) Pristojni upravni organ za izdajo dovoljenj po tem za-

konu in odločb iz IV. in V. poglavja devetega dela tega zakona 
ter evidentiranja prijav začetka gradnje je upravna enota, na 
območju katere je objekt predviden ali se nahaja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je pristojni organ za 
evidentiranje prijave začetka novogradenj enostavnih stavb in 
postavitve začasnih skladiščnih objektov občina, na območju 
katere je objekt predviden ali se nahaja.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je pristojni uprav-
ni organ za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja ministr-
stvo, pristojno za graditev (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je ministrstvo 
pristojno za izdajo dovoljenj, odločb in evidentiranje za nasle-
dnje objekte:

1. objekti splošnega družbenega pomena:
a) objekti za športne prireditve, ki so veliki 25 ha ali več 

oziroma sprejmejo 5.000 obiskovalcev ali več,
b) objekti za kulturne prireditve, ki sprejmejo 1.500 obi-

skovalcev ali več,
c) stavbe državne javne kulturne infrastrukture, ki sprej-

mejo 500 ali več obiskovalcev hkrati,
č) vse državne splošne bolnišnice, klinike in specialne 

bolnišnice pa, če imajo 70 postelj ali več;
2. objekti, v katerih se izvajajo protokolarne storitve:
a) državni protokolarni objekti,
b) objekti diplomatskih in konzularnih predstavništev;

3. objekti, ki so posebnega pomena za varnost države:
a) objekti, v katerih je sedež predsednika Republike Slo-

venije, Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora in ministr-
stev, pristojnih za zunanje in notranje zadeve ter obrambo in 
sedež predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,

b) objekti, ki so posebnega pomena za obrambo,
c) objekti, ki so posebnega pomena za policijo;
4. industrijske stavbe in gradbeni kompleksi:
4.1 elektrarne z nazivno električno močjo nad 10 MW,
4.2 objekti kemične industrije:
a) rafinerije,
b) objekti za proizvodnjo, uporabo in skladiščenje razstre-

liva, smodnika in drugih eksplozivnih snovi,
4.3 skladišča in rezervoarji:
a) skladišča zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko vnetljivih 

tekočin, vnetljivih tekočin, gorljivih plinov, oksidantov ali snovi, 
ki lahko eksplodirajo z zmogljivostjo 5.000 m³ ali več,

b) skladišča dizelskega goriva in ekstra lahkega kurilnega 
olja z zmogljivostjo 20.000 m³ ali več,

c) objekti za skladiščenje državnih blagovnih rezerv;
5. objekti prometne infrastrukture:
5.1 ceste s pripadajočimi objekti:
a) avtoceste (AC) in hitre ceste (HC), glavne ceste I. in 

II. reda (G1 in G2),
b) bencinski servisi in oskrbni objekti ob avtocestah in 

hitrih cestah,
5.2 glavne in regionalne železniške proge s pripadajočimi 

objekti in železniške postaje I. reda,
5.3 letališča s pripadajočimi objekti:
a) objekti letališke infrastrukture na javnih letališčih, na-

menjenih mednarodnemu zračnemu prometu, in letališčih, na 
katerih deluje slovenska vojska oziroma Organizacija Severno-
atlantske pogodbe (NATO),

b) infrastruktura navigacijskih služb zračnega prometa, 
razen nezahtevnih objektov;

5.4 pristanišča, namenjena mednarodnemu javnemu pro-
metu, s pripadajočo pristaniško infrastrukturo,

5.5 mejni prehodi;
6. cevovodi in elektroenergetski vodi:
a) naftovodi s premerom 300 mm ali več s pripadajočimi 

funkcionalnimi objekti,
b) plinovodi z obratovalnim tlakom, višjim od 16 barov, s 

pripadajočimi funkcionalnimi objekti,
c) elektroenergetski vodi napetosti 110 kV in več s pripa-

dajočimi funkcionalnimi objekti;
7. vodni objekti:
a) velike pregrade,
b) jezovi s konstrukcijsko višino 15 m ali več in dolžino 

krone 200 m ali več,
c) pregrade konstrukcijske višine 25 m ali več in dolžine 

krone 200 m ali več,
č) visokovodni nasipi celinskih voda, dolgi 2.000 m ali več,
d) visokovodni nasipi morja, dolgi 500 m ali več;
8. odlagališča radioaktivnih odpadkov;
9. jedrski in sevalni objekti, razen objektov za potrebe 

zdravstva in veterine;
10. drugi objekti, za katere je s posebnim predpisom za 

izdajo gradbenega dovoljenja določena pristojnost ministrstva.
(5) Ne glede na določbe prvega, tretjega in četrtega 

odstavka tega člena je za izdajo uporabnega dovoljenja in 
spremembe gradbenega dovoljenja pristojen upravni organ, 
ki je izdal gradbeno dovoljenje, razen v primeru, ko je zaradi 
predlaganih sprememb objekta treba izdati integralno gradbeno 
dovoljenje.

10. člen
(pristojnost organov za opravljanje inšpekcijskega nadzora)

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zako-
na, ki se nanašajo na gradnjo, za katero je predpisano gradbe-
no dovoljenje, opravljajo gradbeni inšpektorji.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek inšpekcijski nadzor 
nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na 
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podlagi tega zakona v delih, ki se nanašajo na izpolnjevanje 
bistvenih in drugih zahtev, ki sodijo na delovno področje drugih 
ministrstev, opravljajo inšpektorji, ki delujejo na tem delovnem 
področju (v nadaljnjem besedilu: drugi inšpektor).

(3) Nadzor nad gradnjo nezahtevnih objektov izvaja tudi 
občinski inšpektor ali skupni občinski inšpektor, ki deluje v 
okviru skupne občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: občinski 
inšpektor).

(4) Inšpekcijski nadzor nad gradnjo, za katero po tem 
zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se na-
naša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi 
predpisi občine, opravljajo občinski inšpektorji, v delu, ki se 
nanaša na bistvene in druge zahteve, pa gradbeni in drugi 
inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: državni inšpektorji), vsak iz 
svoje pristojnosti.

(5) Gradbeni, občinski ali drugi inšpektor (v nadaljnjem 
besedilu: inšpektor) o začetku postopka iz svoje pristojnosti 
nemudoma obvesti vse inšpektorje, tako da ta podatek vnese 
v sistem eGraditev.

IV. poglavje: Poslovanje

11. člen
(poslovanje in eGraditev)

(1) Poslovanje po tem zakonu se praviloma izvaja v elek-
tronski obliki prek sistema eGraditev v okviru in obsegu, kot ga 
določa prostorski informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: 
sistem eGraditev), razen postopanja s stranskimi udeleženci in 
postopka izvajanja inšpekcijskega nadzora.

(2) Zahteve, izjave, prijave, sklepe in odločbe iz tega 
zakona se vlagajo oziroma izdajajo v obliki in z vsebino obraz-
cev prek sistema eGraditev. Izjave, ki jih dajejo pooblaščeni 
strokovnjaki in vodja gradnje, vsebujejo njihovo osebno ime, 
če gre za pooblaščenega strokovnjaka, pa tudi identifikacijsko 
številko.

(3) Ne glede prejšnji odstavek se zahteva za izdajo grad-
benega dovoljenja za nezahtevni objekt in spremembo na-
membnosti, prijava začetka gradnje ter zahteve iz IV. poglavja 
devetega dela tega zakona lahko vložijo tudi v pisni obliki, 
razen prilog, ki so načrti in jih vlagatelj predloži v elektronski 
obliki.

(4) Če se poslovanje izvede na način iz prejšnjega od-
stavka, mora upravni organ oziroma občina zagotoviti, da do-
kumente, ki so predloženi v pisni obliki, pretvori v elektronsko 
obliko in jih evidentira v sistem eGraditev.

(5) Elektronsko poslovanje se izvaja prek sistema eGra-
ditev v skladu s predpisi, ki urejajo prostorski informacijski 
sistem.

(6) Podrobnejšo vsebino in obliko obrazcev iz drugega 
odstavka tega člena predpiše minister.

V. poglavje: Udeleženci pri graditvi objektov

12. člen
(splošne zahteve za udeležence pri graditvi objektov)
(1) Udeleženci pri graditvi objektov so investitor, projek-

tant, nadzornik in izvajalec.
(2) Dogovori o izvajanju storitev, ki jih investitor sklene z 

drugimi udeleženci iz prejšnjega odstavka, morajo biti sklenjeni 
v pisni obliki.

13. člen
(naloge investitorja)

Investitorjeve obveznosti so zlasti, da:
1. pridobi vsa predpisana dovoljenja, poskrbi za vse po-

trebne zahteve, naročila in prijave ter dokumentacijo, določeno 
s tem zakonom,

2. pri gradnji, za katero ni predpisano gradbeno dovoljenje 
po tem zakonu, zagotovi, da gradnja ni v nasprotju s prostor-
skim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter 
pridobi mnenja oziroma soglasja ali druga dovoljenja, če je to 
določeno z drugimi predpisi,

3. določi vodilnega pogodbenika in z vsemi drugimi po-
godbeniki uredi obveznosti do vodilnega pogodbenika, če skle-
ne pogodbo za projektiranje ali nadzor z več pogodbeniki,

4. če je na gradbišču hkrati več izvajalcev, investitor 
izmed njih določi izvajalca, ki prevzame tudi naloge vodenja 
gradbišča,

5. zagotovi, da se gradbišče ogradi, zavaruje in označi,
6. v skladu z načeli projektnega vodenja lahko imenuje 

pravno ali fizično osebo za koordinacijo in realizacijo investicije 
(v nadaljnjem besedilu: vodja investicije),

7. v času gradnje zagotovi reden dostop in spremljanje 
gradnje ter sodelovanje projektanta, ki je izdelal projektno 
dokumentacijo za izvedbo gradnje, in projektanta, ki izdela 
projektno dokumentacijo izvedenih del,

8. po zaključeni gradnji poskrbi za evidentiranje objekta.

14. člen
(naloge projektanta)

(1) Projektant je odgovoren za izdelavo projektne doku-
mentacije, ki jo prevzame v izdelavo, tako da je ta skladna s 
predpisi in zahtevami po tem zakonu. Če projektant za izdelavo 
projektne dokumentacije ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi 
strokovnjaki ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem 
in izkušnjami, ki opravljajo poklicne naloge v skladu z zako-
nom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, mora skleniti 
pogodbo z drugim projektantom, ki ima takšne pooblaščene 
strokovnjake. Ti posamezniki odgovarjajo za strokovne rešitve, 
ki so sestavni del projektne dokumentacije.

(2) Projektant v okviru prevzete storitve projektiranja zla-
sti:

– zagotovi izdelavo projektne dokumentacije, tako da je 
skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, grad-
benih in drugih predpisov, da omogoča kakovostno izvedbo 
objekta in racionalne rešitve v času gradnje, obratovanja in 
vzdrževanja objekta,

– za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed so-
delujočih pooblaščenih strokovnjakov, ki za projektanta opravlja 
poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, 
ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, določi vodjo izde-
lave projektne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: vodja 
projektiranja),

– zagotovi sodelovanje pooblaščenega strokovnjaka, ki 
glede na svoje poklicne naloge v skladu z zakonom, ki ureja 
arhitekturno in inženirsko dejavnost, izdela načrt oziroma pri-
kaz, ki je osnova za izdelavo zbirnega načrta oziroma prikaza, 
če to ni vodja projektiranja,

– odgovarja za celovitost in medsebojno usklajenost vseh 
delov projektne dokumentacije.

(3) Kadar je investitor sklenil pogodbe z več projektanti in 
določil vodilnega pogodbenika projektanta, ta prevzame naloge 
iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

(4) Vodja projektiranja vodi izdelavo projektne dokumen-
tacije in poskrbi za celovitost in usklajenost njenih delov z 
medsebojno koordinacijo pooblaščenih in drugih strokovnjakov 
ter izdela zbirni načrt oziroma prikaz.

(5) Projektant, vodja projektiranja in pooblaščeni strokov-
njaki, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije, vsak 
za svoj del projektne dokumentacije s podpisom jamčijo, da 
projektna dokumentacija izpolnjuje zahteve tega zakona.

15. člen
(naloge nadzornika)

(1) Nadzornik je odgovoren za izvajanje nadzora nad gra-
dnjo tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz tega zakona, 
preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. 
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Če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga 
s svojimi pooblaščenimi strokovnjaki z ustreznim pooblastilom, 
sklene pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene 
strokovnjake ima. Vsak pooblaščeni strokovnjak odgovarja za 
strokovni del nadzora, ki ga je prevzel.

(2) Nadzornik pred prevzemom posla preveri, ali je prido-
bljeno dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
če je to predpisano. Dela na gradbišču ne sme začeti, dokler 
dovoljenje iz prejšnjega stavka ni pridobljeno.

(3) Nadzornik za vodenje nadzora določi pooblaščenega 
strokovnjaka z ustreznim pooblastilom (v nadaljnjem besedi-
lu: vodja nadzora), ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od 
predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in 
inženirsko dejavnost.

(4) Poleg nalog iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
nadzornik oziroma vodja nadzora v okviru nadzora zlasti:

– zagotovi koordinacijo strokovnjakov iz prvega odstavka 
tega člena,

– zagotovi kakovosten nadzor gradnje objekta v skladu s 
projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, gradbenimi in dru-
gimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem in strokovnimi pravili,

– redno spremlja gradnjo objekta na gradbišču in vpisuje 
svoje ugotovitve v gradbeni dnevnik,

– ustno in pisno opozori udeležence pri graditvi objektov, 
če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami 
tega zakona,

– vsebinsko preverja in s podpisom potrdi ustreznost pro-
jektne dokumentacije izvedenih del in dokazila o zanesljivosti.

(5) Če investitor sklene pogodbe z več nadzorniki, izmed 
njih določi vodilnega nadzornika, ki prevzame naloge iz prve, 
druge in pete alineje prejšnjega odstavka.

(6) Vodja nadzora vodi in koordinira nadzor nad gradnjo 
v celoti.

(7) Nadzornik, vodja nadzora in pooblaščeni strokovnjaki, 
ki sodelujejo pri nadzoru, vsak za svoj del nadzora s podpisom 
jamčijo, da gradnja izpolnjuje zahteve tega zakona.

(8) Nadzornik pri gradnji istega objekta ne sme nastopati 
kot izvajalec in z njim ne sme biti v poslovni ali lastniški pove-
zavi. Kot pooblaščeni strokovnjak, ki opravlja naloge nadzora, 
lahko v imenu nadzornika nastopa samo posameznik, ki ne 
vodi gradnje tega objekta ali ne opravlja druge naloge za 
izvajalca.

(9) Nadzornik ne sme izdelovati sprememb projektne 
dokumentacije za izvedbo gradnje ali projektne dokumentacije 
izvedenih del, razen če pri tem objektu nastopa kot projektant.

(10) Če se med gradnjo zamenja nadzornik ali vodja nad-
zora, investitor ustavi gradnjo, dokler je ne prevzame novi nad-
zornik ali vodja nadzora. Zaradi zavarovanja zdravja in življenja 
ljudi se lahko izvajajo le dela za zaščito objekta in okolice.

16. člen
(izvajalec)

(1) Izvajalec mora za opravljanje dejavnosti gradbeništva 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– kot gospodarski subjekt ima v poslovni register vpisano 
dejavnost gradbeništva;

– imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi 
z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami tretjega 
oziroma četrtega odstavka tega člena;

– imeti mora sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni de-
lovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu 
z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja 
trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo 
(v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje).

(2) V dejavnost gradbeništva iz prejšnjega odstavka se 
ne šteje izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki nimajo po-
membnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

(3) Zavarovanje odgovornosti za škodo iz druge alineje 
prvega odstavka tega člena mora vključevati odgovornost za 
škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opra-

vljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malo-
marnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem 
zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme 
biti nižja od 50.000 eurov.

(4) Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za 
škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, 
povzročeno v Republiki Sloveniji, pri čemer višina letne zava-
rovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

(5) Izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali 
pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta, mora za vodenje 
gradnje imenovati pri sebi zaposlenega pooblaščenega stro-
kovnjaka ali posameznika z izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih najmanj ravni prve stopnje izobrazbe v skladu z 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve sto-
pnje s področja graditve, in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

(6) Izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali 
pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta, mora za 
vodenje gradnje imenovati pri sebi zaposlenega posameznika, 
ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka ali ki ima najmanj 
višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja 
graditve in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

17. člen
(naloge izvajalca)

(1) Izvajalec je odgovoren za izvajanje gradnje v okviru 
prevzete storitve tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz 
tega zakona.

(2) Naloge izvajalca so zlasti, da:
1. za vodenje gradnje določi pri sebi zaposlenega posa-

meznika,
2. prevzame zakoličbo,
3. izvaja gradnjo na ograjenem, zavarovanem in označe-

nem gradbišču, v skladu z 78. členom tega zakona,
4. izvaja gradnjo na podlagi pravnomočnega oziroma 

dokončnega gradbenega dovoljenja in v skladu s projektno 
dokumentacijo za izvedbo gradnje in na podlagi prijave začetka 
gradnje,

5. v skladu s predpisi in strokovnimi pravili zagotavlja 
kakovostno izvedbo,

6. vodi gradbeni dnevnik, v katerega vnaša pomembne 
podatke o izvajanju gradnje,

7. pridobiva in zbira potrdila o skladnosti in ustreznosti 
gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav,

8. pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomemb-
no fazo izvajanja gradnje,

9. investitorja in nadzornika opozori na morebitne ugo-
tovljene pomanjkljivosti projektne dokumentacije za izvedbo 
gradnje,

10. zagotavlja pogoje za varnost in zdravje pri delu,
11. zagotavlja varnost objekta, življenja in zdravja mimoi-

dočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,
12. izbira tehnološke in delovne procese, ki povzročajo 

najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklic-
nih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne 
vplive na okolje in objekte,

13. v času gradnje omogoči dostop na gradbišče projek-
tantu, ki je izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, 
in projektantu projektne dokumentacije izvedenih del, investi-
torju in nadzorniku ter koordinatorju za varnost in zdravje pri 
delu,

14. nadzorniku sproti izroča vso dokumentacijo o ustre-
znosti izvedbe del, dokazila o lastnostih vgrajenih materialov in 
proizvodov ter druga dokazila o pregledih in meritvah,

15. po zaključeni gradnji odstrani gradbene ovire in ome-
jitve dostopa, na območju gradnje ustrezno odstrani odpadke 
in uredi območje, kjer je bilo gradbišče,

16. poda izjavo, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti 
objekta.
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(3) Posameznik, ki vodi gradnjo, in izvajalec s svojima 
podpisoma jamčita, da gradnja izpolnjuje zahteve tega zakona.

(4) Če je na gradbišču več izvajalcev, je izvajalec, ki 
je prevzel vodenje gradbišča zadolžen za naloge iz 2. in 3. 
točke drugega odstavka tega člena. Poleg nalog iz prvega 
odstavka 18. člena tega zakona se vodenje gradnje v pri-
merih iz prejšnjega stavka razširi na vodenje gradbišča in 
skrb za koordinacijo med vsemi izvajalci ter usklajevanje 
dela in logistiko.

18. člen
(vodenje gradnje)

(1) Vodenje gradnje je skrb za izvajanje del v skladu s 
projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje 
določijo bistvene in druge zahteve, s standardi in pravili stroke 
ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu 
na gradbiščih.

(2) Vodenje gradnje opravlja posameznik, ki je poobla-
ščeni strokovnjak v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in 
inženirsko dejavnost, vodja del ali gradbeni delovodja, v skladu 
z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, ali 
mojster s področja gradbeništva v skladu z zakonom, ki ureja 
obrt.

(3) Gradbeni delovodja je vpisan v imenik pri Gospodarski 
zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS), če v skladu 
z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, iz-
polnjuje pogoje za gradbenega delovodjo in ima z izvajalcem 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali v poseb-
nih primerih za krajši delovni čas v skladu z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela.

(4) Mojster s področja gradbeništva je vpisan v imenik pri 
Obrtno podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
OZS), če v skladu z zakonom, ki ureja obrt, izpolnjuje pogoje za 
mojstra s področja gradbeništva in ima z izvajalcem sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni 
čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela.

(5) OZS in GZS sprejmeta etični kodeks in izvajata disci-
plinski nadzor nad posamezniki iz tretjega oziroma četrtega 
odstavka tega člena s smiselno uporabo zakona, ki ureja arhi-
tekturno in inženirsko dejavnost.

19. člen
(vodja del)

(1) Vodja del je oseba, ki je vpisana v imenik vodij del pri 
IZS. V imenik vodij del se vpiše oseba, ki ima:

1. izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj 
ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno 
izobrazbo tehnične smeri s področja graditve ali srednješolsko 
izobrazbo tehnične smeri s področja graditve,

2. najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja 
gradenj,

3. opravljen strokovni izpit za vodenje del pri IZS in
4. z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni 

delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v 
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, 
ki ureja trg dela.

(2) IZS s splošnim aktom, ki ga izda v soglasju z mini-
strom, določi obseg, vsebino, podrobnejše pogoje, način in 
postopek opravljanja strokovnega izpita za vodenje del ter 
višino stroškov opravljanja tega izpita.

(3) Za vpis in izbris iz imenika vodij del in za vodenje ime-
nika vodij del se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
arhitekturno in inženirsko dejavnost.

(4) IZS sprejme etični kodeks in izvaja disciplinski nadzor 
nad vodji del s smiselno uporabo zakona, ki ureja arhitekturno 
in inženirsko dejavnost.

20. člen
(pogoji za trajno oziroma stalno ter začasno oziroma 
čezmejno opravljanje storitev in dejavnosti izvajanja  

za tuje ponudnike)
(1) Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evrop-

ske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske 
konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen 
ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: drža-
ve pogodbenice), ki želijo v Republiki Sloveniji trajno oziroma 
stalno (v nadaljnjem besedilu: trajno) in začasno oziroma čez-
mejno (v nadaljnjem besedilu: začasno) opravljati dejavnost 
gradbeništva, lahko opravljajo to dejavnost v vseh statusno 
pravnih oblikah, če izpolnjujejo pogoje za zakonito opravljanje 
dejavnosti v državi sedeža.

(2) Tuji ponudniki, ki nimajo sedeža v državah pogod-
benicah (v nadaljnjem besedilu: tretje države), lahko trajno 
oziroma začasno opravljajo dejavnost gradbeništva pod pogoji 
iz prejšnjega odstavka, če je izpolnjen pogoj materialne vza-
jemnosti. Ta je izpolnjen, če lahko ponudniki, ki imajo sedež v 
Republiki Sloveniji, v državi sedeža tujega ponudnika opravljajo 
dejavnost gradbeništva pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod 
katerimi jih lahko ponujajo v Republiki Sloveniji tuji ponudniki 
in izpolnjevanje katerih za ponudnika s sedežem v Republiki 
Sloveniji ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike 
Slovenije predpisano za tuje ponudnike. Če je sedež ponudnika 
v več tretjih državah, se pri ugotavljanju materialne vzajemnosti 
upošteva pravni red tiste države, ki je strožji.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena morajo imeti tuji ponudniki sklenjeno zavarovanje odgo-
vornosti za škodo v skladu z določbami tega zakona.

(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena morajo tuji ponudniki zagotoviti sodelovanje posamezni-
ka, ki lahko vodi gradnjo. Za sklenjeno zavarovanje odgovor-
nosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, 
sklenjeno v Republiki Sloveniji ali drugi državi, če to zavaro-
vanje ustrezno krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

21. člen
(trajno opravljanje reguliranega poklica vodje del)

(1) Posamezniki, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v 
drugi državi pogodbenici in želijo v Republiki Sloveniji trajno 
opravljati regulirani poklic vodje del po tem zakonu, morajo pri 
IZS pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka in zakona, ki 
ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, je pogoj za 
izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije vodja del zago-
tovljeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s tretjim 
odstavkom 16. člena tega zakona in da mu s pravnomočno 
sodno odločbo ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica.

(3) IZS posameznika vpiše v imenik vodij del v osmih 
dneh od dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije. 
Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem 
dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.

(4) Za vpis in izbris iz imenika vodij del v skladu s tem 
členom se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja arhi-
tekturno in inženirsko dejavnost.

22. člen
(začasno ali občasno opravljanje reguliranega  

poklica vodje del)
(1) Posamezniki, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v 

drugi državi pogodbenici in želijo v Republiki Sloveniji začasno 
ali občasno opravljati regulirani poklic vodja del po tem zako-
nu, morajo pri IZS vložiti pisno prijavo, v skladu z zakonom, ki 
ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij. Prijava vse-
buje naslednje osebne podatke: osebno ime, državo, kraj in 
datum rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, 
elektronski naslov in telefonsko številko. Prijavo je treba vložiti 
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tudi vsakokrat, ko se okoliščine za opravljanje poklicnih nalog 
bistveno spremenijo.

(2) Pri prijavi za opravljanje storitev reguliranega poklica 
vodja del se pred prvim opravljanjem poklicnih nalog preveri 
poklicna kvalifikacija po postopku, kot je določen v prejšnjem 
členu.

(3) Na podlagi prijave se posameznik začasno vpiše v 
imenik vodij del. Za začasni vpis v imenik vodij del se posame-
zniku ne smejo zaračunati stroški za vpis, za vodenje imenika 
vodij del ali pristojbine.

(4) Posameznik, ki poklicne naloge v Republiki Sloveniji 
opravlja več kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v kole-
darskem letu pri zbornici in v njej navede morebitno spremem-
bo podatkov. Če zbornica ob prijavi ali podaljšanju prijave na 
podlagi kriterijev iz zakona, ki ureja postopek priznavanja po-
klicnih kvalifikacij, ugotovi, da ima posameznikovo opravljanje 
reguliranega poklica naravo trajnega opravljanja reguliranega 
poklica, lahko zahteva trajen vpis v imenik vodij del in plačilo 
vseh obveznosti do zbornice, ki se zahtevajo pri trajnem opra-
vljanju reguliranega poklica, vključno s stroški vpisa in plačilom 
pristojbine.

(5) Posameznik, ki se v imenik vpisuje začasno, mora 
ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Repu-
bliki Sloveniji, in v skladu z etičnim kodeksom vodij del, ki ga 
sprejme IZS.

(6) Za začasni vpis in izbris iz imenika vodij del v skladu s 
tem členom se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
arhitekturno in inženirsko dejavnost.

23. člen
(pristojnost IZS)

(1) IZS je v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznava-
nja poklicnih kvalifikacij, pristojni organ za priznavanje poklicne 
kvalifikacije vodje del. V zvezi z izvajanjem nalog iz 21. in 
22. člena tega zakona ima IZS vse pravice in obveznosti, ki jih 
določa zakon, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifika-
cij. Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za izvajanje teh 
nalog uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek priznava-
nja poklicnih kvalifikacij.

(2) O pritožbah zoper odločitve IZS v zvezi s priznava-
njem poklicnih kvalifikacij odloča ministrstvo.

(3) Priznavanje poklicne kvalifikacije vodje del po tem 
zakonu, vodenje imenika vodij del, vpis v imenik vodij del, izva-
janje strokovnega izpita za vodjo del in izvajanje disciplinskega 
nadzora nad vodji del izvaja IZS kot javno pooblastilo.

24. člen
(pristojnost OZS in GZS)

Vodenje imenika in izvajanje disciplinskega nadzora iz-
vajata OZS in GZS kot javno pooblastilo, s smiselno uporabo 
zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

Drugi del: BISTVENE IN DRUGE ZAHTEVE

25. člen
(bistvene in druge zahteve za objekte)

(1) Objekti morajo izpolnjevati bistvene zahteve glede na 
namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge 
značilnosti objekta ter druge zahteve.

(2) Bistvene zahteve za objekte so:
1. mehanska odpornost in stabilnost,
2. varnost pred požarom,
3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
4. varnost pri uporabi,
5. zaščita pred hrupom,
6. varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obno-

vljivih virov energije,
7. univerzalna graditev in uporaba objektov ter
8. trajnostna raba naravnih virov.

(3) Druge zahteve so posebne funkcionalne, okoljske in 
druge lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati tudi posamezne vrste 
objektov.

(4) Na objektih se lahko izvajajo rekonstrukcija, manjša 
rekonstrukcija, vzdrževanje, vzdrževalna dela v javno korist 
ali pa se jim spreminja namembnost tako, da so izpolnjene 
bistvene in druge zahteve, ki veljajo v času spreminjanja 
objekta, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja teh zahtev 
omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spre-
minjanja objekta.

(5) Zahteva glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zah-
tev iz prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je to tehnično 
neizvedljivo ali povezano z nesorazmernimi stroški. Pri spre-
minjanju objektov se gradbenotehnične lastnosti objekta ne 
smejo poslabšati.

(6) V objektih, varovanih na podlagi predpisov s podro-
čja varstva kulturne dediščine, lahko projektirane ali izvede-
ne rešitve odstopajo ali ne dosegajo predpisanih bistvenih in 
drugih zahtev, če to izhaja iz mnenja ali pogojev pristojnega 
mnenjedajalca za področje kulturne dediščine, pri čemer z od-
stopanjem ne smejo biti neposredno ogroženi varnost objekta, 
življenje in zdravje ljudi, sosednje nepremičnine ali okolje.

26. člen
(mehanska odpornost in stabilnost)

(1) Objekti morajo biti med gradnjo in uporabo mehansko 
odporni in stabilni ob upoštevanju vplivov, ki jim bodo izposta-
vljeni. Ti vplivi ne smejo povzročiti porušitve celotnega objekta 
ali njegovega dela, deformacij in nihanj, večjih od dopustnih, 
škode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi 
zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu 
z majhno verjetnostjo dogodka.

(2) Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti je 
treba upoštevati trajne, spremenljive in naključne vplive. Trajni 
vplivi so zlasti vplivi zaradi težnosti, zemeljskega in vodnega 
pritiska ter deformacije, ki se pojavljajo med gradnjo. Spre-
menljivi vplivi so zlasti koristna obtežba, obtežba s snegom in 
ledom, obtežba zaradi vetra, obtežba z vodo in valovi, toplotni 
vplivi in zmrzovanje, vplivi, ki jih povzročijo žerjavi, dinamični 
vplivi strojev, obremenitve ob gradnji in korozija. Naključni vplivi 
so zlasti udarci, eksplozije, potresi in vplivi požara.

(3) Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne 
sme negativno vplivati na bližnja zemljišča in ogrožati stabilno-
sti drugih objektov.

27. člen
(varnost pred požarom)

(1) Objekti morajo zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v 
njih ali njihovi bližini in zaradi zmanjšanja ogroženosti okolja 
zagotavljati požarno varnost in omogočiti učinkovito ter varno 
ukrepanje gasilcev in reševalcev. Zagotovljena mora biti zado-
stna količina vode za gašenje.

(2) Nosilna konstrukcija objekta mora ob požaru določen 
čas ohraniti potrebno nosilnost. Za omejitev hitrega širjenja 
požara po objektu morajo biti uporabljeni gradbeni elementi, ki 
se težko vžgejo, ob vžigu oddajajo majhno količino toplote in 
dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini.

(3) Za omejitev širjenja požara po objektu je treba večje 
objekte razdeliti v požarne sektorje.

(4) Objekti morajo zagotoviti zadostno število ustrezno 
izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, 
da jih lahko ljudje hitro in varno zapustijo. Za zagotovitev hitre 
in varne evakuacije ljudi ter hitrega posredovanja gasilcev in 
reševalcev v objektu morajo biti v večjih objektih in objektih 
z veliko uporabnikov vgrajeni sistemi za požarno javljanje in 
alarmiranje.

(5) V objektih in okolici objektov mora biti zagotovljen 
neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje.

(6) V objektih morajo biti nameščeni oziroma vgrajeni 
ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gašenje požara.
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(7) Zunanje stene in strehe objektov, ločilne stene, skupaj 
z vrati, okni in drugimi preboji, morajo zmanjšati nevarnost 
širjenja požara na sosednje objekte.

28. člen
(higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja)
(1) V objektih je treba zagotoviti higiensko in zdravstveno 

zaščito. Objekti ne smejo ogrožati zdravja ljudi ali povzročiti 
čezmerne obremenitve okolja.

(2) Objekti in deli objektov morajo zagotavljati, da so one-
snaževanje notranjega in zunanjega zraka, odvajanje odpadnih 
voda, ravnanje z odpadki ter ionizirajoča in elektromagnetna 
sevanja čim manjši in ne presegajo predpisanih mejnih vre-
dnosti.

(3) V objektih, v katerih se zadržujejo ljudje, mora biti na 
voljo pitna voda. Opremljeni morajo biti z zadostnim številom 
sanitarij. Deli objekta, ki so v stiku s pitno vodo ali drugimi vplivi 
(na primer mikrobiološko onesnaženje, nenameren povratni 
tok), ne smejo spremeniti fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških 
lastnosti pitne vode tako, da vplivajo na njeno zdravstveno 
ustreznost.

(4) Vse prostore v objektih, dostopne ljudem, je treba 
osvetliti v skladu z njihovo namembnostjo. Bivalni in delovni 
prostori, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, morajo biti 
osvetljeni z naravno svetlobo, ki je zadostna z vidika zdravja in 
dobrega počutja. Če primerna naravna osvetlitev ni tehnično 
izvedljiva, se lahko delovni prostori osvetlijo tudi z umetno 
razsvetljavo.

(5) V objektih je treba zagotoviti notranje ugodje in kako-
vost zraka. Dimne pline iz kurilnih naprav je treba odvesti na 
prosto tako, da nista ogrožena zdravje ljudi in okolje. Prezrače-
valni in klimatizacijski sistemi ne smejo ogrožati zdravja ljudi ali 
negativno vplivati na pravilno odvajanje produktov zgorevanja 
iz kurilnih naprav.

(6) Objekti morajo imeti higiensko in zdravstveno neopo-
rečen sistem zbiranja in odvajanja komunalnih, padavinskih in 
industrijskih odpadnih voda ter drugih odpadnih tekočin.

(7) Objekte je treba ščititi pred posledicami talne vode, 
atmosferskih padavin, vode iz napeljav objekta in pred neže-
leno vlago. Preprečiti je treba škodljivo nabiranje vlage zaradi 
kondenzacije vodne pare v gradbenih elementih objektov in na 
njihovih površinah.

29. člen
(varnost pri uporabi)

(1) Objekti morajo biti ob normalni uporabi varni pred zdr-
si, spotikanjem, padci, utopitvami, trčenjem, padci predmetov, 
opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi 
in drugimi nesrečami ali poškodbami.

(2) V delih objektov, po katerih je predvidena hoja, ne sme 
biti mest, na katerih obstaja nevarnost zdrsa in spotika zaradi 
nestabilnih ali nepričakovano spreminjajočih se tal, nevarnih 
ovir ali neravnin. Na mestih v objektih, kjer obstaja nevarnost 
padca, morajo biti nameščeni ustrezni elementi, ki to nevarnost 
zmanjšajo. Če so ta mesta dostopna tudi otrokom, je treba ele-
mente prilagoditi tako, da se otroci ne morejo zmuzniti skoznje 
in da je plezanje nanje oteženo.

(3) Zasteklitve morajo biti zaščitene pred trkom ali izdela-
ne tako, da ob razbitju niso nevarne. Na komunikacijskih poteh 
morajo biti vidno označene.

(4) Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, 
morajo biti varno pritrjeni. Strehe morajo biti varne pred zdrsi 
snega in leda.

(5) Deli objekta, ki so vroči in bi lahko bili za ljudi nevarni, 
se po potrebi zavarujejo pred dotiki.

(6) Objekti morajo biti varni pred električnim udarom, 
podnapetostnimi, prenapetostnimi in čezmernimi elektroma-
gnetnimi vplivi, vžigom možne eksplozivne atmosfere, čezmer-
nim segrevanjem inštalacijskih elementov in elektroenergetskih 
sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki, nevarnostjo 
prekinitve napajanja in drugimi nevarnostmi.

(7) Objekti morajo biti opremljeni s sistemom zaščite pred 
strelo tako, da ta odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo, 
pri čemer ne povzroča nevarnosti za požar, da omeji okvare 
sistemov in naprav ter zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika 
in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala.

30. člen
(zaščita pred hrupom)

(1) Raven hrupa v objektih ne sme ogrožati zdravja ljudi. 
Zagotovljene morajo biti primerne razmere za delo, druge de-
javnosti in počitek. Upoštevajo se zunanji hrup, hrup iz drugih 
prostorov, hrup obratovalne opreme in odmevni hrup.

(2) Objekt ob predvideni uporabi ne sme povzročati čez-
merne obremenitve v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja 
pred hrupom.

31. člen
(varčevanje z energijo, ohranjanje toplote  

in raba obnovljivih virov energije)
(1) Objekti morajo zaradi varčevanja z energijo in ohranja-

nja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov energije zagota-
vljati učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije 
na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračeva-
nja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave 
v stavbah ter drugih tehničnih sistemov, povezanih s sistemi 
stavbe. Čim večji del energije za delovanje sistemov v stavbi 
mora biti zagotovljen iz obnovljivih virov energije.

(2) Objekt mora biti v prostoru ustrezno orientiran in za-
snovan z ugodnim razmerjem med površino toplotnega ovoja 
stavbe in njegovo kondicionirano prostornino. Prostori morajo 
biti energijsko optimalno razporejeni. Z materiali in elementi 
konstrukcije ter celotno zunanjo površino objekta mora biti 
omogočeno učinkovito upravljanje energijskih tokov.

(3) Sistem ogrevanja mora ob najmanjših toplotnih izgu-
bah zagotoviti ustrezno raven notranjega toplotnega ugodja.

(4) S pasivnimi gradbenimi elementi je treba zagotoviti, 
da se v času sončnega obsevanja in ob hkratnih visokih zu-
nanjih temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sončnega 
obsevanja ne pregrejejo. Če s temi rešitvami v objektu ni mo-
goče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se uporabijo 
sistemi intenzivnega nočnega hlajenja oziroma prezračevanja 
prostorov in druge alternativne rešitve. Če z uporabo teh pri-
stopov ni mogoče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, 
se uporabi sistem za hlajenje stavbe.

(5) Če z naravnim prezračevanjem v prostorih ni mo-
goče doseči predpisane kakovosti zraka, se uporabi sistem 
hibridnega ali mehanskega prezračevanja, ki mora omogočati 
učinkovito vračanje toplote zraka.

(6) Topla voda se praviloma zagotavlja z učinkovitim da-
ljinskim ogrevanjem. Če to ni mogoče, se energijska učinkovi-
tost tega sistema zagotovi z energijsko učinkovitimi generatorji 
in hranilniki tople vode. Zagotoviti je treba energijsko učinkovit 
razvod, zmanjšan pretok tople vode in regulacijo sistema.

(7) Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja 
z naravno osvetlitvijo. Če to ni mogoče, se uporabijo ener-
gijsko učinkovita svetila in pripadajoči elementi ter ustrezna 
regulacija.

32. člen
(univerzalna graditev in uporaba objekta)

(1) Univerzalna graditev in uporaba objektov vključuje:
– graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem, in
– graditev prilagodljivih objektov.
(2) Graditev in uporaba objektov, dostopnih vsem ljudem, 

ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost 
pomeni takšno projektiranje, gradnjo in uporabo objektov, ki 
omogoča neoviran dostop in njihovo uporabo.

(3) Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata in vertikalne 
povezave (stopnice, klančine, osebna dvigala in druge mehan-
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ske dvižne naprave) morajo ljudem s posameznimi funkcional-
nimi oviranostmi omogočati samostojno uporabo, opremljeni 
morajo biti s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno 
gibanje, komunikacijo in orientacijo. Število parkirnih mest za 
invalide v bližini glavnega vhoda mora biti zadostno, če prostor-
ske možnosti to omogočajo, pa morajo biti zagotovljena tudi 
parkirna mesta za uporabnike z otroškimi vozički.

(4) Graditev prilagodljivih objektov pomeni takšno projek-
tiranje in gradnjo, ki ne posega v izpolnjevanje drugih bistvenih 
zahtev in brez nesorazmernih stroškov omogoča prilagoditev 
objekta trajni ali začasni funkcionalni oviranosti uporabnikov.

(5) Na način iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
morajo biti projektirani, grajeni in se uporabljati:

– objekti v javni rabi ali deli objektov, ki so v javni rabi, in
– najmanj eno stanovanje na vsakih deset stanovanj in 

skupni deli večstanovanjskih stavb z deset in več stanovanji.
(6) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka zahtev 

iz drugega in tretjega odstavka tega člena ni treba izpolnjevati 
objektom na težko dostopnih krajih. Pri hotelskih in podobnih 
gostinskih stavbah ter drugih gostinskih stavbah za kratkotrajno 
nastanitev pa mora te zahteve izpolnjevati vsaj ena nastavi-
tvena enota v stavbi z desetimi in več nastanitvenimi enotami 
oziroma na vsakih dodatnih deset nastanitvenih enot vsaj ena 
nastavitvena enota.

(7) Na način iz četrtega odstavka tega člena morajo 
biti projektirane in grajene stavbe, ki niso navedene v petem 
odstavku tega člena, razen industrijskih stavb in skladišč ter 
nestanovanjskih kmetijskih stavb.

(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko občine 
v dogovoru z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami s 
strateškim načrtom dostopnosti določijo stopnjo prilagojenosti 
zunanjih javnih površin.

33. člen
(trajnostna raba naravnih virov)

Objekti morajo biti projektirani, grajeni, vzdrževani in od-
stranjeni tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da se 
omogoča predvsem:

– ponovna uporaba ali možnost recikliranja objektov, nji-
hovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi,

– dolga življenjska doba objektov in
– uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih 

surovin v objektih.

34. člen
(podrobnejša določitev bistvenih in drugih zahtev)

(1) Bistvene zahteve podrobneje predpiše minister.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek bistvene zahteve, razen 

bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, ki se 
nanašajo na posebne vrste objektov ali dele bistvenih zahtev, 
predpišejo pristojni ministri, v katerih delovno področje spa-
dajo takšne vrste objektov ali bistvene zahteve v soglasju z 
ministrom.

(3) Predpisi iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
lahko sklicujejo na standarde ali tehnične smernice oziroma 
določijo, da velja domneva skladnosti z zahtevami predpisa, če 
ustreza zahtevam v njem navedenih standardov ali tehničnih 
smernic (v nadaljnjem besedilu: priporočena metoda).

(4) Če je v predpisih iz prvega in drugega odstavka tega 
člena določena domneva skladnosti iz prejšnjega odstavka, se 
s temi predpisi opredelijo tudi metode in postopek, v katerem 
se dokaže, da projektna dokumentacija, v kateri je projektant 
uporabil rešitve zadnjega stanja gradbene tehnike, zagotavlja 
vsaj enako stopnjo zanesljivosti kot projektna dokumentacija, 
pripravljena z uporabo tehničnih smernic in obveznih ali pripo-
ročenih standardov.

(5) Druge zahteve podrobneje predpiše minister, v čigar 
delovno področje spada vrsta objektov ali druge zahteve.

35. člen
(standardizirani opisi del, popisi materialov in opreme)

Standardizirani opisi del, popisi materialov in opreme v 
gradbeništvu določajo načine izvedbe, pravila za računanje 
količin, pravila za obračun opravljenih del, materialov in opre-
me ter druge ukrepe, ki omogočajo kakovostno in stroškovno 
učinkovito graditev objektov.

36. člen
(tehnične smernice)

(1) S tehničnimi smernicami za graditev objektov (v na-
daljnjem besedilu: tehnične smernice) se za določene vrste 
objektov natančno opredelijo:

– priporočene tehnične rešitve, s katerimi se doseže 
izpolnjevanje bistvenih zahtev za projektiranje, gradnjo in vzdr-
ževanje objektov,

– izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in 
materialov, ki se smejo vgrajevati, in način njihove vgradnje,

– pravila za klasificiranje in razvrščanje objektov.
(2) S tehničnimi smernicami se za določene vrste objektov 

natančno opredelijo tudi priporočene tehnične rešitve, ki se 
nanašajo na izpolnjevanje drugih zahtev.

(3) Tehnične smernice iz prvega odstavka tega člena 
objavi minister na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek tehnične smernice, ki 
se nanašajo na graditev gradbenih inženirskih objektov, na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave objavijo pristoj-
ni ministri, v delovno področje katerih sodi posamezna vrsta 
gradbenega inženirskega objekta, po predhodnem soglasju 
ministra.

(5) Tehnične smernice iz drugega odstavka tega člena na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave objavijo pristojni 
ministri, v katerih delovno področje sodijo druge zahteve, po 
predhodnem soglasju ministra.

(6) Obliko tehničnih smernic predpiše minister.

37. člen
(drugi normativni dokumenti)

Drugi normativni dokumenti so dokumenti, ki določajo pra-
vila, usmeritve ali značilnosti za dejavnosti ali njihove rezultate. 
Če predpis ne določa drugače, se drugi normativni dokumenti 
uporabijo v naslednjem vrstnem redu:

1. tehnična smernica za graditev (TSG) in tehnične smer-
nice iz četrtega in petega odstavka prejšnjega člena,

2. privzeti evropski standard (SIST EN),
3. izvirni slovenski standardizacijski dokument (SIST),
4. privzeti mednarodni standard (SIST ISO),
5. privzeti tuji standard (na primer SIST DIN) in
6. druge javno dostopne tehnične specifikacije.

38. člen
(zahteve za vgradnjo materialov in proizvodov)

(1) V objekte se vgrajujejo materiali, gradbeni proizvodi 
in proizvodi, ki so bili dani na trg ali jim je bila omogočena 
dostopnost na trgu v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in 
druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo 
tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti, in 
iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov. Vgrajeni 
morajo biti tako, da objekti lahko dosežejo namen iz 2. člena 
tega zakona.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko vgrajujejo tudi 
materiali, gradbeni proizvodi in proizvodi, ki so že bili upora-
bljeni in njihova ponovna uporaba ne predstavlja tveganja za 
uporabnike in okolje in po uporabi bistvene zahteve za objekte 
niso spremenjene. Vgrajeni morajo biti tako, da objekti lahko 
dosežejo namen iz 2. člena tega zakona, in sicer glede na:

– način vgradnje posameznih vrst gradbenih in drugih 
proizvodov,
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– elemente objektov, v katere se gradbeni in drugi proi-
zvodi z izbranimi lastnostmi lahko vgradijo,

– način dokazovanja primernosti vgradnje in
– druge zahteve, s katerimi se zagotovi, da vgrajeni ma-

teriali omogočajo izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte.
(3) Če gre v primerih iz prejšnjega odstavka za gradbeni 

proizvod, material ali proizvod, ki predstavlja odpadek v skla-
du s predpisi, ki urejajo odpadke, mora pred vgradnjo izgubiti 
status odpadka.

(4) Obvladovanje tveganj iz drugega odstavka tega čle-
na projektant dokazuje v projektni dokumentaciji za izvedbo 
gradnje.

Tretji del: PROJEKTIRANJE

39. člen
(projektna in druga dokumentacija)

(1) Projektna in druga dokumentacija ali njeni posame-
zni deli so namenjeni pridobitvi pogojev, mnenj, gradbenega 
dovoljenja, prijavi začetka gradnje, izvedbi gradnje, pridobitvi 
uporabnega dovoljenja in evidentiranju ter uporabi objekta.

(2) Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija 
razvršča na:

– projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in dru-
gih pogojev,

– projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in grad-
benega dovoljenja,

– projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje,
– projektno dokumentacijo za odstranitev,
– projektno dokumentacijo izvedenih del.
(3) Druga dokumentacija se razvršča na:
– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

nezahtevne objekte,
– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

spremembo namembnosti,
– dokazilo o zanesljivosti objekta.
(4) Projektno dokumentacijo izdela projektant ob upošte-

vanju naročila investitorja, predpisov in strokovnih pravil glede 
na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 
druge značilnosti objekta. V njej se po načelih integralnega 
projektiranja, lahko tudi s pomočjo informacijsko podprtega pro-
jektiranja, z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko-arhi-
tekturnimi in drugimi rešitvami določijo lokacijske, funkcionalne, 
tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta zagotavlja 
skladnost objekta s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahte-
ve, skladnost objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju 
prostora in skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo 
mnenj, ter omogoča evidentiranje objekta.

(5) Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in 
drugih pogojev ter projektna dokumentacija za pridobitev mnenj 
in gradbenega dovoljenja vsebuje zbirni prikaz ter arhitekturne, 
gradbenotehnične oziroma krajinsko arhitekturne prikaze, gle-
de na namen objekta.

(6) V izdelavo projektne dokumentacije projektant vključi 
tiste pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in 
pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, 
strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in ru-
darstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjake 
z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede 
na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne 
dokumentacije potrebne. V projektni dokumentaciji se navedejo 
osebna imena ter identifikacijske številke vseh pooblaščenih 
strokovnjakov ter osebna imena drugih strokovnjakov, ki so 
sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije.

(7) Projektant in vodja projektiranja s podpisom projektne 
dokumentacije v vsaki fazi načrtovalskega procesa jamčita za 
njeno pravilnost, upoštevaje raven obdelave.

(8) Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana 
v slovenskem jeziku, razen posameznih vsebin in delov, ki se 
izdelujejo s pomočjo programske opreme za izračun in izris po-
datkov, pri čemer je treba te podatke reprezentativno povzeti in 
razložiti v slovenskem jeziku tako, da so strokovno razumljive.

(9) Projektna dokumentacija za objekte iz četrtega od-
stavka 9. člena tega zakona se izdela s pomočjo informacijsko 
podprtega projektiranja (BIM orodja).

(10) Podrobnejšo vsebino in obliko dokumentacije za 
zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki se uporablja 
za posamezne vrste objektov, predpiše minister.

(11) Pristojni poklicni zbornici po predhodnem soglasju 
ministra s pravili stroke uredita tehnična vprašanja, povezana 
s pripravo projektne dokumentacije. Pravila stroke pristojni 
poklicni zbornici objavita na svojih spletnih straneh.

40. člen
(obveznost izdelave projektnega natečaja)

(1) Za javno naročilo storitve projektiranja večstanovanj-
skih stavb in objektov v javni rabi se izvede projektni natečaj, 
če:

1. izvedbo projektnega natečaja za objekt določa prostor-
ski izvedbeni akt ali

2. tako odloči občinski svet ali vlada in gre za objekt, ki 
je pomemben za:

– grajeni prostor in njegovo identiteto,
– raznolikost in uporabnost prostora,
– trajnostnost in inovativnost,
– zdravo in varno življenjsko okolje,
– skrb za dodano gospodarsko ali turistično vrednost ali
3. tako določa drug zakon.
(2) Če je obveznost izvedbe projektnega natečaja za 

objekt določena, se izvede v skladu s predpisom, ki ureja 
projektne natečaje.

41. člen
(pregled dokumentacije pri neuporabi priporočene metode)

(1) Če se pri projektiranju ne uporabi priporočena metoda, 
se izvede pregled projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. 
Projektant imenuje izvajalca pregleda, ki deluje na področju, ki 
ga ureja predpis iz 34. člena tega zakona, in ki ni sodeloval pri 
projektiranju obravnavanega objekta. Če projektant za izdelavo 
pregleda ne razpolaga s pri njem zaposlenimi pooblaščenimi 
strokovnjaki ali drugimi strokovnjaki s strokovnim znanjem z 
ustreznega področja, mora skleniti pogodbo z drugim projek-
tantom, ki takšne pooblaščene strokovnjake ali druge strokov-
njake ima.

(2) Predmet pregleda iz prejšnjega odstavka je izključno 
kontrola brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin 
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, s katerimi se 
dokazuje, da predložena projektna dokumentacija za izvedbo 
gradnje izpolnjuje ustrezno bistveno zahtevo z najmanj enako-
vredno ravnjo, kot če bi bila uporabljena priporočena metoda.

(3) Izjava izvajalca pregleda, da projektna dokumentacija 
za izvedbo gradnje zagotavlja bistveno zahtevo, ki je bila pred-
met pregleda, je priloga projektne dokumentacije za izvedbo 
gradnje.

42. člen
(pridobivanje projektnih in drugih pogojev)

(1) Investitor lahko pridobi pogoje za izdelavo dokumenta-
cije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje 
in uporabo objekta (v nadaljnjem besedilu: projektni in drugi 
pogoji), ki jih mnenjedajalec določi v skladu s svojimi pristoj-
nostmi.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je pridobitev projektnih 
in drugih pogojev obvezna, če to določa poseben predpis.

(3) Mnenjedajalec izda projektne in druge pogoje v 
15 dneh od prejema zahteve za izdajo projektnih in drugih 
pogojev, razen če je v posebnem zakonu določen daljši rok, 
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vendar ne več kot dva meseca od prejema zahteve za izdajo 
projektnih in drugih pogojev.

(4) Projektni pogoji morajo biti jasni, strokovno in pravno 
utemeljeni ter obrazloženi in morajo vključevati tudi podatke, 
potrebne za pripravo projektne dokumentacije in morebitne 
pogoje za izvedbo gradnje in uporabo objekta. V nasprotnem 
primeru lahko investitor zahteva njihovo dopolnitev, na katero 
mnenjedajalec odgovori v 15 dneh.

(5) Če mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo pro-
jektnih in drugih pogojev ugotovi, da je nameravana gradnja 
na podlagi predpisov iz njegove pristojnosti sprejemljiva in da 
projektni in drugi pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo 
projektnih in drugih pogojev šteje kot zahteva za izdajo mnenja, 
mnenjedajalec pa da mnenje, da se z nameravano gradnjo 
strinja.

(6) Če mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo pro-
jektnih in drugih pogojev ugotovi, da nameravana gradnja na 
podlagi predpisov iz njegove pristojnosti ni dopustna ali mogo-
ča, se zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev šteje kot 
zahteva za izdajo mnenja, mnenjedajalec pa da mnenje, da se 
z nameravano gradnjo ne strinja.

(7) Projektni in drugi pogoji niso upravni akti.

43. člen
(pridobivanje mnenj)

(1) Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

(2) Mnenje se pridobi, če je nameravana gradnja ta-
kšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje 
pristojnega mnenjedajalca ali če je gradnja v varovalnem pasu 
infrastrukture.

(3) Za objekt, za katerega izdajo gradbenega dovoljenja 
je pristojno ministrstvo in je predviden na območju, za katero je 
sprejet državni prostorski izvedbeni akt, se mnenje ministrstva, 
pristojnega za prostor, ne pridobi, temveč se o tem odloči v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

(4) V mnenju se mnenjedajalec opredeli glede skladnosti 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s pred-
pisi iz svoje pristojnosti. Mnenje mora jasno izražati stališča 
mnenjedajalca in mora biti strokovno in pravno utemeljeno ter 
obrazloženo. V mnenje se lahko vključijo tudi podatki oziroma 
pogoji za izvedbo gradnje in uporabo objekta.

(5) Mnenjedajalec mora mnenje podati v 15 dneh od 
prejema popolne zahteve za izdajo mnenja, razen če je v 
posebnem zakonu predpisan daljši rok. Pri nepopolni zahtevi 
za izdajo mnenja mnenjedajalec zahteva dopolnitev, in to v 
desetih dneh od prejema zahteve, sicer se šteje, da je zahteva 
za izdajo mnenja popolna.

(6) Če se dokumentacija za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja spremeni tako, da to lahko vpliva na izdana mnenja, mora 
projektant s spremembo seznaniti posamezne mnenjedajalce 
in po potrebi pridobiti njihova nova mnenja v delu, v katerem 
se je projektna rešitev spremenila, spremembe pa morajo biti 
opisane v dokumentaciji.

(7) Če ima mnenje ne glede na določbe posebnih predpi-
sov določen čas veljavnosti, ta preneha teči, ko investitor vloži 
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za 
izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, 
naveden v mnenju.

(8) Podrobnejšo vsebino in obliko mnenja predpiše mi-
nister.

44. člen
(stroški projektnih in drugih pogojev ter mnenj)

Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih 
pogojev in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila 
stroškov ali drugih plačil.

Četrti del: POSTOPKOVNE DOLOČBE

I. poglavje: Informacije o pogojih za izvajanje gradnje

45. člen
(informacije o pogojih za izvajanje gradnje)

(1) Pristojni organi morajo investitorju pomagati in sveto-
vati v zadevah, ki se nanašajo na upravne postopke, predpisa-
ne s tem zakonom, in mu dati osnovne informacije o postopkih, 
ki so potrebni za izvedbo nameravane gradnje, informacije 
glede veljavnega prostorskega izvedbenega akta, informacije 
o potrebnih mnenjih, dokumentaciji za pridobitev dovoljenj in 
druge osnovne podatke, potrebne za pripravo dokumentacije 
in pridobitev drugih pravnih aktov.

(2) Dajanje informacij in svetovanje po določbah tega 
člena ni upravni postopek, ne vpliva na nastanek pravic ali ob-
veznosti in pristojni organi zanje odškodninsko ne odgovarjajo.

II. poglavje: Postopek izdaje gradbenega dovoljenja

46. člen
(zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja)

(1) Investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovolje-
nja, ki se ji priložijo:

1. dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za:
– gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen 

za spremembo namembnosti: projektna dokumentacija za pri-
dobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, katere sestavni del je 
tudi izjava, iz katere izhaja, da so na ravni obdelave dokumen-
tacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjene zahteve 
iz predpisov s področja graditve,

– gradnjo nezahtevnega objekta: dokumentacija za prido-
bitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt,

– spremembo namembnosti: dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti;

2. mnenja pristojnih mnenjedajalcev, razen če je name-
ravana gradnja na območju prostorskega izvedbenega akta, 
h kateremu so mnenjedajalci kot nosilci urejanja prostora dali 
vsebinsko ustrezno mnenje in se v njem izrekli, da pridobivanje 
mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno, 
ali dokazilo o tem, da mnenje ni bilo izdano v roku iz petega 
odstavka 43. člena tega zakona;

3. dokazila o pravici graditi, če investitor v zemljiški knjigi 
nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice na nepremič-
ninah, na katerih se bo izvajala gradnja:

– notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi te pravice, ki je 
predlagana za vpis v zemljiško knjigo,

– sodno ali upravno odločbo, ki mu omogoča gradnjo 
oziroma izvajanje del,

– sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremič-
nine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, 
razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti 
upravljavec, ali

– drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo 
oziroma izvajanje del;

4. sklep ministrstva, pristojnega za okolje, izdanega v 
predhodnem postopku glede presoje vplivov na okolje, v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je predhodni postopek 
predpisan.

(2) Pri nameravani gradnji objektov gospodarske javne 
infrastrukture ali priključkov nanjo, ki se izvajajo v cestnem 
telesu javne ali nekategorizirane ceste, ki so javno dobro ozi-
roma v občinski ali državni lasti, se ne glede na določbe tega 
člena za dokazilo iz 3. točke prejšnjega odstavka šteje soglasje 
upravljavca javne ali nekategorizirane ceste za izvedbo gradnje 
v cestnem telesu.

(3) Na nepremičninah, na katerih so predvidene začasne 
ureditve za potrebe gradnje, se za dokazilo iz 3. točke prvega 
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odstavka tega člena šteje tudi pisno soglasje imetnika stvarne 
pravice, ki omogoča takšno ureditev na tuji nepremičnini.

(4) Šteje se, da je zahteva za izdajo gradbenega dovolje-
nja popolna, če so priloženi dokumenti iz prvega odstavka tega 
člena. Šteje se, da je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja 
za objekte prometne infrastrukture in cevovode, elektronska 
komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode popolna, 
če so priloženi dokumenti iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 
tega člena.

(5) V primerih izdaje gradbenega dovoljenja za objekt iz 
tretjega odstavka 54. člena tega zakona se dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja pripravi v skladu s 1. točko 
prvega odstavka tega člena in prvim odstavkom 144. člena 
tega zakona.

(6) Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nepo-
polna, upravni organ najpozneje v 15 dneh od njenega prejema 
zahteva dopolnitev.

(7) Če upravni organ ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji 
za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte iz četrtega odstav-
ka tega člena, razen pogoja iz 5. točke prvega odstavka 54. čle-
na tega zakona, investitorja pisno pozove, da v določenem roku 
predloži dokazila o izpolnitvi tega pogoja.

47. člen
(mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja)
(1) Če mnenje k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja 

ni bilo priloženo in investitor izkaže, da mnenje ni bilo dano v 
roku iz petega odstavka 43. člena tega zakona, upravni organ v 
petih dneh od vložitve popolne zahteve pozove mnenjedajalca, 
da v osmih dneh od prejema poziva poda mnenje. Če v tem 
roku mnenje ni dano, ga upravni organ pridobi od pristojnega 
organa za nadzor nad mnenjedajalcem ali od izvedenca ali 
odloči sam brez mnenja. Stroške izvedenca v celoti krije mne-
njedajalec. Mnenjedajalec mora na podano zahtevo podati vse 
podatke, ki so potrebni za pripravo mnenja. Ti podatki se lahko 
uporabijo samo za potrebe priprave mnenja v konkretni zadevi.

(2) Upravni organ je vezan na mnenje pristojnega mne-
njedajalca, če izpolnjuje zahteve iz četrtega odstavka 43. člena 
tega zakona.

(3) Če mnenje ne izpolnjuje zahtev iz četrtega odstav-
ka 43. člena tega zakona, upravni organ zahteva dopolnitev 
takšnega mnenja. V primeru neuspešne dopolnitve mnenja 
upravni organ odloči s pomočjo mnenja pristojnega organa za 
nadzor nad mnenjedajalcem ali s pomočjo izvedenca ali pa 
odloči brez mnenja sam.

(4) V primeru dveh ali več neusklajenih mnenj različnih 
mnenjedajalcev upravni organ razpiše ustno obravnavo z na-
menom uskladitve mnenj. V primeru neuspešne uskladitve 
mnenj upravni organ odloči na način iz prejšnjega odstavka.

(5) V primeru iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena je treba glede skladnosti s predpisi, ki urejajo ohranjanje 
narave, za presojo sprejemljivosti uporabiti metodologijo za 
presojo sprejemljivosti, določeno v predpisih, ki urejajo ohra-
njanje narave, in se prepričati, da nameravana gradnja ne bo 
škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih območij, njihovo 
celovitost in povezanost.

(6) Upravni organ v primerih iz prvega, tretjega in če-
trtega odstavka tega člena izbere izvedenca s področja de-
lovanja mnenjedajalca. Kot izvedenec s področja minimalne 
komunalne oskrbe lahko sodeluje pooblaščeni strokovnjak, ki 
ga na zahtevo upravnega organa predlaga pristojna poklicna 
zbornica.

48. člen
(stranke)

(1) Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je 
investitor.

(2) Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja so lahko:

– lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice 
na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega dovoljenja;

– lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih 
bo nameravana gradnja, razen če upravni organ ugotovi, da 
gradnja nanj ne vpliva;

– druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja 
zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na 
njene pravice in pravne koristi.

(3) Upravni organ lahko za preverjanje podatkov o oseb-
nem imenu, datumu rojstva, datumu smrti in o naslovu stalnega 
ali začasnega prebivališča stranskega udeleženca pridobi ta 
podatek iz centralnega registra prebivalstva z neposrednim 
vpogledom v ta register.

49. člen
(seznanitev z začetkom postopka)

Upravni organ osebe iz drugega odstavka prejšnjega 
člena, za katere ugotovi, da jim pripada status stranskega ude-
leženca in ki so mu znane na podlagi uradnih evidenc, seznani 
z začetkom postopka in jih povabi k udeležbi.

50. člen
(priglasitev udeležbe)

(1) Vabljena oseba mora priglasiti svojo udeležbo v po-
stopku v roku, določenem v vabilu k udeležbi, ki ne sme biti 
krajši od osem dni in ne daljši od 30 dni. Če svoje udeležbe 
v določenem roku ne priglasi, se šteje, da se z nameravano 
gradnjo strinja in se kasneje ne more več vključiti v postopek 
izdaje gradbenega dovoljenja ter nima pravice do pritožbe.

(2) Če je zahteva za udeležbo v postopku vložena po 
preteku roka iz prejšnjega odstavka, se s sklepom zavrže. Pri-
tožba zoper sklep o zavrženju zahteve njegovo izvršitev zadrži.

(3) Druga oseba, ki priglasi udeležbo v postopku, mora 
ob priglasitvi pojasniti razloge za udeležbo, lahko pa navede 
tudi razloge, zaradi katerih nameravani gradnji ugovarja, ali pa 
navede, da se z nameravano gradnjo strinja.

(4) Če upravni organ ugotovi, da oseba iz prejšnjega od-
stavka, ki je priglasila udeležbo v postopek, ne izpolnjuje pogo-
jev za status stranskega udeleženca ali v priglasitvi ni ravnala v 
skladu s prejšnjim odstavkom kljub pozivu k dopolnitvi zahteve 
z razlogi za udeležbo, izda sklep, s katerim osebi zavrne vstop 
v postopek. Pritožba zoper ta sklep zadrži izvršitev sklepa.

(5) Pritožbe zoper sklep iz drugega in četrtega odstavka 
tega člena se rešujejo prednostno.

51. člen
(izjave stranskih udeležencev)

(1) Investitor lahko predloži pisno izjavo stranskega udele-
ženca, da se strinja z nameravano gradnjo kadarkoli do izdaje 
gradbenega dovoljenja. Stranski udeleženec se mora v izjavi 
izrecno sklicevati na dokumentacijo za izdajo gradbenega do-
voljenja, z navedbo številke in datuma njene izdelave.

(2) Šteje se, da je stranski udeleženec z nameravano gra-
dnjo seznanjen in da se z njo strinja, če je investitor z njim skle-
nil pisno pogodbo, s katero je na njegovi nepremičnini pridobil 
stvarno ali drugo pravico, ki mu omogoča izvajanje gradnje.

(3) Če je mnenjedajalec tudi stranka v skladu z 48. čle-
nom tega zakona, lahko v mnenju poda tudi izjavo, da se z 
nameravano gradnjo strinja.

(4) V primeru iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena se stranski udeleženec ne vključuje v postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja, temveč se mu gradbeno dovoljenje 
le vroči.

(5) Stranski udeleženec, ki med postopkom poda izjavo, 
iz katere izhaja, da nameravani gradnji ugovarja, mora za svoje 
trditve v izjavi predložiti dokaze.

52. člen
(obravnava in ugotovitveni postopek)

(1) Upravni organ opravi ustno ali videokonferenčno 
obravnavo (v nadaljnjem besedilu: obravnava). V vabilu na 
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obravnavo upravni organ navede način vpogleda v dokumen-
tacijo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se obravnava ne opravi, 
če so vsi stranski udeleženci podali izjave, da se z namera-
vano gradnjo strinjajo, in so pridobljena vsa potrebna mnenja 
mnenjedajalcev, iz katerih izhaja, da je nameravana gradnja 
skladna s predpisi iz njihove pristojnosti.

(3) Stranski udeleženec, ki nameravani gradnji ugovarja, 
svoje trditve navede in zanje do konca obravnave predloži do-
kaze, na kar ga upravni organ opozori v vabilu na obravnavo.

(4) V vabilu iz prejšnjega odstavka je treba stranske ude-
ležence posebej opozoriti tudi na to, da se bo v primeru, če se 
vabilu ne bodo odzvale in svojega izostanka ne bodo opravičile, 
štelo, da se z nameravano gradnjo strinjajo.

(5) Na obravnavo se lahko vabijo tudi projektant in mne-
njedajalci, ki so podali mnenje o nameravani gradnji.

(6) Upravni organ opravi videokonferenčno obravnavo, 
če presodi, da to pripomore k hitrejšemu in učinkovitejšemu 
postopku, če pri organu obstajajo ustrezne tehnične možnosti 
in če je glede na predmet obravnavanja to mogoče. Če ude-
leženci nimajo tehničnih možnosti za sodelovanje na video-
konferenčni obravnavi, morajo o tem obvestiti upravni organ v 
roku, ki ga določi v vabilu za ustno obravnavo. Upravni organ 
udeležencem, ki nimajo tehničnih možnosti za sodelovanje 
prek videokonference ali se ne želijo udeležiti videokonfe-
renčne obravnave, omogoči neposredno spremljanje video-
konferenčne obravnave v prostoru, v katerem se izvaja, ali 
spremljanje videokonferenčne obravnave s tehničnimi sredstvi, 
ki jih zagotovi sam ali jih zagotovijo drugi organi. Zapisnik te 
obravnave podpiše samo uradna oseba, ki videokonferenčno 
obravnavo vodi.

53. člen
(dopolnjevanje zahteve v ugotovitvenem postopku)
Če se med postopkom dokumentacija za pridobitev grad-

benega dovoljenja spremeni tako, da to lahko vpliva na posa-
mezna izdana mnenja ali izjave stranskih udeležencev, mora 
upravni organ s spremembo seznaniti tiste mnenjedajalce ali 
stranske udeležence in po potrebi pridobiti njihova nova mnenja 
ali izjave v delu, v katerem se je projektna rešitev spremenila.

54. člen
(pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja)

(1) Upravni organ izda gradbeno dovoljenje, če:
1. je predložena projektna dokumentacija za pridobitev 

mnenj in gradbenega dovoljenja, izdelana v skladu s predpisom 
iz desetega odstavka 39. člena tega zakona in sta jo podpisala 
projektant in vodja projektiranja, ki je bil v času izdelave projek-
tne dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, 
razen za spremembo namembnosti in nezahtevni objekt,

2. so k nameravani gradnji pridobljena mnenja v skladu s 
četrtim odstavkom 43. člena tega zakona ali če upravni organ 
v skladu s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 47. člena tega 
zakona ugotovi, da je nameravana gradnja skladna s predpisi, 
ki so podlaga za izdajo mnenj,

3. iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovolje-
nja, pogodbe o priključitvi ali pogodbe o opremljanju v skladu 
s predpisi, ki urejajo prostor, izhaja, da bo za novozgrajene 
objekte zagotovljena minimalna komunalna oskrba, razen za 
nezahtevne objekte, ki so pomožni objekti po predpisih, ki 
urejajo prostor,

4. nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na var-
stvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in poveza-
nost, če je za objekt, za katerega se zahteva gradbeno dovo-
ljenje, treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s predpisi, 
ki urejajo ohranjanje narave,

5. je investitor v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik ali ime-
tnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji nepremič-
nini, na kateri je predvidena gradnja, ali pa to pravico izkazuje 
z dokazili iz 3. točke prvega odstavka, drugega ali tretjega 
odstavka 46. člena tega zakona in

6. je plačano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, 
če je to predpisano v 106. členu tega zakona, ali je plačan prvi 
obrok nadomestila za degradacijo in uzurpacijo, če je odobreno 
njegovo obročno odplačevanje, in poravnana odškodnina za-
radi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

(2) Gradbeno dovoljenje za izvedbo rekonstrukcije, pri-
zidave ali spremembe namembnosti na obstoječem objektu 
se lahko izda le za objekt, ki ni nelegalen, ali za objekt, ki ima 
uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji, odločbo o objektu 
daljšega obstoja oziroma gre za objekt, zgrajen pred 31. de-
cembrom 1967.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se gradbeno dovoljenje 
za rekonstrukcijo, prizidavo ali spremembo namembnosti, ki se 
nanaša na zgrajeni nelegalni objekt, lahko izda, če se postopek 
izdaje gradbenega dovoljenja združi z izdajo gradbenega dovo-
ljenja za že zgrajeni objekt ali z izdajo odločbe iz IV. poglavja 
devetega dela tega zakona in se zgrajeni objekt v tem postopku 
legalizira. Izvajanje del na zgrajenem objektu, ki se legalizira 
in se rekonstruira, priziduje ali se mu spreminja namembnost, 
se lahko začne po dokončnosti oziroma pravnomočnosti dela 
odločbe, ki se nanaša na legalizacijo osnovnega objekta.

(4) Če upravni organ odloča o izdaji gradbenega dovo-
ljenja iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, se mora v 
ugotovitvenem postopku prepričati o dejanskem stanju objekta 
iz drugega ali tretjega odstavka tega člena.

(5) Če gre za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekon-
strukcijo ali nadomestno gradnjo objekta, poškodovanega v 
naravni ali drugi nesreči, tako da se vzpostavi prejšnje stanje, 
vendar ne gre za primere iz drugega odstavka 1. člena tega 
zakona, se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja pogoji iz 
2. točke prvega odstavka tega člena ne preverjajo.

(6) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če je predmet grad-
benega dovoljenja objekt z vplivi na okolje ali objekt, za kate-
rega je treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s predpisi, 
ki urejajo ohranjanje narave.

55. člen
(gradbeno dovoljenje za del objekta)

(1) Če investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega do-
voljenja za del objekta, se lahko izda gradbeno dovoljenje za 
posamezni del objekta, ki pomeni funkcionalno celoto.

(2) Gradbeno dovoljenje se lahko izda tudi za del objekta, 
ki ne pomeni funkcionalne celote, kadar gre za gradnjo ener-
getskih in linijskih gradbenih inženirskih objektov.

(3) Gradbeno dovoljenje za večnamenske stavbe se lahko 
izda na podlagi določitve pretežne namenske rabe objekta in 
podrobnega namena, določenega s podrazredom po klasifika-
ciji vrst objektov, za najmanj 75 % površine posameznih delov, 
vendar z določitvijo samo podrobnega namena, določenega 
s skupino po klasifikaciji vrst objektov za druge posamezne 
dele objekta, če v času izdaje gradbenega dovoljenja podro-
ben namen posameznih delov objekta še ni znan (pridržek 
namembnosti). Po izdaji delnega gradbenega dovoljenja za 
celotni objekt in določitvi namena posameznega dela objekta 
je treba za posamezni del objekta s pridržkom namembnosti 
pridobiti dopolnilno gradbeno dovoljenje za opredelitev podrob-
ne namembnosti.

(4) Če se izdaja gradbeno dovoljenje v skladu z drugim 
odstavkom tega člena in je za objekt kot celoto potrebna pre-
soja sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje 
narave, in ta še ni bila opravljena, se presoja sprejemljivosti 
opravi za celoten objekt.

56. člen
(vsebina gradbenega dovoljenja)

(1) Izrek gradbenega dovoljenja mora poleg sestavin, ki 
so z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, predpisane 
za odločbo, vsebovati tudi:

1. osebno ime oziroma firmo in prijavljeno prebivališče 
oziroma poslovni naslov investitorja,
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2. opis gradnje, zahtevnost objekta in klasifikacijsko števil-
ko v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov,

3. navedbo parcelnih številk za zemljiške parcele, na 
katerih se bo nameravana gradnja izvedla,

4. opis zagotavljanja komunalne oskrbe in priključevanja 
na infrastrukturo s podatki o parcelnih številkah komunalnih 
vodov in mestu priključevanja,

5. številko in datum dokumentacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja ter firmo in sedež projektanta,

6. morebitne pogoje za izvedbo gradnje, vzdrževanje in 
uporabo objekta,

7. številko in datum vseh izdanih mnenj in navedbo mne-
njedajalcev,

8. veljavnost gradbenega dovoljenja,
9. ugotovitev, da nameravana gradnja nima škodljivih 

posledic za naravo, če gre za objekt, za katerega je v skladu s 
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, obvezna presoja spre-
jemljivosti,

10. omilitvene ukrepe, s katerimi se odpravljajo škodljivi 
vplivi nameravane gradnje na naravo v skladu s predpisi, ki 
urejajo ohranjanje narave, če je to potrebno.

(2) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
sestavni del gradbenega dovoljenja.

57. člen
(rok za izdajo in vročitev odločbe)

(1) Rok za izdajo odločbe o zahtevi za izdajo gradbe-
nega dovoljenja je dva meseca od vložitve popolne zahteve 
za izdajo gradbenega dovoljenja, razen če je potrebno uskla-
jevanje z mnenjedajalci ali nadomeščanje mnenja v skladu 
s 47. členom tega zakona. V tem primeru je rok za izdajo 
odločbe tri mesece od vložitve popolne zahteve za izdajo 
gradbenega dovoljenja.

(2) Stranskim udeležencem, razen investitorju, se vroči 
odločba brez sestavnih delov iz drugega odstavka prejšnjega 
člena.

(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena se seznanijo 
mnenjedajalci in inšpektorji.

58. člen
(pravna sredstva)

(1) Zoper odločbo, ki jo v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja izda upravna enota, je dovoljena pritožba v osmih 
dneh od njene vročitve. Zoper odločbo, ki jo izda ministrstvo, 
ni dovoljena pritožba, je pa dovoljen upravni spor. Stranke se 
lahko pravici do upravnega spora odpovejo.

(2) Po preteku dveh mesecev od začetka gradnje ni 
mogoče predlagati obnove postopka iz razloga, saj bi morala 
biti oseba udeležena v postopku kot stranski udeleženec in ji 
možnost udeležbe v postopku ni bila dana.

(3) Če je objekt zgrajen na podlagi pravnomočnega grad-
benega dovoljenja vsaj do faze izvedenih grobih gradbenih del, 
se v postopku obnove gradbenega dovoljenja ali v postopku 
odprave ali razveljavitve po nadzorstveni pravici v primeru, 
kadar bi ukrepanje zoper gradbeno dovoljenje nesorazmerno 
poseglo v pridobljene pravice ali pravne koristi lastnika objekta, 
ugotovi le nezakonitost gradbenega dovoljenja. Zaradi ugotovi-
tve nezakonitosti gradbenega dovoljenja uvedba inšpekcijske-
ga postopka ni dopustna.

(4) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je 
bilo gradbeno dovoljenje izdano za objekt, za katerega je po 
predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, treba opraviti presojo 
sprejemljivosti.

(5) V primeru odprave ali ničnosti gradbenega dovoljenja 
se odpravi tudi uporabno dovoljenje.

(6) Upravne spore zoper odločbe, izdane v postopkih, za 
katere je po določbah tega zakona pristojno ministrstvo, ali za 
objekte, ki se financirajo iz virov, ki jih Evropska unija namenja 
gradnji, sodišče rešuje prednostno.

59. člen
(veljavnost gradbenega dovoljenja in njegova razveljavitev)

(1) Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne 
prijavi začetka gradnje in ne začne z gradnjo v petih letih od 
njegove pravnomočnosti, v primeru spremembe namembnosti 
pa, če investitor ne izvede spremembe namembnosti v petih 
letih od njegove pravnomočnosti.

(2) Če se v času veljavnosti gradbenega dovoljenja za ob-
močje, na katerem je nepremičnina, ki je predmet gradbenega 
dovoljenja, spremeni pravno ali dejansko stanje, te spremembe 
oziroma dopolnitve na veljavnost gradbenega dovoljenja ne 
vplivajo.

(3) Dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovolje-
nje se do začetka gradnje razveljavi tudi na podlagi zahteve 
investitorja.

60. člen
(sprememba investitorja)

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja je dopustna 
sprememba investitorja, pri čemer je treba spremembo prijaviti 
pri upravnem organu. Novi investitor prevzame pravice in ob-
veznosti dotedanjega investitorja.

61. člen
(sprememba gradbenega dovoljenja zaradi večjih odstopanj 

od gradbenega dovoljenja)
(1) V času veljavnosti gradbenega dovoljenja, vendar 

najpozneje v desetih letih po njegovi pravnomočnosti, lah-
ko investitor zaprosi za spremembo gradbenega dovoljenja. 
Gradbenega dovoljenja po izdaji uporabnega dovoljenja ali po 
začetku uporabe nezahtevnega objekta ni mogoče spreme-
niti. Sprememba gradbenega dovoljenja ni potrebna, če gre 
za odstopanja iz 79. člena tega zakona. Zaradi spremembe 
gradbenega dovoljenja se čas njegove veljavnosti ne spremeni.

(2) Investitor zahtevi za spremembo gradbenega dovolje-
nja priloži dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
dopolnjeno s spremembami, ali novo dokumentacijo za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, če so spremembe tolikšne, da je 
treba zaradi večje preglednosti izdelati novo dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, in druge potrebne listine.

(3) Pri spremembi gradbenega dovoljenja se upošteva 
že izdelana dokumentacija, preverijo pa se samo pogoji iz 
54. člena tega zakona, ki se nanašajo na odstopanja, pri če-
mer se uporabijo določbe materialnega predpisa, ki je veljal v 
času izdaje osnovnega gradbenega dovoljenja, ali predpisa, ki 
velja v času spreminjanja gradbenega dovoljenja. Če zahtevo 
za spremembo gradbenega dovoljenja vloži novi investitor iz 
prejšnjega člena, upravni organ preveri tudi, ali je izpolnjen 
pogoj iz 5. točke prvega odstavka 54. člena tega zakona. Če 
sprememba gradbenega dovoljenja vpliva na pravice strank ali 
skladnost s predpisi s področja mnenjedajalcev, se v postopek 
spremembe gradbenega dovoljenja vključijo le tiste stranke ali 
mnenjedajalci, na katere ta odstopanja vplivajo.

(4) Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja delno ali 
v celoti nadomesti že izdano gradbeno dovoljenje.

III. poglavje: Skrajšani ugotovitveni postopek  
izdaje gradbenega dovoljenja

62. člen
(skrajšani ugotovitveni postopek izdaje  

gradbenega dovoljenja)
(1) Gradbeno dovoljenje se lahko izda brez zaslišanja 

strank, če investitor v postopku za izdajo gradbenega dovo-
ljenja priloži:

– projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbe-
nega dovoljenja, ki sta jo podpisala projektant in vodja projekti-
ranja, ter da je njen sestavni del njuna podpisana izjava, da so 
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na ravni obdelave projektne dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja izpolnjene zahteve iz predpisov, ki urejajo 
graditev, in je predvidena gradnja skladna s prostorskim aktom, 
razen pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti;

– dokazilo o vpisu stvarne pravice na zemljišču ali doka-
zilo iz 3. točke prvega odstavka, drugega ali tretjega odstavka 
46. člena tega zakona, če v zemljiški knjigi ni vpisan kot lastnik 
ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji 
nepremičnini, z dokazilom o vložitvi predloga za vpis te pravice 
v zemljiško knjigo;

– mnenja, iz katerih izhaja, da je nameravana gradnja 
v skladu s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, razen če 
je nameravana gradnja na območju občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, h kateremu so mnenjedajalci kot nosilci 
urejanja prostora dali vsebinsko ustrezno mnenje in se v njem 
izrekli, da pridobivanje mnenj v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja ni potrebno;

– pisne izjave stranskih udeležencev iz prvega odstavka 
51. člena tega zakona, da se strinjajo z nameravano gradnjo 
in se sklicujejo na dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki je bila priložena zahtevi za izdajo gradbenega 
dovoljenja;

– dokazilo o plačanem nadomestilu za degradacijo in 
uzurpacijo, če je to predpisano v 106. členu tega zakona, ali da 
je plačan prvi obrok nadomestila za degradacijo in uzurpacijo, 
če je odobreno njegovo obročno odplačevanje, in dokazilo o 
plačilu odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijske-
ga zemljišča v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

(2) Rok za izdajo gradbenega dovoljenja iz prejšnjega 
odstavka je 30 dni od prejema zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja.

IV. poglavje: Postopek izdaje integralnega  
gradbenega dovoljenja

63. člen
(splošne zahteve)

(1) Za gradnjo objekta z vplivi na okolje, za katerega 
je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, se postopek 
izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na 
okolje iz zakona, ki ureja varstvo okolja, združita (v nadaljnjem 
besedilu: integralni postopek). V integralnem postopku se izda 
integralno gradbeno dovoljenje, ki vsebuje odločitev o izpol-
njevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja in odločitev, 
da nameravana gradnja nima pomembnih škodljivih vplivov 
na okolje. Integralni postopek se vodi po določbah II. poglavja 
četrtega dela tega zakona, razen če je v tem poglavju določeno 
drugače.

(2) V integralnem postopku se ne uporabljajo:
– drugi in tretji odstavek 58. člena tega zakona in
– 62. člen tega zakona.
(3) Za presojo vplivov na okolje se uporabljajo določbe 

predpisov, ki urejajo varstvo okolja, razen če je s tem zakonom 
določeno drugače.

(4) Če se v okviru presoje vplivov na okolje izvede tudi 
presoja sprejemljivosti, se zanjo uporabljajo določbe predpi-
sov, ki urejajo ohranjanje narave, razen če je s tem zakonom 
določeno drugače.

(5) Če se v integralnem postopku zahteva izdaja integral-
nega gradbenega dovoljenja za objekt, ki tvori kumulativni po-
seg v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali del objekta 
v skladu s prvim in drugim odstavkom 55. člena tega zakona, 
se v integralnem postopku izvede presoja vplivov na okolje za 
vse kumulativne posege ali celotni objekt, izpolnjevanje pogo-
jev za izdajo gradbenega dovoljenja pa se preveri le za posa-
mični objekt ali del objekta, ki je predmet zahteve investitorja.

(6) Če se v integralnem postopku opravi presoja vplivov 
na okolje za vse kumulativne posege ali celotni objekt iz prej-
šnjega odstavka, se izdaja integralnih gradbenih dovoljenj za 

gradnjo na območju izvedene presoje vplivov na okolje izvede v 
skladu z II. poglavjem četrtega dela tega zakona brez ponovne 
presoje vplivov na okolje, če:

– je zahteva vložena v petih letih od pravnomočnosti inte-
gralnega gradbenega dovoljenja, v katerem je bila opravljena 
presoja vplivov na okolje, ki vključuje tudi nameravano gradnjo,

– je nameravana gradnja skladna s pogoji, ki so določeni 
v že izdanem integralnem gradbenem dovoljenju, in

– so izpolnjeni pogoji iz 54. člena tega zakona.
(7) Gradbeno dovoljenje za objekt iz prvega odstavka 

tega člena, ki ni izdano v skladu z določbami tega poglavja ali 
ga je izdal stvarno nepristojen organ, je nično.

64. člen
(zahteva za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja)

(1) Zahtevi za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja 
se poleg prilog iz 46. člena tega zakona, razen predpisanih 
mnenj mnenjedajalcev, priloži tudi poročilo o vplivih na okolje, 
izdelano v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in ohra-
njanje narave.

(2) Šteje se, da je zahteva za izdajo integralnega gradbe-
nega dovoljenja popolna, če sta zahtevi priložena dokumentaci-
ja iz 1. točke prvega odstavka 46. člena tega zakona in poročilo 
o vplivih na okolje.

(3) Dokumentacija iz 46. člena tega zakona in poročilo o 
vplivih na okolje morata biti med seboj usklajena.

65. člen
(pridobivanje mnenj)

(1) Upravni organ pošlje zahtevo iz prejšnjega člena mne-
njedajalcem, ki morajo v 30 dneh od prejema zahteve poslati 
mnenje o sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika svoje 
pristojnosti.

(2) Na zahtevo mnenjedajalca se rok iz prejšnjega odstav-
ka lahko podaljša za največ 15 dni.

(3) Pridobivanje mnenj koordinira upravni organ.

66. člen
(prevlada javne koristi)

(1) Če upravni organ po pridobitvi mnenj iz prejšnjega 
člena skladno s predpisano metodologijo za presojo sprejemlji-
vosti ugotovi, da je gradnja objekta ocenjena neugodno, o tem 
obvesti investitorja. Ta lahko najpozneje v 90 dneh po vročitvi 
obvestila predlaga uvedbo postopka prevlade druge javne kori-
sti nad javno koristjo ohranjanja narave (v nadaljnjem besedilu: 
prevlada javne koristi).

(2) Če je poseg v poročilu o vplivih na okolje oziroma 
v dodatku za varovana območja ocenjen neugodno, lahko 
investitor vloži predlog za uvedbo postopka prevlade javne 
koristi hkrati z vložitvijo zahteve za pridobitev integralnega 
gradbenega dovoljenja.

(3) Predlog za uvedbo postopka prevlade javne koristi 
vsebuje gradiva in dokazila v skladu s predpisi, ki urejajo ohra-
njanje narave.

(4) Predlog za uvedbo postopka prevlade javne koristi 
se vloži na ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, ki v 
14 dneh preveri, ali je gradivo popolno, drugače pa zahteva 
njegovo dopolnitev.

(5) Če je predlog za prevlado javne koristi vložen med 
postopkom izdaje integralnega gradbenega dovoljenja, uprav-
ni organ prekine postopek do rešitve predhodnega vprašanja 
prevlade javne koristi. V primeru iz drugega odstavka tega 
člena upravni organ prekine postopek po pridobitvi mnenj iz 
prejšnjega člena.

(6) O prevladi javne koristi odloča vlada na predlog mi-
nistrstva, pristojnega za ohranjanje narave, pod pogoji in po 
postopku iz predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, razen če 
ta zakon določa drugače.
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67. člen
(stranski udeleženci v postopku izdaje integralnega 

gradbenega dovoljenja)
(1) Stranski udeleženec v integralnem postopku je lahko 

poleg osebe iz drugega odstavka 48. člena tega zakona tudi 
nevladna organizacija v javnem interesu, ki delujejo na podro-
čju varstva okolja in ohranjanja narave ter civilna iniciativa iz 
druge alineje 47. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona, 
če sta vložili zahtevo za vstop v postopek v 30 dneh od dneva 
objave iz prvega odstavka 68. člena tega zakona, pri čemer 
mora biti sestavni del zahteve za vstop v postopek tudi podatek 
o varnem elektronskem predalu, na katerega jima bo upravni 
organ vročal dokumente. Če je zahteva za vstop v postopek za 
izdajo integralnega gradbenega dovoljenja iz prvega odstavka 
70. člena tega zakona vložena zunaj roka iz prejšnjega stavka, 
se s sklepom zavrže.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je bila 
vročitev dokumentov opravljena v treh delovnih dneh po oddaji 
dokumentov v varni elektronski predal iz prejšnjega odstavka.

68. člen
(obveščanje javnosti in pravica zainteresirane  

javnosti do sodelovanja)
(1) Upravni organ v integralnem postopku po pridobitvi 

mnenj mnenjedajalcev, potem ko ugotovi, da je poseg spreje-
mljiv z vidika pristojnosti mnenjedajalcev in upravnega organa, 
obvesti javnost o začetem postopku za izdajo integralnega 
gradbenega dovoljenja in zagotovi javnosti vpogled v zahtevo 
za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja in dokumenta-
cijo, ki se nanaša na predmet izdaje integralnega dovoljenja, 
ter javnosti omogoči dajanje pripomb v času javne razgrnitve, 
ki traja 30 dni od dneva javne objave na državnem portalu 
eUprava.

(2) Javna objava se izvede v sistemu eGraditev in z ob-
javo na državnem portalu eUprava. Investitor mora, razen pri 
linijskih gradbenih inženirskih objektih, javno objavo namestiti 
na lahko dostopno in vidno mesto na nepremičnini, ki je pred-
met zahteve za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja.

(3) Javna objava iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
1. navedbo pristojnega upravnega organa,
2. osebno ime oziroma firmo in prijavljeno prebivališče 

oziroma poslovni naslov investitorja,
3. podatke o tem, da se izdaja integralnega gradbenega 

dovoljenja nanaša na objekt z vplivi na okolje,
4. vsebino zahteve za izdajo integralnega gradbenega 

dovoljenja za objekt z vplivi na okolje, in sicer skupaj z opisom 
in vrsto gradnje, ki je predmet izdaje integralnega gradbenega 
dovoljenja,

5. podatke o tem, kje in kdaj je omogočen vpogled v 
dokumentacijo,

6. podatke o možnostih in načinu dajanja mnenj, predlo-
gov in pripomb javnosti,

7. vabilo vsem, ki lahko pridobijo status stranskega ude-
leženca v integralnem postopku, da v roku 30 dni od objave 
priglasijo svojo udeležbo, in

8. osnutek odločitve o integralnem gradbenem dovoljenju.
(4) Javnost ima v času trajanja javne razgrnitve pravico 

do sodelovanja v integralnem postopku. Pravica iz prejšnjega 
stavka zajema pravico dajati mnenja, predloge in pripombe 
v zvezi z nameravanim posegom in sicer glede ugotavljanja 
dejanskega stanja, upoštevanja pravil upravnega postopka ter 
glede upoštevanja materialnih predpisov, vključno s predlogi 
ukrepov za preprečevanje in odpravo ali zmanjševanje po-
membnih škodljivih vplivov na okolje ali za njihovo izravnavo.

(5) Po prejemu mnenj, predlogov in pripomb iz prejšnjega 
odstavka tega člena upravni organ s temi mnenji, pripombami 
in predlogi seznani investitorja in po potrebi izvede javno obrav-
navo, na katero povabi zainteresirano javnost, ki je v okviru 
javne razgrnitve posredovala mnenja, pripombe in predloge, 
in investitorja. Upravni organ povabi zainteresirano javnost na 

javno obravnavo v sistemu eGraditev in z objavo na državnem 
portalu eUprava najmanj 15 dni pred izvedbo javne obravnave, 
pri čemer mora zainteresirana javnost, ki se namerava javne 
obravnave udeležiti, upravnemu organu najkasneje 8 dni pred 
izvedbo javne obravnave potrditi svojo udeležbo. Ne glede na 
prejšnji stavek upravni organ povabi zainteresirano javnost, 
ki ima položaj stranskega udeleženca, z vročitvijo vabila, pri 
čemer se za vročitev vabila nevladnim organizacijam, ki delu-
jejo v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja 
narave ter civilni iniciativi iz druge alineje 47. točke prvega 
odstavka 3. člena tega zakona uporablja določba iz drugega 
odstavka prejšnjega člena.

(6) Na javni obravnavi iz prejšnjega odstavka zainteresi-
rana javnost mnenja, predloge in pripombe, ki jih je posredo-
vala v okviru javne razgrnitve iz tretjega odstavka tega člena, 
predstavi in jih utemelji, investitor pa se lahko do njih opredeli. 
Upravni organ lahko javno obravnavo iz prejšnjega odstavka 
opravi ustno ali videokonferenčno. Javna obravnava se v celoti 
snema, zvočni posnetek pa priloži zapisniku.

(7) Na podlagi izvedene javne obravnave iz prejšnjega 
odstavka upravni organ pozove investitorja, da se do mnenj, 
predlogov in pripomb javnosti pisno opredeli in po potrebi do-
polni poročilo o vplivih na okolje ali projektno dokumentacijo za 
pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja s predlaganimi 
ukrepi za preprečevanje in odpravo ali zmanjšanje pomembnih 
škodljivih vplivov na okolje ali za njihovo izravnavo, ki jih je 
podala zainteresirana javnost.

69. člen
(sodelovanje v primeru čezmejnih vplivov)

Če je v skladu s predpisom, ki ureja varstvo okolja, treba 
presojati čezmejne vplive na okolje v državi članici Evropske 
unije, se za sodelovanje v primeru čezmejnih vplivov smiselno 
uporabljajo določbe predpisa, ki ureja varstvo okolja.

70. člen
(izdaja integralnega gradbenega dovoljenja)

(1) Upravni organ izda integralno gradbeno dovoljenje, če 
so izpolnjeni pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja iz 54. čle-
na tega zakona in če so za obvladovanje pomembnih škodljivih 
vplivov na okolje za nameravano gradnjo predvideni ukrepi za 
njihovo preprečevanje, odpravo, zmanjšanje ali izravnavo in 
je ta skladna s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje 
narave, upravljanje voda ali varstvo kulturne dediščine.

(2) Rok za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja 
iz prejšnjega odstavka je pet mesecev od vložitve popolne 
zahteve, pri čemer rok ne teče v času pridobivanja mnenj, 
javne objave in pridobivanja mnenja v postopku ugotavljanja 
čezmejnih vplivov v skladu s predpisom, ki ureja varstvo okolja.

(3) Integralno gradbeno dovoljenje poleg sestavin iz 
56. člena tega zakona v izreku vsebuje tudi:

– ukrepe in pogoje za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo 
škodljivih vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja,

– navedbo, da je integralno gradbeno dovoljenje izdano 
na podlagi odločitve vlade o prevladi javne koristi, kadar je bila 
ta izvedena, navedbo izravnalnih ukrepov, usmeritev zanje in 
določitev pogojev njihove izvedbe in navedbo, da morajo biti 
pred prijavo začetka gradnje izpolnjeni pogoji za delovanje 
izravnalnih ukrepov,

– ugotovitev, da nameravana gradnja nima škodljivih po-
sledic za naravo, če je v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje 
narave, obvezna presoja sprejemljivosti,

– omilitvene ukrepe za preprečitev, zmanjšanje ali odpra-
vo škodljivih vplivov na naravo v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave, če so potrebni, in

– ukrepe nadzora nad uporabo in nadzora po prenehanju 
uporabe objekta, če je to potrebno.

(4) V primeru iz petega in šestega odstavka 63. člena 
tega zakona integralno gradbeno dovoljenje poleg sestavin iz 



Stran 12588 / Št. 199 / 22. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije

prejšnjega odstavka vsebuje tudi ugotovitev, da gradnja vseh 
funkcionalno povezanih objektov oziroma celotnega objekta 
nima pomembnih škodljivih vplivov na okolje, ter navedbo s 
tem povezanih ukrepov in pogojev, pri čemer ta ugotovitev velja 
pet let od pravnomočnosti integralnega gradbenega dovoljenja.

(5) Če so v integralnem gradbenem dovoljenju navedeni 
pogoji in ukrepi iz tretjega odstavka tega člena, mora obrazlo-
žitev vsebovati njihov opis in utemeljitev.

(6) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
sestavni del integralnega gradbenega dovoljenja.

(7) Z odločbo, s katero je bilo odločeno o zahtevi za 
izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, se seznanijo mne-
njedajalci, občina, gradbena inšpekcija, inšpekcija, pristojna za 
okolje, ter druge pristojne inšpekcije in država, ki je sodelovala 
v postopku ugotavljanja čezmejnih vplivov v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja.

(8) Upravni organ najpozneje v 15 dneh od dneva vroči-
tve odločbe iz prejšnjega odstavka investitorju in stranskemu 
udeležencu odločbo javno objavi v sistemu eGraditev in na 
državnem portalu eUprava.

(9) Upravni organ lahko v primeru vstopa stranskega 
udeleženca v postopek izdaje integralnega gradbenega dovo-
ljenja podaljša rok za odločitev iz prvega odstavka tega člena 
za največ dva meseca.

71. člen
(zagotavljanje dostopa do pravnega varstva  

zainteresirani javnosti)
(1) Tožbo v upravnem sporu zoper integralno gradbeno 

dovoljenje iz prvega odstavka 70. člena tega zakona lahko vloži 
nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na podro-
čju varstva okolja in ohranjanja narave ter civilna iniciativa iz 
druge alineje 47. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona 
zaradi varstva javne koristi varstva okolja in narave ali pravice 
do zdravega življenjskega okolja posameznikov, povezanih v 
civilno iniciativo, če sta imeli v postopku izdaje integralnega 
gradbenega dovoljenja iz prvega odstavka 70. člena tega za-
kona položaj stranskega udeleženca.

(2) Ne glede prejšnji odstavek in ne glede na določbe 
zakona, ki ureja upravni spor, lahko tožbo zoper integralno 
gradbeno dovoljenje iz prvega odstavka 70. člena tega zakona 
lahko vloži nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje 
na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter civilna 
iniciativa iz druge alineje 47. točke prvega odstavka 3. člena 
tega zakona zaradi varstva javne koristi varstva okolja in nara-
ve ali pravice do zdravega življenjskega okolja posameznikov, 
povezanih v civilno iniciativo, ki v postopku izdaje integralnega 
gradbenega dovoljenja iz prvega odstavka 70. člena tega za-
kona nista imeli položaja stranskega udeleženca.

(3) Stranski udeleženec iz prvega odstavka 67. člena tega 
zakona lahko zoper integralno gradbeno dovoljenje iz prvega 
odstavka 70. člena tega zakona vloži tožbo v skladu z zako-
nom, ki ureja upravni spor.

(4) Rok za tožbo iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena je za nevladne organizacije in za civilno iniciativo 
iz drugega odstavka tega člena 30 dni od objave integralnega 
gradbenega dovoljenja v skladu z osmim odstavkom 70. člena 
tega zakona, za stranskega udeleženca pa 30 dni po vročitvi 
integralnega gradbenega dovoljenja.

(5) O tožbi iz prejšnjih odstavkov mora sodišče odločiti 
prednostno.

(6) Zainteresirana javnost iz prvega in drugega odstavka 
tega člena sme integralno gradbeno dovoljenje iz prvega od-
stavka 70. člena tega zakona izpodbijati iz naslednjih razlogov:

1. če v postopku za izdajo integralnega gradbenega do-
voljenja zakon, na zakon oprt predpis ali drug zakonito izdan 
predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, 
ni bil uporabljen ali ni bil pravilno uporabljen;

2. če upravni organ v postopku pred izdajo integralnega 
gradbenega dovoljenja ni ravnal skladno z določbami zakona, 

ki ureja splošni upravni postopek in določbami 65. in 68. člena 
tega zakona, pri čemer se domneva, da so vse kršitve določb 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in določb 65. in 
68. člena tega zakona, bistvene, vendar pa lahko tožena stran-
ka dokazuje nasprotno,

3. če dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovlje-
no, ali če je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep 
o dejanskem stanju.

(7) Če tožbo zoper integralno gradbeno dovoljenje vloži 
zainteresirana javnost iz prvega in drugega odstavka tega čle-
na, sodišče tožbo zavrže s sklepom, če ugotovi, da:

1. je bila tožba vložena prepozno ali prezgodaj;
2. integralno gradbeno dovoljenje iz prvega odstavka 

70. člena tega zakona, ki ga izpodbija s tožbo vloži nevladna 
organizacija v javnem interesu, ki deluje na področju varstva 
okolja in ohranjanja narave ter civilna iniciativa iz druge alineje 
47. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona zaradi varstva 
javne koristi varstva okolja in narave ali pravice do zdravega 
življenjskega okolja posameznikov, povezanih v civilno iniciati-
vo, očitno nima nobenih posledic za javno korist varstva okolja 
in narave, ali pa so te posledice zanemarljive, razen če gre za 
rešitev pomembnega pravnega vprašanja;

3. je bila o isti zadevi v upravnem sporu že izdana prav-
nomočna odločba;

4. v primeru, da tožnik s tožbo uveljavlja tožbeni razlog 
iz 1. točke prejšnjega odstavka, iz tožbe pa izhaja, da je bilo 
o tem tožbenem razlogu že odločeno v drugih postopkih, kot 
na primer v postopkih sprejema prostorskih izvedbenih aktov, 
predpisi in dejansko stanje pa se po sprejeti odločitvi niso 
spremenili.

(8) Sodišče s sodbo tožbo kot neutemeljeno zavrne, če 
ugotovi, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega inte-
gralnega gradbenega dovoljenja iz prvega odstavka 70. člena 
tega zakona pravilen, da je odločba pravilna in na zakonu 
utemeljena.

(9) Če tožbo zoper integralno gradbeno dovoljenje vložila 
zainteresirana javnost iz prvega in drugega odstavka tega čle-
na, sodišče odloči po prejšnjem odstavku tudi:

1. če spozna, da je bil postopek, ki ga je vodil upravni 
organ do izdaje integralnega gradbenega dovoljenja iz prvega 
odstavka 70. člena tega zakona sicer nezakonit, vendar je 
sodišče v svojem postopku tako kršitev odpravilo;

2. če spozna, da je odločba iz prejšnje točke po zakonu 
utemeljena, vendar iz drugih razlogov, kot so navedeni v njeni 
obrazložitvi in te razloge sodišče navede v sodbi.

(10) Sodišče tožbi ugodi in s sodbo izpodbijano integralno 
gradbeno dovoljenje odpravi:

1. če spozna, da na podlagi dejanskega stanja, ki je 
bilo ugotovljeno v postopku za izdajo odločbe o integralnem 
gradbenem dovoljenju, ne more rešiti spora, zato ker so bili 
zmotno presojeni dokazi, ker so ugotovljena dejstva v nasprotju 
s podatki spisa, ker so v bistvenih točkah dejstva nepopolno 
ugotovljena ali ker je bil iz ugotovljenih dejstev narejen napačen 
sklep glede dejanskega stanja in da je treba pravo dejansko 
stanje ugotoviti v upravnem postopku;

2. če spozna, da v postopku za izdajo integralnega grad-
benega dovoljenja niso bila upoštevana pravila postopka, pa 
sodišče v svojem postopku takih kršitev ni odpravilo;

3. če ugotovi, da je v postopku za izdajo integralnega 
gradbenega dovoljenja zakon, na zakon oprt predpis ali drug 
zakonito izdan predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje 
javnih pooblastil, ni bil uporabljen ali ni bil pravilno uporabljen, 
pa niso podani razlogi za zavrnitev tožbe iz devetega odstavka 
tega člena.

(11) V upravnem sporu zoper integralno gradbeno dovo-
ljenje iz prvega odstavka 70. člena tega zakona, ki ga s tožbo 
sproži zainteresirana javnost iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni 
spor, kolikor ta zakon ne določa drugače.
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72. člen
(sprememba integralnega gradbenega dovoljenja)
(1) V času veljavnosti integralnega gradbenega dovolje-

nja, vendar najpozneje v desetih letih po njegovi pravnomočno-
sti, investitor lahko zaprosi za njegovo spremembo, če gre za 
spremembo zaradi večjih odstopanj iz 61. člena tega zakona 
ali za spremembo, za katero je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

(2) Če se zahteva za spremembo integralnega gradbene-
ga dovoljenja nanaša na spremembo zaradi večjih odstopanj iz 
61. člena tega zakona, za katero v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje, se po-
stopek spremembe integralnega gradbenega dovoljenja izvede 
v skladu z določbami II. poglavja tega dela.

Peti del: IZVAJANJE GRADNJE

73. člen
(obveznost izdelave projektne dokumentacije  

za izvedbo gradnje)
(1) Za gradnjo, za katero se zahteva gradbeno dovolje-

nje, in za odstranitev zahtevnega objekta ali manj zahtevnega 
objekta je obvezna izdelava projektne dokumentacije za izved-
bo gradnje oziroma projektne dokumentacije za odstranitev.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek izdelava projektne do-
kumentacije za izvedbo gradnje ni obvezna pri spremembi 
namembnosti in gradnji nezahtevnih objektov.

74. člen
(obveznost imenovanja nadzornika)

(1) Imenovanje nadzornika je obvezno v primerih:
– gradnje, za katero se zahteva gradbeno dovoljenje, in
– rekonstrukcije iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek imenovanje nadzornika 

ni obvezno v primeru gradnje nezahtevnega objekta, če jo 
izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 16. člena tega zakona.

(3) Investitor imenuje nadzornika pred prijavo začetka 
gradnje objekta.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek investitor pred zakoliče-
njem objekta imenuje nadzornika novogradnje zahtevnega in 
manj zahtevnega objekta, razen prizidave.

75. člen
(obveznost zakoličenja objekta)

(1) Pred prijavo začetka gradnje investitor zagotovi za-
količenje objekta, če gre za novogradnjo zahtevnega ali manj 
zahtevnega objekta, razen prizidave.

(2) Zakoličenje objekta se izvaja kot geodetska storitev 
v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko de-
javnost.

(3) O izvedenem zakoličenju objekta se sestavi zakoličbe-
ni zapisnik, ki ga podpišejo pravna ali fizična oseba s področja 
geodetskih storitev, njegov pooblaščeni inženir s področja ge-
odezije in nadzornik ter vodja nadzora, s čimer jamčijo, da je 
zakoličenje objekta izvedeno skladno z gradbenim dovoljenjem 
in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje. Zakoličbeni 
zapisnik vsebuje skico zakoličbe, podatke o zakoličenih koor-
dinatah, oseh, višinah in drugih zakoličenih točkah, podatke o 
gradbenem dovoljenju in podatke o projektni dokumentaciji za 
izvedbo gradnje, na podlagi katere je bila zakoličba izvedena, 
podatke o podjetju ter osebno ime pooblaščenega inženirja, ki 
je zakoličbo izvedel, in njegovo identifikacijsko številko.

76. člen
(prijava začetka gradnje)

(1) Po pravnomočnosti oziroma dokončnosti gradbenega 
dovoljenja za zahtevni objekt in manj zahtevni objekt se prijavi 
začetek gradnje z naslednjimi podatki in dokumentacijo:

– zakoličbeni zapisnik iz prejšnjega člena, kadar je ta 
zahtevan;

– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, izdelana 
v skladu s predpisom iz desetega odstavka 39. člena tega za-
kona, če se ta zahteva v skladu s 73. členom tega zakona, ki 
sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja, pri čemer je 
njen sestavni del tudi njuna podpisana izjava, da so v projektni 
dokumentaciji za izvedbo gradnje v celoti izpolnjene zahteve 
iz 25. člena tega zakona;

– podatki o nadzorniku ter osebno ime in identifikacijska 
številka vodje nadzora;

– potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če 
tako določa zakon, ki ureja prostor;

– mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da 
so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov, če so bili 
v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad 
javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi, ki 
morajo biti izvedeni pred začetkom gradnje;

– pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, če tako dolo-
ča zakon, ki ureja varstvo okolja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri prijavi začetka 
gradnje za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objek-
ta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od 
njega oddaljen manj kot en meter, namesto projektne doku-
mentacije iz druge alineje prejšnjega odstavka priloži projektna 
dokumentacija za odstranitev, s katero se zagotovi varna in 
racionalna izvedba odstranitve.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko pred 
prijavo začetka gradnje prijavijo pripravljalna dela na gradbi-
šču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje le podatke, 
dokumentacijo in dokazila iz prvega odstavka tega člena, ki 
se nanašajo na ta dela. Če se prijava začetka gradnje nanaša 
na dela, ki so potrebna za izvedbo izravnalnih ukrepov, ki se 
izvajajo neodvisno in predčasno od predmeta izdaje gradbene-
ga dovoljenja, tej prijavi ni treba priložiti mnenja organizacije, 
pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delo-
vanje izravnalnih ukrepov.

(4) Po pravnomočnosti oziroma dokončnosti gradbenega 
dovoljenja za nezahtevni objekt se prijavi začetek gradnje, ki 
vsebuje podatke o izvajalcu ali nadzorniku ter potrdilo občine 
o plačanem komunalnem prispevku, če gre za obveznost v 
skladu zakonom, ki ureja prostor.

(5) Za objekte iz prvega odstavka 6. člena tega zakona in 
pri rekonstrukciji iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona se 
prijavi začetek gradnje z naslednjimi podatki in dokumentacijo:

– izjava pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbe-
ništva, da stanje obstoječega objekta dopušča izvedbo del, ki 
so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih 
nesreč in s katerimi se vzpostavi prejšnje stanje, če gre za 
prijavo rekonstrukcije iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona;

– projektna dokumentacija za odstranitev zahtevnega 
ali manj zahtevnega objekta iz tretje alineje prvega odstavka 
6. člena tega zakona;

– potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če 
tako določa zakon, ki ureja prostor;

– posnetek obstoječega stanja pri odstranitvi objekta, ki 
je kulturni spomenik.

(6) Gradnja se začne osem dni po prijavi začetka gradnje.
(7) Če je izdano gradbeno dovoljenje za več objektov in 

se gradnja izvaja za posamični objekt ali če se gradnja objekta 
izvaja v več etapah, lahko investitor prijavi začetek gradnje 
posamičnega objekta ali posamezne etape.

(8) Ob spremembi podatkov iz prijave začetka gradnje je 
te spremembe treba prijaviti.

(9) S prijavo začetka gradnje se seznanijo mnenjedajalci 
in inšpektorji, ki vsak s svojega delovnega področja preverjajo 
vsebinsko ustreznost podatkov in prilog iz tega člena.

(10) Če se gradbeno dovoljenje po prijavi začetka gradnje 
spremeni, mora investitor prijavo dopolniti s spremenjenimi 
podatki in prilogami.
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77. člen
(nadzor nad gradnjo)

(1) Vodja nadzora svoje ugotovitve vpisuje v gradbeni 
dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika potrjuje, da so 
podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.

(2) Če vodja nadzora med izvajanjem gradnje ugotovi, da 
se gradnja izvaja brez gradbenega dovoljenja, da ni prijavljen 
začetek gradnje, da gre za neskladje, ki presega dopustna 
odstopanja iz 79. člena tega zakona, da gre za neskladje z 
gradbenimi predpisi ali da vgrajeni gradbeni in drugi proizvodi, 
inštalacije, tehnološke naprave in oprema ter izvedeni postopki 
niso dokazani z ustreznimi dokumenti in da izvajalec ne izpol-
njuje pogojev, določenih s tem zakonom, o tem takoj obvesti 
investitorja in izvajalca ter ugotovitve in predloge, kako stanje 
popraviti, vpiše v gradbeni dnevnik.

(3) Vodja nadzora ustavi gradnjo, če se kršitve iz prejšnje-
ga odstavka kljub opozorilu nadaljujejo ali če napake, nastale 
kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene, ter v 
teh primerih ugotovljene kršitve prijavi gradbenemu ali drugim 
inšpektorjem.

(4) Vodja nadzora med gradnjo:
1. opozori na tehnične rešitve v projektni dokumentaciji 

za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zako-
nom, gradbenim dovoljenjem ali predpisi, ki urejajo bistvene 
in druge zahteve, in drugimi predpisi, ter morebitne potrebe po 
spremembi ali dopolnitvi projektne dokumentacije za izvedbo 
gradnje pravočasno sporoči investitorju ter jih z njim in s pro-
jektantom uskladi,

2. preveri, ali izvajalec izpolnjuje pogoje iz tega zakona,
3. sodeluje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,
4. od vseh izvajalcev prevzema in preverja potrdila o skla-

dnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov 
ter naprav in preverja, ali so ti skladni z nameravano uporabo 
in ali se pravilno vgrajujejo,

5. sodeluje pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem 
tehničnem pregledu do izdaje uporabnega dovoljenja.

78. člen
(ureditev in označitev gradbišča)

(1) Investitor pred začetkom novogradnje, rekonstrukcije 
ali odstranitve zahtevnih in manj zahtevnih objektov zagotovi, 
da se gradbišče ogradi in zavaruje v skladu z načrtom organi-
zacije gradbišča ter označi z gradbiščno tablo. Gradbišče mora 
biti ograjeno in označeno z gradbiščno tablo od začetka gra-
dnje do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma dokončanja 
odstranitve objekta.

(2) Če gradnja meji na javne površine, je treba vzdolž teh 
površin gradbišče ograditi in zavarovati v času izvajanja del 
tudi v primerih novogradnje nezahtevnih in enostavnih objek-
tov, manjše rekonstrukcije, vzdrževanja zunanjosti objektov ali 
odstranitve zahtevnih ali manj zahtevnih objektov.

(3) V času izvajanja gradnje objektov, za katere je predpi-
sano gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti 
in nezahtevnem objektu, morajo biti na gradbišču v papirni ali 
elektronski obliki dostopni:

– gradbeno dovoljenje,
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje za celoto, 

ali če se gradnja objekta izvaja v več etapah, za posamezne 
etape,

– gradbeni dnevnik,
– načrt organizacije gradbišča, kadar je ta predpisan in
– načrt gospodarjenja z odpadki, kadar je ta predpisan.
(4) V času izvajanja odstranitve zahtevnega objekta mora-

jo biti na gradbišču dostopni dokumenti iz druge do pete alineje 
prejšnjega odstavka.

(5) Ograditev gradbišča ni potrebna, ko gre za gradnjo 
linijskih gradbenih inženirskih objektov, ki se uvrščajo med 
enostavne objekte, za katere je dovolj le, da se ustrezno označi 
mesto izkopa.

(6) Vsebino gradbiščne table, način označitve in ograditve 
gradbišča, vrste objektov, za katere je treba izdelati načrt or-
ganizacije gradbišča, začasne gradbiščne objekte, načrt orga-
nizacije gradbišča z ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje 
emisij z gradbišča ter vsebino in način vodenja gradbenega 
dnevnika podrobneje predpiše vlada. Na gradbiščni tabli so po-
leg drugih podatkov navedeni naslednji osebni podatki: osebno 
ime, če je investitor posameznik, osebno ime vodje nadzora in 
njegova identifikacijska številka.

79. člen
(dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja)

(1) V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so dopustna 
manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, 
da:

– sta objekt in gradbena parcela skladna z določbami pro-
storskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbe-
nega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,

– objekt in gradbena parcela ne posegata na druga ze-
mljišča, kot je določeno v gradbenem dovoljenju,

– se objekt horizontalno premakne od lege, določene v 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar ne 
več kot za 1,0 metra,

– ne vpliva na že dana soglasja lastnikov sosednjih ze-
mljišč, kadar so bila pridobljena zaradi zahtev prostorskega 
akta, in na pravice strank,

– je skladno s predpisi s področja mnenjedajalcev,
– so izpolnjene bistvene in druge zahteve iz predpisov, ki 

so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja ali v času izvaja-
nja gradnje ne glede na drugačno tehnično rešitev od prikazane 
v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, in

– ni spremembe glede klasifikacije in razvrščanja objekta.
(2) Poleg manjših odstopanj iz prejšnjega odstavka so za 

stavbe dopustna še naslednja manjša odstopanja od gradbe-
nega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, če je odstopanje takšno, da:

– se posamezne zunanje mere, določene v gradbenem 
dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno), 
povečajo, vendar ne več kot za 0,5 metra, ali se posamezne 
zunanje mere zmanjšajo in

– se ne spremeni ničelna kota pritličja za več kot 0,5 
metra.

(3) Če se dopustna manjša odstopanja nanašajo na iz-
dana mnenja mnenjedajalcev, je treba pred izvedbo takšnih 
del pridobiti novo mnenje, iz katerega izhaja, da je predvidena 
sprememba skladna s predpisi s področja mnenjedajalca.

(4) Če se dopustna manjša odstopanja izvedejo med gra-
dnjo, jih morata vodja projektiranja in vodja nadzora pred izved-
bo sprememb vpisati v gradbeni dnevnik in potrditi s podpisom.

(5) Za dopustna manjša odstopanja, ki vplivajo na izpol-
njevanje bistvenih in drugih zahtev, se izdela nova ali spreme-
njena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.

Šesti del: UPORABNO DOVOLJENJE

I. poglavje: Postopek pridobitve uporabnega dovoljenja

80. člen
(zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja)

(1) Po dokončanju gradnje je treba pridobiti uporabno 
dovoljenje. Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja mora 
investitor vložiti najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila 
izvajalca ali nadzornika, da je gradnja končana. Če investitor v 
predpisanem roku ne vloži zahteve za izdajo uporabnega do-
voljenja, jo lahko vloži izvajalec, nadzornik ali druga oseba, ki je 
lastnik ali imetnik stvarnih pravic na nepremičnini (v nadaljnjem 
besedilu: vlagatelj zahteve za uporabno dovoljenje).
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(2) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priloži:
– projektna dokumentacija izvedenih del z označenimi 

odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, pri čemer 
je njen sestavni del tudi podpisana izjava projektanta in vodje 
projektiranja projekta izvedenih del ter nadzornika in vodje 
nadzora, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim 
dovoljenjem,

– mnenje pristojnega mnenjedajalca iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena,

– dokazilo o zanesljivosti objekta, pri čemer je njegov 
sestavni del tudi podpisana izjava nadzornika in vodje nadzora 
ter izvajalca in vodje gradnje, s katero dokazujejo, da objekt 
glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive 
in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve 
ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem,

– opis izvedbe omilitvenih in izravnalnih ukrepov in mne-
nje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem 
delovanju, če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni 
ukrepi,

– program prvih meritev, kadar je predpisan, če gre za 
objekt z vplivi na okolje,

– soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za za-
četek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja 
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, če gre za 
jedrske in sevalne objekte, in

– dokazilo o vloženi zahtevi za vpis objekta v kataster ne-
premičnin oziroma v kataster gospodarske javne infrastrukture, 
če je to določeno s predpisom.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevi za izdajo 
uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti priloži:

– izjava nadzornika in vodje nadzora, da je sprememba 
namembnosti izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem in 
da se izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta z izvedenimi deli 
ni poslabšalo, in

– potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če 
tako določa zakon, ki ureja prostor.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se za enosta-
novanjske stavbe namesto dokazila o zanesljivosti objekta zah-
tevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloži izjava nadzornika 
in vodje nadzora, da so dela dokončana v skladu z izdanim 
gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo za izvedbo 
gradnje ter da objekt izpolnjuje bistvene zahteve.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko investitor 
enostanovanjske stavbe poda zahtevo za izdajo uporabnega 
dovoljenja, tudi če stavba nima izvedenega oziroma dokon-
čanega ovoja. Ne glede na drugi odstavek tega člena se za 
te stavbe namesto dokazila o zanesljivosti objekta zahtevi za 
izdajo uporabnega dovoljenja priloži izjava nadzornika in vodje 
nadzora, da so dela dokončana v skladu z izdanim gradbenim 
dovoljenjem in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje ter 
da objekt izpolnjuje bistvene zahteve, razen v delu, ki se nana-
ša na izvedbo ovoja stavbe. Investitor mora najpozneje v treh 
letih po izdaji uporabnega dovoljenja ovoj stavbe dokončati.

(6) Če zaradi smrti udeležencev pri graditvi, starosti objek-
ta, prenehanja poslovanja, stečaja ali drugih okoliščin ni mogo-
če predložiti dokazila o zanesljivosti objekta, se dokazovanje 
izpolnjevanja bistvenih zahtev dokazuje z izjavo, ki jo lahko 
podata projektant, nadzornik ali izvajalec ter njihov pooblaščeni 
strokovnjak.

(7) Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja je popolna, 
če so priložene listine iz drugega, četrtega ali šestega odstavka 
tega člena.

(8) Projektant in vodja projektiranja, nadzornik in vodja 
nadzora ter izvajalec in vodja gradnje so za resničnost izjav iz 
tega člena kazensko in odškodninsko odgovorni.

(9) V postopku izdaje uporabnega dovoljenja je stran-
ka investitor. Če zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja ni 
vložil investitor, je stranka tudi vlagatelj zahteve za uporabno 
dovoljenje.

81. člen
(postopek izdaje uporabnega dovoljenja)

(1) Uporabno dovoljenje za zahtevni objekt in objekt z 
vplivi na okolje se izda v posebnem ugotovitvenem postopku 
na podlagi opravljenega tehničnega pregleda.

(2) Uporabno dovoljenje za objekte, ki niso objekti iz 
prejšnjega odstavka, se izda brez posebnega ugotovitvenega 
postopka in opravljenega tehničnega pregleda.

(3) Investitor oziroma vlagatelj zahteve za uporabno do-
voljenje lahko na lastno zahtevo pridobi uporabno dovoljenje 
na način iz prvega odstavka tega člena.

(4) Če je za stavbo predpisana pridobitev uporabnega 
dovoljenja, je to pogoj za določitev hišne številke.

82. člen
(komisija za tehnični pregled)

(1) Upravni organ po popolnosti zahteve za izdajo upo-
rabnega dovoljenja s sklepom imenuje komisijo za tehnični 
pregled (v nadaljnjem besedilu: komisija) in določi datum teh-
ničnega pregleda. Zoper sklep o imenovanju komisije pritožba 
ni dovoljena.

(2) Za člane komisije se imenujejo predstavniki pristojnih 
mnenjedajalcev, ki so podali mnenja v postopku izdaje gradbe-
nega dovoljenja. Če so pristojni mnenjedajalci do imenovanja 
komisije že podali svoje izjave, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni 
pogoji iz četrtega odstavka 83. člena tega zakona z vidika nji-
hove pristojnosti, se v komisijo ne imenujejo.

(3) Tehnični pregled in delo komisije vodi uradna oseba 
upravnega organa. Če je potrebno zaradi tehnične ali druge 
specifičnosti objekta ali če upravni organ nima potrebnega in 
zadostnega znanja, se lahko v komisijo imenujejo tudi izve-
denci v skladu s predpisom, ki ureja splošni upravni postopek. 
Za izvedence s področja arhitekturnih in inženirskih storitev se 
imenujejo pooblaščeni arhitekti ali pooblaščeni inženirji.

(4) Sklep o imenovanju komisije se vroči investitorju ozi-
roma vlagatelju zahteve za uporabno dovoljenje in članom 
komisije.

(5) O datumu tehničnega pregleda upravni organ obvesti 
pristojne inšpekcijske službe.

(6) Investitor oziroma vlagatelj zahteve za uporabno do-
voljenje o datumu tehničnega pregleda obvesti udeležence pri 
graditvi in zagotovi njihovo udeležbo pri tehničnem pregledu.

83. člen
(tehnični pregled)

(1) Pred izvedbo tehničnega pregleda lahko mnenjedaja-
lec upravnemu organu pisno sporoči, da nima pripomb in da ne 
bo sodeloval pri tehničnem pregledu.

(2) Če se predstavnik mnenjedajalca, ki je bil imenovan v 
komisijo, tehničnega pregleda ne udeleži, se šteje, da na izve-
dena dela in predloženo dokumentacijo nima pripomb.

(3) Tehničnega pregleda se lahko udeležijo tudi pristojne 
inšpekcijske službe. Če pristojna inšpekcijska služba v zvezi z 
objektom ugotovi določene nepravilnosti, ki niso bile odpravlje-
ne do tehničnega pregleda, mora na to opozoriti upravni organ.

(4) S tehničnim pregledom se preveri, ali:
– je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem 

ob upoštevanju dopustnih manjših odstopanj iz 79. člena tega 
zakona,

– sta projekt izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti 
objekta izdelana v skladu s predpisi,

– je objekt zgrajen v skladu s pogoji in ukrepi, določenimi 
v gradbenem dovoljenju,

– je izvedena minimalna komunalna oskrba objekta,
– je treba za objekt, za katerega je bila izvedena presoja 

vplivov na okolje, ali za objekt iz predpisov, ki urejajo varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo, izvesti posku-
sno obratovanje.

(5) O tehničnem pregledu se vodi zapisnik.
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(6) Če komisija pri tehničnem pregledu ugotovi nepra-
vilnosti, se v zapisniku določi rok, v katerem morajo biti te 
odpravljene. Upravni organ lahko sam ugotovi, ali so bile ne-
pravilnosti odpravljene ali pa ponovi tehnični pregled samo s 
tistimi člani komisije, ki so na te nepravilnosti opozorili.

(7) Za objekt, za katerega je opravljen tehnični pregled po 
posebnih predpisih, se upravnemu organu predložijo dokazila o 
izvedenem tehničnem pregledu in prevzemu v skladu s poseb-
nimi predpisi. Ta nadomestijo izvedbo tehničnega pregleda in 
posebnega ugotovitvenega postopka v skladu s tem zakonom 
v celoti ali v delu, na katerega se ta dokazila nanašajo.

84. člen
(poskusno obratovanje)

(1) Če je bila za objekt izvedena presoja vplivov na okolje 
in predpisi, ki urejajo varstvo okolja, določajo izvedbo prvih me-
ritev in obratovalnega monitoringa ali če tako določajo predpisi, 
ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, 
upravni organ na podlagi ugotovitev komisije izda odločbo o 
poskusnem obratovanju za obdobje, določeno s programom 
prvih meritev.

(2) Poskusno obratovanje mora investitor oziroma vlaga-
telj zahteve za uporabno dovoljenje prijaviti pri upravnem or-
ganu in pristojnih inšpekcijah pet dni pred začetkom njegovega 
izvajanja. Poskusno obratovanje se izvaja v skladu s predpisi, 
ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja.

(3) Pred koncem obdobja poskusnega obratovanja inve-
stitor oziroma vlagatelj zahteve za uporabno dovoljenje uprav-
nemu organu dopolni vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja 
z rezultati prvih meritev in priloži poročila o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu.

(4) Poskusno obratovanje se na zahtevo investitorja oziro-
ma vlagatelja zahteve za uporabno dovoljenje lahko podaljša, 
vendar največ enkrat za obdobje, za katero je bilo že odrejeno, 
pri čemer se izvaja v skladu s predpisi, ki so veljali v času izdaje 
gradbenega dovoljenja.

(5) Šteje se, da ima odločba o odreditvi poskusnega 
obratovanja v času veljavnosti enake učinke kot uporabno 
dovoljenje.

(6) Zoper odločbo o odreditvi poskusnega obratovanja ni 
pritožbe, mogoče pa jo je izpodbijati s pritožbo zoper odločbo 
o zavrnitvi zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.

85. člen
(pogoji za izdajo uporabnega dovoljenja)

(1) Upravni organ izda uporabno dovoljenje, če:
1. je gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega se je 

objekt zgradil, pravnomočno,
2. je evidentirana popolna prijava začetka gradnje, če je 

predpisana,
3. je zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja popolna,
4. je komisija na tehničnem pregledu ugotovila, da so 

izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 83. člena tega zakona, 
če je bil tehnični pregled izveden,

5. iz predloženih poročil o prvih meritvah in iz obratoval-
nega monitoringa izhaja, da emisije pri obratovanju objekta ne 
presegajo s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, določenih mejnih 
vrednosti, oziroma da so izpolnjeni pogoji sevalne oziroma 
jedrske varnosti, določeni s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, če gre za objekt iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, za katerega je bilo odrejeno 
poskusno obratovanje, in

6. je predloženo potrdilo občine o plačanem komunalnem 
prispevku, če tako določa zakon, ki ureja prostor, če gre za 
spremembo namembnosti.

(2) Uporabno dovoljenje za objekt iz drugega odstavka 
81. člena tega zakona se izda v 15 dneh od vložitve popolne 
zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.

(3) Če se izvršitev gradbenega dovoljenja zadrži, se za 
čas zadržanja gradbenega dovoljenja postopek za izdajo upo-
rabnega dovoljenja prekine.

(4) Uporabno dovoljenje se izda za celotni objekt ali del 
objekta, če gre za funkcionalno celoto, ki izpolnjuje bistvene in 
druge zahteve.

(5) Če se zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja za-
vrne, ker je objekt zaradi nepravilnosti nevaren ali neskladen 
in nepravilnosti ni mogoče odpraviti, ali če je objekt nelegalen, 
upravni organ o tem obvesti gradbene oziroma druge inšpek-
torje.

(6) Če se je sočasno z gradnjo objektov zagotavljalo tudi 
opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o priključitvi ali po po-
godbi o opremljanju, se uporabno dovoljenje za objekte lahko 
izda le, če so bili zgrajeni in predani v uporabo vsa predvidena 
komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske 
javne infrastrukture.

II. poglavje: Posebni postopki pridobitve  
uporabnega dovoljenja

86. člen
(uporabno dovoljenje za objekte, zgrajene za odvračanje 
nevarnosti, in za objekte za odpravo posledic naravnih  

in drugih nesreč)
(1) Ne glede na 8. člen tega zakona mora investitor zah-

tevo za izdajo uporabnega dovoljenja vložiti v šestih mesecih 
od dokončanja gradnje za:

– objekt iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, zgra-
jen brez gradbenega dovoljenja, če ta ostane kot stalni objekt 
tudi po tem, ko so prenehale okoliščine, zaradi katerih je bil 
zgrajen, in

– rekonstrukcijo iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
(2) Uporabno dovoljenje se v primerih iz prejšnjega od-

stavka izda, če so zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja 
priloženi naslednji dokumenti:

– projektna dokumentacija izvedenih del, pri čemer je njen 
sestavni del tudi podpisana izjava projektanta in vodje projek-
tiranja projekta izvedenih del, da so dela izvedena v skladu z 
gradbenimi in drugimi predpisi, in

– okoljevarstveno soglasje, če gre za objekt z vplivi na 
okolje, ali naravovarstveno soglasje, če tako določa zakon.

87. člen
(hramba dokumentacije)

(1) Lastnik objekta mora dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, projektno dokumentacijo izvedenih del 
in dokazilo o zanesljivosti objekta ter mnenje in potrdilo poobla-
ščenega strokovnjaka iz prvega odstavka 7. člena tega zakona 
hraniti, dokler objekt stoji oziroma do njegove odstranitve, če ni 
s posebnimi predpisi za posamezne vrste objektov določeno, 
da se morajo hraniti trajno.

(2) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka se lahko hrani 
na papirju, mikrofilmu ali elektronskem mediju.

(3) Če ima stavba upravnika, mora dokumentacijo iz pr-
vega odstavka tega člena hraniti upravnik.

Sedmi del: INŠPEKCIJSKI NADZOR

I. poglavje: Izvajanje inšpekcijskega nadzora

88. člen
(vrstni red obravnave zadev in omejitve pri objektih  

z izdanim uporabnim dovoljenjem)
(1) Pri določanju vrstnega reda obravnave prijav in zadev 

se upoštevajo stopnja javnega interesa, faza izvajanja gradnje, 
vrsta kršitve, lastnosti in namen objekta.

(2) Če ima objekt uporabno dovoljenje, inšpekcijskega 
ukrepa v zvezi z nelegalnim ali neskladnim objektom za objekt 
in dela, ki so zajeta v uporabnem dovoljenju, ni dopustno izreči.
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89. člen
(pogoji za gradbenega inšpektorja)

Za gradbenega inšpektorja je lahko imenovana oseba, 
ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi, ki urejajo pogoje za 
javne uslužbence, in s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, 
in ima izobrazbo s področja arhitekture, gradbeništva in drugih 
podobnih tehničnih izobrazb ali s področja prava, pridobljeno 
po študijskih programih najmanj ravni druge stopnje izobrazbe 
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, 
ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih 
druge stopnje, in delovne izkušnje s področja graditve objektov.

90. člen
(inšpekcijski zavezanec)

(1) Inšpekcijski zavezanec ali inšpekcijska zavezanka (v 
nadaljnjem besedilu: inšpekcijski zavezanec) je v postopku 
inšpekcijskega nadzora investitor. Če je investitor neznan, je 
inšpekcijski zavezanec lastnik zemljišča, objekta ali dela objek-
ta, na katerem se izvaja gradnja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je po pridobitvi upo-
rabnega dovoljenja oziroma po začetku uporabe objekta, ki 
je nevarni objekt, inšpekcijski zavezanec lastnik zemljišča, 
objekta ali dela objekta.

(3) Inšpekcijski zavezanci so tudi udeleženci pri graditvi 
objektov.

(4) Če gre za nevarni objekt in je inšpekcijski zavezanec 
umrl, vendar postopek dedovanja še ni končan, ali če inšpek-
cijski zavezanec organu ni znan oziroma mu ni znano njegovo 
prebivališče ali ob prenehanju pravne osebe inšpektor ukrep 
izreče občini, na območju katere je nevaren objekt.

(5) Občina ima v primeru iz prejšnjega odstavka na ne-
premičnini, ki je predmet inšpekcijskega ukrepa, zakonito za-
stavno pravico, dokler niso poplačani vsi stroški, nastali zaradi 
izvrševanja ukrepa.

(6) Za vpis in izbris pravice iz prejšnjega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe 108. člena tega zakona.

(7) Če je izrečen inšpekcijski ukrep zoper pooblaščenega 
strokovnjaka ali vodjo gradnje, mora inšpektor podati prijavo 
zbornici, pri kateri je ta vpisan v imenik.

II. poglavje: Inšpekcijski ukrepi

91. člen
(inšpekcijski ukrepi v zvezi s prijavo začetka gradnje  

in izpolnjevanjem bistvenih zahtev)
Pristojni inšpektor izreče ukrep ustavitve gradnje in naloži 

odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku, če:
– se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka 

gradnje, izvaja brez prijave, ali kjer prijava ne vsebuje podatkov 
in dokumentacije iz 76. člena tega zakona;

– ugotovi, da bo zaradi nadaljevanja gradnje ogroženo 
izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev;

– ugotovi, da se gradnja ne izvaja v skladu s projektno 
dokumentacijo za izvedbo gradnje.

92. člen
(inšpekcijski ukrepi v zvezi z vgrajevanjem proizvodov  

in gradbenih proizvodov)
(1) Pristojni inšpektor izreče ukrep prepovedi vgrajevanja 

gradbenih proizvodov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz predpisov, 
ki urejajo dajanje gradbenih proizvodov na trg, ali ne izpolnju-
jejo lastnosti za vgradnjo glede na načrtovane in predpisane 
zahteve, in odredi, da se gradnja ustavi, dokler jih inšpekcijski 
zavezanec ne nadomesti z ustreznimi.

(2) Če neustreznih gradbenih proizvodov ni mogoče na-
domestiti, pristojni inšpektor odredi, da se gradnja ustavi, do-
kler inšpekcijski zavezanec ne predloži dokazila, da ti ustrezajo 
nameravani uporabi v skladu s tehničnimi predpisi za gradbene 

proizvode (v nadaljnjem besedilu: dokazilo o ustreznosti). Če 
se po izrečenem inšpekcijskem ukrepu ustavitve gradnje grad-
beni proizvodi še naprej vgrajujejo, jih lahko pristojni inšpektor 
zaseže.

(3) Inšpekcijski zavezanec mora v primerih iz prejšnjega 
odstavka za dokazilo o ustreznosti zaprositi v enem mesecu od 
vročitve inšpekcijske odločbe, gradnjo pa lahko nadaljuje, ko 
ga predloži pristojnemu inšpektorju.

(4) Dokazilo o ustreznosti izda organ, ki je v skladu s 
predpisi, ki urejajo trženje gradbenih proizvodov, pooblaščen 
za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti grad-
benih proizvodov.

(5) Pristojni inšpektor izreče ukrep prepovedi vgrajevanja 
proizvodov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz predpisov, ki urejajo 
dajanje proizvodov na trg, ali ne izpolnjujejo lastnosti za vgra-
dnjo, glede na načrtovane in predpisane zahteve, in odredi, da 
se gradnja ustavi, dokler inšpekcijski zavezanec ne odpravi 
pomanjkljivosti.

93. člen
(inšpekcijski ukrepi v zvezi z nelegalnim objektom)
(1) V primeru nelegalnega objekta ali njegovega dela 

pristojni inšpektor odredi, da se gradnja takoj ustavi in da se 
zgrajeni objekt ali del objekta v določenem roku odstrani na 
stroške inšpekcijskega zavezanca, vzpostavi prejšnje stanje 
ali drugače sanira objekt, del objekta oziroma zemljišče, če 
vzpostavitev v prejšnje stanje ni mogoča.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za nelegalno spre-
membo namembnosti smiselno uporablja 96. člen tega zakona.

(3) Če je za objekt izdan sklep o dovolitvi obnove postop-
ka in zadržanju izvršitve gradbenega dovoljenja, gradnja pa 
se nadaljuje, pristojni inšpektor odredi, da se opravi izvršba s 
prisilitvijo v skladu s 102. členom tega zakona.

(4) Ne glede na izrečeni inšpekcijski ukrep o ustavitvi gra-
dnje se sme objekt iz prvega odstavka 142. člena tega zakona 
pred izdajo odločbe o legalizaciji dokončati, če je občina podala 
mnenje v skladu s četrtim odstavkom 43. člena tega zakona o 
skladnosti zgrajenega objekta s prostorskim izvedbenim aktom, 
ki se šteje za mnenje mnenjedajalca iz četrte alineje prvega 
odstavka 143. člena tega zakona.

94. člen
(inšpekcijski ukrepi v zvezi z manjšimi rekonstrukcijami  

in vzdrževanjem objekta)
(1) V primeru vzdrževanja objekta ali manjše rekonstruk-

cije, ki se izvaja ali je izvedena v nasprotju s prostorskim 
izvedbenim aktom občine, občinski inšpektor odredi, da se 
gradnja takoj ustavi in naloži odpravo ugotovljenih nepravilnosti 
v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca.

(2) V primeru vzdrževanja objekta ali manjše rekonstruk-
cije, ki se izvaja ali je izvedena v nasprotju z gradbenimi ali 
drugimi predpisi, gradbeni ali drugi inšpektor odredi, da se 
gradnja takoj ustavi in naloži odpravo ugotovljenih nepravilnosti 
v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca.

95. člen
(inšpekcijski ukrepi v zvezi z neskladnim objektom)
(1) V primeru neskladnega objekta pristojni inšpektor od-

redi ustavitev gradnje, dokler investitor ne pridobi ustreznega 
gradbenega dovoljenja.

(2) Investitor objekta, katerega gradnja se je izvajala v 
nasprotju z gradbenim dovoljenjem in je zato pristojni inšpektor 
odredil ustavitev gradnje, mora zahtevo za izdajo ustreznega 
gradbenega dovoljenja vložiti v šestih mesecih od vročitve 
inšpekcijske odločbe, gradnjo pa lahko nadaljuje šele po prav-
nomočnosti oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja.

(3) Če investitor v roku iz prejšnjega odstavka ne vloži 
zahteve iz prejšnjega odstavka ali če upravni organ njegovo 
zahtevo pravnomočno zavrne ali zavrže, pristojni inšpektor 
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odredi, da se tisti del objekta, ki je zgrajen v nasprotju z grad-
benim dovoljenjem, na investitorjeve stroške odstrani ter vzpo-
stavi stanje, določeno v gradbenem dovoljenju.

(4) Ne glede na izrečeni inšpekcijski ukrep o ustavitvi gra-
dnje se sme objekt iz prvega odstavka 142. člena tega zakona 
pred izdajo odločbe o legalizaciji dokončati, če je občina podala 
mnenje v skladu s četrtim odstavkom 43. člena tega zakona o 
skladnosti zgrajenega objekta s prostorskim izvedbenim aktom, 
ki se šteje za mnenje mnenjedajalca iz četrte alineje prvega 
odstavka 143. člena tega zakona.

96. člen
(inšpekcijski ukrepi v zvezi z neskladno uporabo objekta)

V primeru neskladne uporabe objekta pristojni inšpektor 
odredi prepoved uporabe objekta do izdaje uporabnega dovo-
ljenja oziroma novega dokončnega oziroma pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja.

97. člen
(inšpekcijski ukrepi v zvezi z nevarnim objektom)

(1) V primeru nevarnega objekta pristojni inšpektor odredi 
ustavitev gradnje oziroma prepoved uporabe nevarnega objek-
ta in odredi, da se v roku, ki ga določi, na stroške inšpekcij-
skega zavezanca objekt ustrezno zavaruje in da se na objektu 
oziroma delu objekta v roku, ki ga določi, izvede vzdrževanje 
objekta ali manjša rekonstrukcija.

(2) Če z ukrepi iz prejšnjega odstavka nevarnosti ne bi 
bilo mogoče odpraviti, pristojni inšpektor odredi ustavitev gra-
dnje oziroma prepoved uporabe nevarnega objekta in odredi, 
da se v roku, ki ga določi, na stroške inšpekcijskega zavezanca 
objekt delno ali v celoti odstrani.

98. člen
(odprava nepravilnosti)

Če pristojni inšpektor pri izvajanju gradnje ali pri zgraje-
nem objektu ugotovi druge nepravilnosti in kršitve tega zakona, 
odredi odpravo teh nepravilnosti v določenem roku.

III. poglavje: Postopek inšpekcijskega nadzora

99. člen
(vročanje inšpekcijskih odločb)

Vročitev odločbe, izdane v postopku inšpekcijskega nad-
zora, se lahko opravi tudi na gradbišču oziroma kraju izvajanja 
gradnje ali v objektu.

100. člen
(varstvo kulturne dediščine pri ukrepanju inšpektorja)
Inšpektor lahko odredi odstranitev objekta, ki je predmet 

varstva kulturne dediščine, le na podlagi soglasja in predho-
dnega ogleda pristojnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo kulturne dediščine, razen v primeru nevarnega objekta.

IV. poglavje: Izvršba

101. člen
(izvršba inšpekcijskega ukrepa)

(1) V odločbi o odrejenem inšpekcijskem ukrepu je in-
špekcijskega zavezanca treba opozoriti na to, da se bo v pri-
meru neizpolnitve odrejene obveznosti začel postopek izvršbe 
za nedenarne obveznosti, ki se bo opravil s prisilitvijo ali po 
drugih osebah.

(2) V sklepu o dovolitvi izvršbe, s katerim se dovoljuje 
izvršitev ukrepa odstranitve ali prepovedi uporabe stavbe, je 
inšpekcijskega zavezanca treba opozoriti o možnosti odloga 
izvršbe v skladu s 104. členom tega zakona.

(3) Pri izvajanju izvršbe po drugih osebah se za določanje 
vrstnega reda izvršb upošteva stopnja javnega interesa po 
naslednjih merilih:

– pravno stanje izdanih upravnih aktov, na podlagi katerih 
se opravlja izvršba;

– fizične in druge lastnosti objekta;
– vpliv objekta na ljudi in okolje;
– lega objekta;
– objekt v javni rabi ali objekt, v katerem se opravlja de-

javnost, ali objekt gospodarske javne infrastrukture;
– možnost legalizacije.

102. člen
(izvršba s prisilitvijo)

(1) Pri izvršbi s prisilitvijo je prva izrečena denarna kazen:
1. za zahtevni objekt:
– če je inšpekcijski zavezanec pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, od 50.000 eurov do 200.000 eurov;

– če je inšpekcijski zavezanec posameznik, od 2.000 eu-
rov do 20.000 eurov;

2. za manj zahtevni objekt:
– če je inšpekcijski zavezanec pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, od 20.000 eurov do 80.000 eurov;

– če je inšpekcijski zavezanec posameznik, od 1.000 eu-
rov do 8.000 eurov;

3. za nezahtevni objekt:
– če je inšpekcijski zavezanec pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, od 4.000 eurov do 40.000 eurov;

– če je zavezanec posameznik, od 500 eurov do 4.000 eu-
rov;

4. za enostavni objekt:
– če je inšpekcijski zavezanec pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, od 2.000 eurov do 20.000 eurov;

– če je zavezanec posameznik, od 100 eurov do 1.000 eu-
rov.

(2) Če je inšpekcijskih zavezancev več in so nekateri 
posamezniki, drugi pa pravne osebe, samostojni podjetniki po-
samezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, 
se pri izvršbi s prisilitvijo izreče denarna kazen v višini, določeni 
za posameznika.

(3) Vse poznejše denarne kazni se izrekajo, dokler sešte-
vek denarnih kazni ne doseže desetkratnika najvišjega zneska 
iz prvega ali drugega odstavka tega člena.

(4) Pri določitvi višine denarne kazni je treba upoštevati 
težo kršitve.

103. člen
(izvršba po drugih osebah)

Za opravljanje izvršbe inšpekcijskih ukrepov in zaseg 
predmetov po drugi osebi se izberejo izvajalci v skladu s pred-
pisom, ki ureja javno naročanje.

104. člen
(odlog izvršbe zaradi nesorazmernosti posega  

inšpekcijskega ukrepa v dom)
(1) Če v objektu, za katerega je bil izrečen inšpekcijski 

ukrep odstranitve ali prepovedi uporabe objekta, prebiva in-
špekcijski zavezanec ali posameznik (v nadaljnjem besedilu: 
predlagatelj) in zanj objekt predstavlja dom, lahko predlagatelj v 
postopku izvršbe do izvršitve inšpekcijske odločbe vloži predlog 
za odlog izvršbe zaradi nesorazmernosti posega inšpekcijske-
ga ukrepa v dom.

(2) Vložitev predloga iz prejšnjega odstavka odloži po-
stopek izvršbe do dokončne odločitve o predlogu iz prejšnjega 
odstavka.
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(3) Pristojni inšpektor odloži izvršitev inšpekcijske odloč-
be za pet let od izdaje sklepa o odložitvi izvršitve inšpekcijske 
odločbe, če predlagatelj izkaže, da:

– živi v objektu iz prvega odstavka tega člena neprekinje-
no več kot eno leto pred začetkom postopka inšpekcijskega 
nadzora;

– on oziroma osebe, ki skupaj s predlagateljem prebivajo 
v objektu iz prvega odstavka tega člena, niso imetniki stvarne 
ali obligacijske pravice, ki jim omogoča nastanitev v drugem 
primernem stanovanju;

– objekt iz prvega odstavka tega člena leži na zemljišču, ki 
je v lasti predlagatelja, razen če je predlagatelj predstavnik de-
privilegirane ali ranljive družbene skupine in v primeru ustano-
vljene stavbne pravice na zemljišču, na katerem leži objekt, in

– objekt iz prvega odstavka tega člena leži na zemljišču, ki 
ni na zakonsko določenem varovalnem območju gospodarske 
javne infrastrukture ali v zavarovanem območju, določenem v 
skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, ali vodovarstve-
nem območju, določenem v skladu z zakonom, ki ureja vode.

(4) Če predlagatelj dejstev iz prejšnjega odstavka ne izka-
že, pristojni inšpektor izda sklep o prekinitvi postopka in napoti 
predlagatelja, da v roku 30 dni od vročitve sklepa o prekinitvi 
postopka pri okrajnem sodišču sproži postopek ugotavljanja 
nesorazmernosti posega izrečenega ukrepa v predlagateljev 
dom. Pritožba zoper sklep o prekinitvi postopka ni dovoljena.

(5) Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka pri pri-
stojnemu sodišču ni sprožil postopka iz prejšnjega odstavka, 
se šteje, da je predlog iz prvega odstavka tega člena umaknil, 
in se postopek glede predloga iz prvega odstavka tega člena 
ustavi.

(6) Če sodišče v postopku iz četrtega odstavka tega člena 
odloči, da izrečeni inšpekcijski ukrep nesorazmerno posega v 
predlagateljev dom, inšpektor izda sklep o odlogu izvršbe za 
pet let od vročitve tega sklepa.

(7) Predlagatelj lahko pred potekom roka iz drugega od-
stavka tega člena ali roka iz prejšnjega odstavka ponovno vloži 
predlog iz prvega odstavka tega člena. Inšpekcijski organ o po-
novni vlogi ne odloča po določbah tretjega odstavka tega člena, 
temveč postopa po določbah četrtega odstavka tega člena.

(8) V primeru izdane inšpekcijske odločbe o nevarnem 
objektu se določbe tega člena ne uporabljajo.

105. člen
(sodna presoja nesorazmernosti posega  

inšpekcijskega ukrepa v dom)
(1) Sodišče v nepravdnem postopku s sklepom dopusti 

presojo nesorazmernosti posega izrečenega ukrepa v predla-
gateljev dom, če:

– je predlog vložil predlagatelj na podlagi sklepa iz četrte-
ga odstavka prejšnjega člena,

– je predlog vložen v predpisanem roku,
– ne gre za nevarni objekt,
– predlagatelj izkaže, da je objekt iz prvega odstavka 

prejšnjega člena njegov dom ali dom osebe, ki tam prebiva.
(2) Če sodišče dopusti presojo iz prejšnjega odstavka, 

pretehta osebne okoliščine predlagatelja ali osebe iz četrte 
alineje prejšnjega odstavka in cilje, pomembnost in nujnost 
zaščite javnega interesa ter na tej podlagi odloči, ali izvršitev 
inšpekcijskega ukrepa predstavlja nesorazmeren poseg v pre-
dlagateljev dom. Sodišče lahko tudi odredi ponovno priključitev 
na javno vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje ter 
javno električno omrežje, če je to tehnično mogoče.

(3) Pri presoji osebnih okoliščin se zlasti upošteva:
– ali je bivanje v objektu ali njegovem delu nezakonito in 

se je predlagatelj zavedal nezakonitosti,
– ali si je predlagatelj prizadeval pridobiti ustrezna dovo-

ljenja za odpravo nelegalnosti objekta,
– ali je predlagatelj oziroma njegov ožji družinski član v 

skladu z določbami zakona, ki ureja stanovanjska razmerja, 
imetnik stvarne ali obligacijske pravice, ki mu omogoča nasta-
nitev v drugem primernem stanovanju,

– ali je predlagatelju bila ponujena preselitev v drugo 
primerno stanovanje in

– ali je predlagatelj predstavnik deprivilegirane in ranljive 
družbene skupine.

(4) Zaščita javnega interesa je upravičena, če država 
zasleduje legitimne cilje, kot so na primer:

– varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih 
oseb,

– varstvo zdravja in življenja ljudi,
– varnost države,
– varstvo okolja in ohranjanje narave,
– varstvo voda,
– varstvo kulturne dediščine,
– varstvo kulturne krajine in kakovostnega grajenega 

okolja.
(5) Sodišče nemudoma obvesti pristojnega inšpektorja o 

izdanih aktih iz tega člena in o njihovi pravnomočnosti.

V. poglavje: Druge sankcije

106. člen
(nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo)

(1) Investitor oziroma lastnik nelegalnega ali neskladnega 
objekta, dela objekta ali nelegalne rekonstrukcije mora plačati 
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo.

(2) Višina nadomestila za degradacijo in uzurpacijo je od-
visna od namenske rabe zemljišča, okoliščine, ali gre za varo-
vano območje, in od vrste ter velikosti objekta oziroma gradnje.

(3) Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo se plača na 
podlagi odločbe o odmeri nadomestila za degradacijo in uzur-
pacijo, ki jo izda upravni organ po uradni dolžnosti v postopku 
izdaje:

– gradbenega dovoljenja za objekt ali prizidavo, ki je 
zgrajena brez predpisanih dovoljenj;

– odločbe o legalizaciji;
– dovoljenja za objekt daljšega obstoja.
(4) Upravni organ izda odločbo iz prejšnjega odstavka 

v 30 dneh od vložitve popolne zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja, zahteve za izdajo odločbe o legalizaciji objekta ali 
zahteve za izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja.

(5) Sredstva, pridobljena z vplačili nadomestil za degrada-
cijo in uzurpacijo, so v višini 50 % prihodek proračuna občine, 
na območju katere je objekt iz prvega odstavka tega člena, v 
višini 50 % pa prihodek državnega proračuna.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nadomestilo 
za degradacijo in uzurpacijo ne odmeri, če gre za objekt, v 
katerem se izvaja dejavnost javne gasilske službe v skladu z 
zakonom, ki ureja gasilstvo.

(7) Podrobnejša merila za izračun višine nadomestila za 
degradacijo in uzurpacijo, način izračunavanja nadomestila za 
degradacijo in uzurpacijo ter način njegovega plačila predpiše 
vlada.

107. člen
(posebne prepovedi)

(1) Z odločbo, s katero izreče inšpekcijski ukrep v zvezi z 
nedovoljenim objektom ali neskladno uporabo objekta, pristojni 
inšpektor glede na vrsto objekta oziroma vrsto gradnje prepove 
naslednja dejanja:

1. izvedbo komunalnih priključkov na gospodarsko javno 
infrastrukturo,

2. promet z objektom oziroma z zemljiščem, na katerem 
je objekt,

3. uporabo objekta ali opravljanje gospodarskih ali drugih 
dejavnosti,

4. sklenitev pravnih poslov v zvezi z nedovoljenim objek-
tom, razen kreditnih poslov,

5. določitev hišne številke.
(2) Če je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o prepovedi 

iz prejšnjega odstavka v skladu s 108. členom tega zakona, 
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so dovoljenja, soglasja in pravni posli, ki so v nasprotju s 
prejšnjim odstavkom, nični, razen če so dovoljeni na podlagi 
tega zakona.

(3) Če je bila izvedena priključitev objekta na gospodarsko 
javno infrastrukturo, pristojni inšpektor naloži upravljavcu go-
spodarske javne infrastrukture, da ga odklopi. Če je nedovoljeni 
objekt priključen na legalni objekt, se odklopi tudi ta objekt.

(4) Upravljavci, notarji, pooblaščeni inženirji s področja 
geodezije in druge osebe javnega ali zasebnega prava in drugi 
organi, pristojni za izvedbo dejanj iz prvega odstavka tega čle-
na, morajo pred njihovo izvedbo preveriti, ali je v zemljiški knjigi 
vpisana zaznamba o prepovedi v skladu s 108. členom tega 
zakona, o zaznambi opozoriti stranko in izvedbo dejanja od-
kloniti, razen če so dejanja dovoljena na podlagi tega zakona.

(5) Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka tega člena 
pristojni inšpektor s sklepom dovoli posamezna prepovedana 
dejanja, če so dejanja potrebna:

– zaradi izvršitve inšpekcijskih ukrepov ali
– za pridobitev dovoljenj in odločb ter izvedbo drugih 

predpisanih dejanj po tem zakonu, pri čemer se resnost name-
re izkaže s predložitvijo ustrezne dokumentacije.

(6) Zaznamba prepovedi prometa z objektom oziroma z 
zemljiščem iz 2. točke prvega odstavka tega člena ni ovira za 
nadaljnje vpise v zemljiško knjigo, če je predlogu za vpis prilo-
žen sklep inšpektorja iz prejšnjega odstavka.

108. člen
(vpis zaznambe inšpekcijskega ukrepa in možnost izbrisa)

(1) Pristojni inšpektor, ki je izdal odločbo, s katero je 
izrečen inšpekcijski ukrep v zvezi z nedovoljenim objektom 
ali neskladno uporabo objekta, nemudoma obvesti zemljiško-
knjižno sodišče in priloži izvršljivo odločbo. Zemljiškoknjižno 
sodišče po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo 
izrečenega inšpekcijskega ukrepa in posebnih prepovedi iz 
prejšnjega člena.

(2) Zemljiškoknjižno sodišče vpiše zaznambo iz prejšnje-
ga odstavka v zemljiško knjigo tudi, če lastnik zemljišča ali 
objekta ni ista oseba kot inšpekcijski zavezanec. Zaznamba 
se vpiše pri vseh imetnikih lastninske ali stavbne pravice na 
nepremičnini.

(3) Zaznamba iz prvega odstavka tega člena se iz zemlji-
ške knjige po uradni dolžnosti izbriše na podlagi obvestila pri-
stojnega inšpektorja ali na predlog inšpekcijskega zavezanca, 
če ta predlogu priloži potrdilo inšpektorja, da se opravi izbris 
zaznambe.

109. člen
(zastavna pravica)

(1) Republika Slovenija in pristojna občina imata v zavaro-
vanje terjatev iz naslova stroškov, nastalih v postopku inšpekcij-
skega nadzora, in denarnih kazni, odmerjenih na podlagi tega 
zakona, do celotnega poplačila zastavno pravico na celotnem 
nepremičnem premoženju inšpekcijskega zavezanca, če sku-
pni znesek nastalih terjatev presega 1.000 eurov.

(2) Pristojni inšpektor o izdaji aktov, ki so podlaga za terja-
tve iz prejšnjega odstavka, obvesti zemljiškoknjižno sodišče in 
priloži izvršljivi akt. Zemljiškoknjižno sodišče po uradni dolžno-
sti v zemljiško knjigo vpiše zastavno pravico na nepremičninah.

(3) Izbris zastavne pravice iz prejšnjega odstavka opravi 
pristojno sodišče po uradni dolžnosti na podlagi obvestila orga-
na, ki je izdal izvršljivi akt, na podlagi katerega je bila zastavna 
pravica vpisana v zemljiško knjigo.

110. člen
(označitev inšpekcijskega ukrepa)

(1) Pristojni inšpektor po vročitvi odločbe, s katero je pre-
povedana uporaba ali vgradnja gradbenih proizvodov, odrejena 
odprava nepravilnosti, odrejena ustavitev izvajanja gradnje ali 
odstranitev objekta, gradbišče oziroma objekt označi s tablo z 

navedbo, da je izrečen inšpekcijski ukrep, ne glede na to, ali je 
inšpekcijski zavezanec oziroma lastnik navzoč.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se označitev iz prej-
šnjega odstavka ne izvede, kadar za gradnjo ni predpisano 
gradbeno dovoljenje in pri nezahtevnih objektih.

Osmi del: KAZENSKE DOLOČBE

111. člen
(prekrški investitorja)

Z globami, določenimi v 112. do 116. členu, se glede na 
zahtevnost objekta kaznuje investitor, če:

1. je objekt zgrajen ali se gradi v nasprotju z gradbenim 
dovoljenjem (četrti odstavek 2. člena tega zakona),

2. gradi ali zgradi objekt brez pravnomočnega oziroma 
dokončnega gradbenega dovoljenja (prvi odstavek 5. člena 
tega zakona),

3. je objekt, za katerega ni potrebno gradbeno dovolje-
nje, zgrajen ali se gradi v nasprotju s prostorskim izvedbenim 
aktom, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in 
druge zahteve, in drugimi predpisi (drugi odstavek 6. člena 
tega zakona),

4. pred izvedbo manjše rekonstrukcije ne pridobi pisnega 
mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva 
oziroma arhitekture ali po zaključku gradnje od njega ne pridobi 
pisne potrditve (prvi odstavek 7. člena tega zakona),

5. uporablja ali dopusti uporabo objekta brez uporabnega 
dovoljenja ali v nasprotju z gradbenim oziroma uporabnim 
dovoljenjem (8. člen tega zakona),

6. ne dogovori izvajanja storitev v pisni obliki (drugi odsta-
vek 12. člena tega zakona),

7. ne imenuje vodilnega pogodbenika, kadar je to predpi-
sano (3. točka prvega odstavka 13. člena tega zakona),

8. ne imenuje nadzornika v primerih gradnje iz prvega 
in drugega odstavka 74. člena tega zakona ali nadzornika 
ne imenuje v roku, določenem v tretjem ali četrtem odstavku 
74. člena tega zakona,

9. ne zagotovi zakoličenja objekta (prvi odstavek 75. čle-
na tega zakona),

10. ne prijavi začetka gradnje na predpisani način 
(76. člen tega zakona),

11. v primeru zamenjave vodje nadzora ne odredi, da 
se gradnja ustavi, dokler je ne prevzame novi vodja nadzora 
(deseti odstavek 15. člena tega zakona),

12. gradbišče ni ograjeno in zavarovano na predpisani 
način iz prvega ali drugega odstavka 78. člena tega zakona,

13. gradbišče ni označeno z gradbiščno tablo (prvi odsta-
vek 78. člena tega zakona),

14. ne poskrbi za dostopnost predpisane dokumentacije 
na gradbišču (tretji odstavek 78. člena tega zakona),

15. ne dokonča ovoja stavbe v treh letih od izdaje uporab-
nega dovoljenja (peti odstavek 80. člena tega člena).

112. člen
(prekrški investitorja zahtevnega objekta)

(1) Z globo od 30.000 eurov do 90.000 eurov se kaznuje 
pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja gospo-
darske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, 
pa z globo od 60.000 eurov do 160.000 eurov, če kot investitor 
zahtevnega objekta stori prekršek iz 111. člena tega zakona.

(2) Z globo od 15.000 eurov do 45.000 eurov se kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če kot investitor zahtevnega objekta stori 
prekršek iz 111. člena tega zakona.

(3) Z globo od 7.500 eurov do 10.000 eurov se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samo-
stojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posame-
znika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba 
v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če kot 
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investitor zahtevnega objekta stori prekršek iz 111. člena tega 
zakona.

(4) Z globo od 3.000 eurov do 5.000 eurov se kaznuje 
posameznik, če kot investitor zahtevnega objekta stori prekršek 
iz 111. člena tega zakona.

113. člen
(prekrški investitorja manj zahtevnega objekta)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov se kaznu-
je pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo od 20.000 eurov do 60.000 eurov, če kot 
investitor manj zahtevnega objekta stori prekršek iz 111. člena 
tega zakona.

(2) Z globo od 5.000 eurov do 15.000 eurov se kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če kot investitor manj zahtevnega 
objekta stori prekršek iz 111. člena tega zakona.

(3) Z globo od 2.500 eurov do 5.000 eurov se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samo-
stojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posame-
znika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba 
v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, če kot 
investitor manj zahtevnega objekta stori prekršek iz 111. člena 
tega zakona.

(4) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se kaznuje 
posameznik, če kot investitor manj zahtevnega objekta stori 
prekršek iz 111. člena tega zakona.

114. člen
(prekrški investitorja nezahtevnega objekta)

(1) Z globo od 3.000 eurov do 15.000 eurov se kaznuje 
pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja gospo-
darske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, 
pa z globo od 5.000 eurov do 30.000 eurov, če kot investitor 
nezahtevnega objekta stori prekršek iz 111. člena tega zakona.

(2) Z globo od 2.000 eurov do 7.500 eurov se kaznuje sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če kot investitor nezahtevnega objekta stori 
prekršek iz 111. člena tega zakona.

(3) Z globo od 1.000 eurov do 3.500 eurov se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostoj-
nega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v držav-
nem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če kot investitor 
nezahtevnega objekta stori prekršek iz 111. člena tega zakona.

(4) Z globo od 500 eurov do 2.000 eurov se kaznuje po-
sameznik, če kot investitor nezahtevnega objekta stori prekršek 
iz 111. člena tega zakona.

115. člen
(prekrški investitorja enostavnega objekta  

in manjše rekonstrukcije)
(1) Z globo od 1.000 eurov do 10.000 eurov se kaznu-

je pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo od 2.000 eurov do 15.000 eurov, če kot inve-
stitor enostavnega objekta stori prekršek iz 3., 10. in 12. točke 
111. člena tega zakona ali če kot investitor manjše rekonstruk-
cije stori prekršek iz 4. točke 111. člena tega zakona.

(2) Z globo od 1.000 eurov do 7.500 eurov se kaznuje sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če kot investitor enostavnega objekta stori 
prekršek iz 3., 10. in 12. točke 111. člena tega zakona ali če 
kot investitor manjše rekonstrukcije stori prekršek iz 4. točke 
111. člena tega zakona.

(3) Z globo od 500 eurov do 2.000 eurov se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostoj-
nega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v držav-

nem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če kot investi-
tor enostavnega objekta stori prekršek iz 3., 10. in 12. točke 
111. člena tega zakona ali če kot investitor manjše rekonstruk-
cije stori prekršek iz 4. točke 111. člena tega zakona.

(4) Z globo od 100 eurov do 1.000 eurov se kaznuje posa-
meznik, če kot investitor enostavnega objekta stori prekršek iz 
3., 10. in 12. točke 111. člena tega zakona ali če kot investitor 
manjše rekonstrukcije stori prekršek iz 4. točke 111. člena tega 
zakona.

116. člen
(prekrški investitorja začasnega objekta)

(1) Z globo od 1.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje 
pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja gospo-
darske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, 
pa z globo od 2.000 eurov do 15.000 eurov, če kot investitor 
začasnega objekta ne odstrani v predpisanem roku (prvi odsta-
vek 4. člena tega zakona).

(2) Z globo od 1.000 eurov do 7.500 eurov se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posame-
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 500 eurov do 2.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
samoupravni lokalni skupnosti.

(4) Z globo od 100 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

117. člen
(prekrški projektanta)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov se za pre-
kršek kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospo-
darsko družbo, pa z globo od 20.000 eurov do 60.000 eurov, 
če kot projektant:

– ne dogovori izvajanja storitve projektiranja v pisni obliki 
(drugi odstavek 12. člena tega zakona),

– ne izdela projektne dokumentacije tako, da je ta skla-
dna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in 
drugih predpisov, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in 
racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta (prva 
alineja drugega odstavka 14. člena tega zakona),

– za vodenje projekta ne imenuje vodje projektiranja v 
skladu z drugo alinejo drugega odstavka 14. člena tega zakona,

– ne zagotovi sodelovanje pooblaščenega strokovnjaka v 
skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 14. člena tega zakona,

– ne imenuje izvajalca pregleda v skladu s prvim odstav-
kom 41. člena tega zakona,

– poda izjave v nasprotju s prvo alinejo 1. točke prvega 
odstavka 46. člena, prvo alinejo prvega odstavka 62. člena, 
drugo alinejo prvega odstavka 76. člena, prvo alinejo drugega 
odstavka 80. člena ali 2. točko prvega odstavka 145. člena 
tega zakona.

(2) Z globo od 5.000 eurov do 15.000 eurov se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
samoupravni lokalni skupnosti.

118. člen
(prekrški vodje projektiranja)

(1) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se za prekršek 
kaznuje vodja projektiranja, če:

– potrdi dopustna manjša odstopanja v nasprotju s tem 
zakonom (četrti odstavek 79. člena tega zakona),
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– poda izjavo v nasprotju s 1. točko prvega odstavka 
46. člena, prvo alinejo prvega odstavka 62. člena, drugo alinejo 
prvega odstavka 76. člena ali prvo alinejo drugega odstavka 
80. člena tega zakona.

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se z globo od 
5.000 eurov do 15.000 eurov kaznuje pravna oseba, za katero 
je vodja projektiranja opravljal naloge. Če se pravna oseba po 
predpisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali ve-
liko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 10.000 eurov 
do 30.000 eurov.

(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.500 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, 
za katera je vodja projektiranja opravljal naloge.

(4) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
samoupravni lokalni skupnosti, za katere je vodja projektiranja 
opravljal naloge.

119. člen
(prekrški pooblaščenega strokovnjaka)

(1) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se kaznuje 
pooblaščeni strokovnjak, ki poda:

– pisno mnenje ali pisno potrditev v nasprotju s prvim 
odstavkom 7. člena tega zakona,

– izjavo v nasprotju z 2. točko prvega odstavka 145. čle-
na, tretjo alinejo prvega odstavka 147. člena ali drugim odstav-
kom 149. člena tega zakona.

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se z globo od 
5.000 eurov do 15.000 eurov kaznuje pravna oseba, za katero 
je pooblaščeni strokovnjak opravljal naloge. Če se pravna 
oseba po predpisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za 
srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 
10.000 eurov do 30.000 eurov.

(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.500 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, 
za katera je pooblaščeni strokovnjak opravljal naloge.

(4) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu 
ali samoupravni lokalni skupnosti, za katere je pooblaščeni 
strokovnjak opravljal naloge.

120. člen
(prekrški nadzornika)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov se za pre-
kršek kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospo-
darsko družbo, pa z globo od 20.000 eurov do 60.000 eurov, 
če kot nadzornik:

– ne dogovori izvajanja storitve nadzora v pisni obliki 
(drugi odstavek 12. člena tega zakona),

– začne z delom brez pravnomočnega oziroma dokonč-
nega gradbenega dovoljenja (drugi odstavek 15. člena tega 
zakona),

– za vodenje nadzora ne imenuje vodje nadzora (tretji 
odstavek 15. člena tega zakona),

– pri graditvi istega objekta hkrati nastopa kot izvajalec ali 
je v poslovni povezavi z izvajalcem (osmi odstavek 15. člena 
tega zakona),

– poda izjavo v nasprotju s prvo ali tretjo alinejo drugega 
odstavka 80. člena tega zakona.

(2) Z globo od 5.000 eurov do 15.000 eurov se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
samoupravni lokalni skupnosti.

121. člen
(prekrški vodje nadzora)

(1) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se kaznuje 
vodja nadzora, če:

– pri graditvi istega objekta nastopa kot vodja gradnje v 
imenu izvajalca, ali kot drugi posameznik, ki opravlja druge 
naloge izvajalca (drugi stavek osmega odstavka 15. člena tega 
zakona),

– če podpiše zakoličbeni zapisnik za zakoličbo objekta, 
ki je bila izvedena v nasprotju z gradbenim dovoljenjem in 
projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (tretji odstavek 
75. člena tega zakona),

– med izvajanjem gradnje investitorja in izvajalca ne opo-
zori na nepravilnosti ter ugotovitev in predlogov, kako stanje 
popraviti, ne vpiše v gradbeni dnevnik (drugi odstavek 77. čle-
na tega zakona),

– če v primeru, ko kljub njegovemu opozorilu investitor 
oziroma izvajalec nepravilnosti ne odpravi, gradnje ne ustavi ali 
teh nepravilnosti ne sporoči pristojni inšpekciji (tretji odstavek 
77. člena tega zakona),

– pred izvedbo dopustnih manjših odstopanj od gradbene-
ga dovoljenja teh ne vpiše v gradbeni dnevnik (četrti odstavek 
79. člena tega zakona),

– poda izjavo v nasprotju s prvo ali tretjo alinejo drugega 
odstavka 80. člena tega zakona.

(2) Z globo od 5.000 eurov do 15.000 eurov se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, za katero je 
vodja nadzora opravljal naloge. Če se pravna oseba po pred-
pisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 10.000 eurov do 
30.000 eurov.

(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.500 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, 
za katera je vodja nadzora opravljal naloge.

(4) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu 
ali samoupravni lokalni skupnosti, za katere je vodja nadzora 
opravljal naloge.

122. člen
(prekrški izvajalca)

(1) Z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov se za pre-
kršek kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospo-
darsko družbo, pa z globo od 20.000 eurov do 60.000 eurov, 
če kot izvajalec:

– izvaja gradnjo brez pravnomočnega oziroma dokončne-
ga gradbenega dovoljenja (prvi odstavek 5. člena tega zakona),

– izvaja gradnjo brez prijave začetka gradnje (prvi in tretji 
odstavek 5. člena in prvi odstavek 6. člena tega zakona),

– izvaja gradnjo, za katero ni potrebno gradbeno dovolje-
nje, v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali predpisi, 
s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve 
(drugi odstavek 6. člena tega zakona),

– ne dogovori izvajanja storitve gradnje v pisni obliki (dru-
gi odstavek 12. člena tega zakona),

– opravlja dejavnost gradbeništva in ne izpolnjuje pogo-
jev za opravljanje te dejavnosti (prvi odstavek 16. člena tega 
zakona),
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– za vodenje gradnje zahtevnega objekta imenuje posa-
meznika, ki ne izpolnjuje pogojev iz petega odstavka 16. člena 
tega zakona,

– za vodenje gradnje manj zahtevnega objekta imenuje 
posameznika, ki ne izpolnjuje pogojev iz šestega odstavka 
16. člena tega zakona,

– ne izvaja gradnje na ograjenem, zavarovanem in ozna-
čenem gradbišču (3. točka drugega odstavka 17. člena tega 
zakona),

– ne izvaja gradnje skladno s projektno dokumentacijo 
za izvedbo gradnje (4. točka drugega odstavka 17. člena tega 
zakona),

– ne vodi gradbenega dnevnika (6. točka drugega odstav-
ka 17. člena tega zakona),

– pri izvajanju gradnje ne poskrbi za to, da so zagotovlje-
ni varnost objekta, življenja in zdravje mimoidočih, sosednjih 
objektov in okolice (11. točka drugega odstavka 17. člena tega 
zakona),

– poda izjavo v nasprotju s tretjo alinejo drugega odstavka 
80. člena tega zakona.

(2) Z globo od 5.000 eurov do 15.000 eurov se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
samoupravni lokalni skupnosti.

123. člen
(prekrški vodje gradnje)

(1) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se za prekršek 
kaznuje vodja gradnje, ki poda izjavo v nasprotju s tretjo alinejo 
drugega odstavka 80. člena tega zakona.

(2) Z globo od 5.000 eurov do 15.000 eurov se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, za katero je 
vodja gradnje opravljal naloge. Če se pravna oseba po pred-
pisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko 
gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 10.000 eurov do 
30.000 eurov.

(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.500 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, 
za katera je vodja gradnje opravljal naloge.

(4) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu 
ali samoupravni lokalni skupnosti, za katere je vodja gradnje 
opravljal naloge.

124. člen
(prekrški pooblaščenega inženirja s področja geodezije)

(1) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki podpiše 
zakoličbeni zapisnik za zakoličbo objekta, ki je bila izvedena v 
nasprotju z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo 
za izvedbo gradnje (tretji odstavek 75. člena tega zakona).

(2) Z globo od 5.000 eurov do 15.000 eurov se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, za katero je 
pooblaščeni inženir s področja geodezije opravljal naloge. Če 
se pravna oseba po predpisu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z 
globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov.

(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.500 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, 
za katera je pooblaščeni inženir s področja geodezije opravljal 
naloge.

(4) Z globo od 1.000 eurov do 3.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
samoupravni lokalni skupnosti, za katere je pooblaščeni inženir 
s področja geodezije opravljal naloge.

125. člen
(prekrški v zvezi s posebnimi prepovedmi)

(1) Z globo od 5.000 eurov do 30.000 eurov se za prekr-
šek kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospo-
darsko družbo, pa z globo od 10.000 eurov do 60.000 eurov, če 
pred izvedbo dejanj, za katera je pristojna, stranke ni opozorila, 
da je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o prepovedi, ali izved-
be dejanja ni odklonila (četrti odstavek 107. člena tega zakona).

(2) Z globo od 1.000 eurov do 7.000 eurov se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posame-
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 200 eurov do 3.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
samoupravni lokalni skupnosti.

(4) Z globo od 100 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

126. člen
(posebno hudi prekrški)

(1) Če je narava prekrška iz 1. točke prvega odstavka 
111. člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene 
škode ali višine pridobljene protipravne premoženjske koristi 
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena 
koristoljubnosti, se:

– pri gradnji zahtevnega objekta z globo od 9.000 eurov 
do 15.000 eurov za prekršek kaznuje posameznik, z globo od 
22.500 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v držav-
nem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, z globo od 
45.000 eurov do 135.000 eurov se za prekršek kaznuje sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, z globo od 120.000 eurov do 270.000 eurov 
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo 
od 180.000 eurov do 480.000 eurov;

– pri gradnji manj zahtevnega objekta z globo od 
6.000 eurov do 12.000 eurov za prekršek kaznuje posame-
znik, z globo od 7.500 eurov do 15.000 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba po-
sameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna 
oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, z 
globo od 15.000 eurov do 45.000 eurov se za prekršek kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, z globo od 30.000 eurov do 90.000 eurov 
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo 
od 60.000 eurov do 120.000 eurov; ter

– pri gradnji nezahtevnega objekta z globo od 1.500 eurov 
do 6.000 eurov za prekršek kaznuje posameznik, z globo od 
3.000 eurov do 10.500 eurov se za prekršek kaznuje odgo-
vorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v držav-
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nem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, z globo od 
6.000 eurov do 22.500 eurov se za prekršek kaznuje samo-
stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, z globo od 9.000 eurov do 45.000 eurov 
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo 
od 15.000 eurov do 90.000 eurov.

(2) Če je narava prekrška iz prve alineje prvega odstavka 
122. člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzroče-
ne škode ali višine pridobljene protipravne premoženjske koristi 
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena 
koristoljubnosti, se z globo od 7.500 eurov do 21.000 eurov za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 
od 15.000 eurov do 45.000 eurov se za prekršek kaznuje sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, z globo od 30.000 eurov do 90.000 eurov 
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo 
od 60.000 eurov do 180.000 eurov.

127. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.

Deveti del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

I. poglavje: Končanje postopkov

128. člen
(končanje postopkov)

(1) Postopki, začeti pred začetkom uporabe tega zakona, 
se končajo po določbah Gradbenega zakona (Uradni list RS, 
št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP; v nadaljnjem 
besedilu: GZ).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopki, začeti na 
podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 
19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: 
ZGO-1), končajo po določbah ZGO-1.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na 
zahtevo investitorja postopki, začeti pred začetkom uporabe 
tega zakona, končajo po določbah tega zakona.

(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se 
postopki izvajanja inšpekcijskega nadzora, ki se vodijo zaradi 
nevarnega objekta iz četrtega odstavka 90. člena tega zakona, 
in na dan začetka uporabe tega zakona še ni izrečen inšpekcij-
ski ukrep, končajo po določbah tega zakona.

(5) Predlog za odlog izvršbe iz 104. in 105. člena tega 
zakona se lahko vloži tudi v postopkih izvršbe, ki so se začeli 
pred začetkom uporabe tega zakona, če inšpekcijski ukrep do 
začetka uporabe tega zakona še ni bil izvršen.

(6) Postopki inšpekcijskega nadzora in postopki izvršbe, 
začeti pred začetkom uporabe tega zakona zaradi dejanja, ki 
v skladu s tem zakonom ne pomeni več kršitve, se ustavijo po 
uradni dolžnosti.

(7) Postopki izdaje okoljevarstvenih soglasij po zakonu, 
ki ureja varstvo okolja, začeti pred začetkom uporabe GZ, se 
končajo po določbah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 

108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v 
nadaljnjem besedilu: ZVO-1).

(8) Če je okoljevarstveno soglasje izdano pred začetkom 
uporabe tega zakona ali če se v skladu s prejšnjim odstavkom 
izda po začetku uporabe tega zakona, se postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja, začet po začetku uporabe tega zako-
na, vodi po določbah II. poglavja četrtega dela tega zakona, 
pri čemer se v teh primerih ob spremembi okoljevarstvenega 
soglasja uporabljata 61.a in 62. člen ZVO-1.

(9) Postopki izdaje soglasij, določenih v drugem odstavku 
112. člena GZ, začeti pred začetkom uporabe tega zakona, se 
končajo po dosedanjih predpisih in se z dnem njihove izdaje 
štejejo za mnenja po tem zakonu.

(10) Postopki odmere nadomestila za degradacijo in uzur-
pacijo, ki so se začeli na podlagi odločbe inšpektorja v skladu 
z GZ ali ZGO-1, se z dnem začetka uporabe tega zakona 
ustavijo. Če odločba o odmeri nadomestila za degradacijo in 
uzurpacijo na dan začetka uporabe tega zakona še ni dokonč-
na, se odpravi.

(11) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko investitor 
na lastno odgovornost prijavi začetek gradnje objekta in začne 
gradnjo po dokončnosti gradbenega dovoljenja, izdanega na 
podlagi GZ, če ne gre za objekt z vplivi na okolje ali gre za 
objekt, ki ne potrebuje presoje sprejemljivosti po predpisih, ki 
urejajo ohranjanje narave.

129. člen
(obstoječi začasni skladiščni objekti)

Začasnim skladiščnim objektom, ki so postavljeni na dan 
začetka uporabe tega zakona in zanje ni bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, začne teči rok iz 3. točke prvega odstavka 4. člena 
tega zakona od dneva začetka uporabe tega zakona.

130. člen
(uporabno dovoljenje za spremembo namembnosti  

v prehodnem obdobju)
Uporabno dovoljenje zaradi spremembe namembnosti 

objekta, ki se po tem zakonu šteje za rekonstrukcijo objekta, 
se izda v skladu z GZ, če je bilo gradbeno dovoljenje izdano ali 
je bila zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred 
začetkom uporabe tega zakona.

131. člen
(pregled v prehodnem obdobju)

Določba 41. člena tega zakona se ne uporablja, če je 
bila pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo 
gradnje sklenjena pred začetkom uporabe tega zakona.

132. člen
(predodločba v prehodnem obdobju)

Predodločbe, izdane v skladu z GZ, ostanejo v veljavi v 
skladu z GZ in se upoštevajo pri izdaji gradbenega dovoljenja 
po tem zakonu.

133. člen
(preprečitev podvajanja)

(1) Če se zahteva za izdajo integralnega gradbenega 
dovoljenja nanaša na poseg, za katerega je bil že začet po-
stopek izdaje okoljevarstvenega soglasja v skladu z zakonom, 
ki ureja varstvo okolja, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 
po uradni dolžnosti ustavi postopek izdaje okoljevarstvenega 
soglasja, pri izdaji mnenja iz 65. člena tega zakona pa upošteva 
stanje postopka za izdajo okoljevarstvenega soglasja, kakršno 
je bilo do ustavitve tega postopka.

(2) Če so bila v primeru iz prejšnjega odstavka glede 
čezmejnih vplivov na okolje že opravljena dejanja iz 59. člena 
ZVO-1, se v integralnem postopku ta dejanja ne ponovijo.

(3) Če se poročilo o vplivih na okolje, priloženo zahtevi za 
izdajo okoljevarstvenega soglasja, razlikuje od poročila o vpli-
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vih na okolje, ki je predloženo v integralnem postopku, morajo 
biti te spremembe jasno označene.

(4) Stranski udeleženci v postopku za izdajo okoljevar-
stvenega soglasja iz prvega odstavka tega člena lahko prido-
bijo status stranskega udeleženca v skladu s tem zakonom.

II. poglavje: Uskladitev pristojnosti

134. člen
(uskladitev postopkov za objekte z vplivi na okolje)
Do uskladitve ZVO-1 s tem zakonom je ministrstvo, pri-

stojno za okolje, mnenjedajalec v integralnem postopku za 
izdajo mnenj glede emisij v tla, vode, zrak, hrupa, svetlobnega 
onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, vibracij, podneb-
nih sprememb in ravnanja z odpadki.

135. člen
(mnenjedajalec glede infrastrukture varstva  

okolja lokalnega pomena)
Do uskladitve ZVO-1 s tem zakonom je mnenjedajalec 

glede oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode, ki zagotavlja minimalno komunal-
no oskrbo objekta, občina, na območju katere je nameravana 
gradnja.

136. člen
(mnenjedajalec v varovalnem pasu gospodarske  

javne infrastrukture lokalnega pomena)
Do uskladitve predpisov, ki urejajo vodovod, kanalizacijo 

in toplovod oziroma vročevod, se za mnenje v skladu s tem 
zakonom šteje mnenje upravljavca vodovoda, kanalizacije, to-
plovoda oziroma vročevoda in drugih vodov za določeno vrsto 
gospodarske javne službe lokalnega pomena, če je gradnja v 
trimetrskem varovalnem pasu takšnih vodov, merjeno na vsako 
stran od osi voda, pod pogojem, da so ti vodi evidentirani v 
katastru gospodarske javne infrastrukture.

III. poglavje: Druge uskladitve

137. člen
(prehodno obdobje do vzpostavitve sistema eGraditev)

(1) Sistem eGraditev se v okviru prostorskega informacij-
skega sistema vzpostavi 1. januarja 2024.

(2) Ne glede na 11. člen tega zakona v delu, ki se nanaša 
na elektronsko poslovanje, ter drugi odstavek 68. člena in osmi 
odstavek 70. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na javno 
objavo v sistemu eGraditev, se do vzpostavitve sistema eGra-
ditev zahteve, izjave, prijave, sklepi in odločbe iz tega zakona 
vlagajo oziroma izdajajo v pisni obliki.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se do vzpostavitve sis-
tema eGraditev projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, 
projektna dokumentacija izvedenih del in dokazilo o zanesljivo-
sti objekta vložijo samo na elektronskem nosilcu.

(4) Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
zbirno mapo dokazila o zanesljivosti in zbirni načrt projektne 
dokumentacije izvedenih del, na podlagi katerih je bilo izdano 
gradbeno oziroma uporabno dovoljenje v postopku, začetem 
pred vzpostavitvijo sistema eGraditev, upravni organ hrani de-
set let po izdaji takšnega dovoljenja.

(5) Če sta s tem zakonom predvidena seznanjanje in 
obveščanje mnenjedajalcev, inšpekcije in drugih organov, se 
ti do vzpostavitve sistema eGraditev obveščajo po elektronski 
poti, pri čemer se seznanitev oziroma obveščanje z gradbenim 
dovoljenjem opravi samo s poslano odločbo brez dokumenta-
cije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Ne glede na peti odstavek 10. člena tega zakona do 
vzpostavitve sistema eGraditev inšpektor, ki je začel postopek 
inšpekcijskega nadzora nad gradnjo nezahtevnega objekta, 

drugega pristojnega inšpektorja o začetku postopka nemudo-
ma obvesti po elektronski pošti.

(7) Do vzpostavitve sistema eGraditev se integralno grad-
beno dovoljenje objavi na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave in državnem portalu eUprava.

138. člen
(komunalni prispevek do vzpostavitve sistema eGraditev)

Do vzpostavitve sistema eGraditev se ne glede na prvi 
odstavek 54. člena tega zakona gradbeno dovoljenje izda, če 
so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 54. člena tega zakona 
in je plačan komunalni prispevek oziroma so na drugi zakoniti 
način izpolnjene investitorjeve obveznosti v zvezi s plačilom 
komunalnega prispevka v skladu z zakonom, ki ureja prostor.

139. člen
(manjša rekonstrukcija v prehodnem obdobju)

(1) Do uveljavitve izvršilnih predpisov iz tretjega in četr-
tega odstavka 3. člena tega zakona se manjša rekonstrukcija 
šteje za rekonstrukcijo objekta v skladu s 35. točko prvega 
odstavka 3. člena tega zakona.

(2) Do uskladitve Stanovanjskega zakona (Uradni list 
RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 
14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) se manjša rekonstrukcija več-
stanovanjske stavbe šteje med posle, ki presegajo okvir redne-
ga upravljanja in za katere je treba pridobiti soglasja več kot tri 
četrtine etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže.

(3) Do uskladitve Pravilnika o presoji sprejemljivosti vpli-
vov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) s tem zakonom 
se za manjšo rekonstrukcijo uporabljajo določbe Pravilnika o 
presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v na-
ravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 
38/10 in 3/11), ki urejajo rekonstrukcijo.

140. člen
(elaborati in študije v drugih predpisih)

(1) Do uskladitve gradbenih in drugih predpisov s tem 
zakonom so z dnem začetka uporabe tega zakona elaborati, 
načrti ali druge oblike študij, ki se v skladu z gradbenimi in dru-
gimi predpisi prilagajo projektu za pridobitev gradbenega do-
voljenja ali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, sestavni 
del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

(2) Elaborati, načrti in druge oblike študij iz prejšnjega 
odstavka so:

1. strokovne ocene iz sedmega odstavka 17. člena ZVO-1,
2. načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki iz prvega 

odstavka 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),

3. strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak iz naprave 
iz tretjega odstavka 45. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 
70/08, 61/09 in 50/13),

4. strokovna ocena o vplivih vira svetlobe na okolje iz tre-
tjega odstavka 20. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlob-
nega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 
62/10 in 46/13),

5. konservatorski načrt iz 29. 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; v nadalj-
njem besedilu: ZVKD-1),

6. študija in izkaz požarne varnosti iz Pravilnika o zasnovi 
in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13 in 
61/17 – GZ),

7. elaborat in izkaz o učinkoviti rabi energije v stavbah iz 
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, 
št. 52/10 in 61/17 – GZ),

8. elaborat in izkaz zaščite stavbe pred hrupom v stavbah 
iz Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, 
št. 10/12 in 61/17 – GZ),
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9. izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe iz 
Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, 
št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ),

10. strokovna ocena emisije snovi in toplote pri odvajanju 
odpadne vode iz prvega in drugega odstavka 28. člena Uredbe 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

141. člen
(uskladitve z drugimi predpisi)

(1) Do uskladitve posebnih predpisov se soglasja, dovo-
ljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadalj-
njem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje 
gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem za-
konom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po 
posebnem predpisu.

(2) Odobritve iz prejšnjega odstavka so:
1. kulturnovarstveno soglasje za posege iz 28. do 30. čle-

na ZVKD-1;
2. naravovarstveno soglasje iz 105. in 105.a člena Za-

kona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20);

3. vodno soglasje iz 150. do 153.a člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20);

4. soglasje za gradnjo v gozdnem prostoru iz 21. in 
24. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 
– ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 
106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – 
ZGGLRS in 77/16);

5. soglasje za gradnjo in druge posege na območju ri-
biškega okoliša iz 19. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu 
(Uradni list RS, št. 61/06);

6. soglasje za gradnjo velikih obratov za rejo živine iz 
17. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 
– ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15);

7. soglasje za gradnjo objekta pod veterinarskim nad-
zorom iz 25. točke 78. člena Zakona o veterinarskih merilih 
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18);

8. soglasje za posege v okolje divjadi iz 30. člena Zakona 
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 
17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.);

9. soglasje za gradnjo na območju mejnega prehoda iz 
25. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, 
št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17, 
47/19 in 139/20);

10. soglasje za gradnjo objektov v prosti coni iz 38. člena 
Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni 
list RS, št. 32/16);

11. soglasje za gradnjo nekaterih objektov z vidika upo-
števanja obrambnih potreb iz 28. člena Zakona o obrambi 
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20);

12. soglasje za gradnjo z vidika varovanja javnih cest iz 
66., 68., 70., 97. in 99. 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);

13. soglasje za gradnjo z vidika varovanja letališč iz 97., 
98., 101., 112., 114. in 119. člena Zakona o letalstvu (Uradni 
list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19);

14. soglasje za gradnjo z vidika varnosti plovbe iz 10. čle-
na Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 
29/17 – ZŠpo-1 in 41/17– PZ-G) in iz 64. člena Pomorskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21 in 
21/21 – popr.);

15. soglasja v zvezi z energetskimi sistemi, in sicer: so-
glasje za priključitev objektov na elektroenergetski sistem iz 
147. člena, soglasje za priključitev objektov na sistem zemelj-

skega plina iz 270. člena, soglasje za priključitev objektov 
na sistem toplote in drugih energetskih plinov iz zaključenih 
distribucijskih sistemov iz 306. člena in soglasje z vidika varo-
vanja energetskih sistemov iz 465. in 467. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE);

16. soglasje za gradnjo v mejah rudniškega prostora iz 
65. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno 
prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) in

17. soglasje za gradnjo z vidika varovanja žičnic iz tretje-
ga odstavka 61. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz 
oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20).

(3) Z dnem začetka uporabe tega zakona odobritve, ki so 
določene v prostorskih izvedbenih aktih, za izdajo dovoljenj po 
tem zakonu niso potrebne, razen če je z zakonom določeno 
drugače.

(4) Do uskladitve predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, 
s tem zakonom mnenja iz 2. točke drugega odstavka tega člena 
izdaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, pri čemer 
se presoja sprejemljivosti opravi v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja.

(5) Do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zako-
nom mnenja iz 3. točke drugega odstavka tega člena izdaja 
Direkcija Republike Slovenije za vode.

(6) Do uskladitve posebnih predpisov, ki določajo obve-
znost pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte, za katere 
po tem zakonu ni predpisana pridobitev uporabnega dovoljenja, 
pridobitev uporabnega dovoljenja ni obvezna.

(7) Do uskladitve Zakona o upravnih taksah (Uradni list 
RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 
84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) se 
za pritožbo zoper gradbeno dovoljenje zaračuna upravna taksa 
v višini 0,1 % investicijske vrednosti objekta, vendar največ 
1.000 eurov in ne manj kot 100 eurov, za nezahtevne objekte 
pa v višini 100 eurov.

(8) Do uskladitve Zakona o sodnih taksah (Uradni list 
RS, št. 37/08, 97/10, 21/13 – ZP-1H, 63/13, 89/13 – odl. US, 
111/13 – ZP-1I, 40/14 – odl. US, 58/14 – odl. US, 72/14 – odl. 
US, 19/15 – odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L, 
35/18 – odl. US, 16/19 – ZNP-1) se za postopek v upravnem 
sporu pred sodiščem prve stopnje v zadevi izdaje integralnega 
gradbenega dovoljenja za postopek na splošno zaračuna so-
dna taksa v višini 0,1 % investicijske vrednosti objekta, vendar 
največ 1.000 eurov in ne manj kot 200 eurov.

(9) Do uskladitve Zakona o arhitekturni in inženirski de-
javnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID) 
se kot naloga pristojne poklicne zbornice šteje tudi predlaganje 
izvedenca s področja minimalne komunalne opreme pri uskla-
jevanju mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

(10) Do uskladitve ZAID opravlja vodenje gradnje ne gle-
de na drugi odstavek 18. člena tega zakona posameznik, ki je:

– pooblaščeni inženir v skladu z ZAID,
– pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni krajinski arhitekt, 

ki je opravil posebni del strokovnega izpita v skladu s Pravil-
nikom o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po 
zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 27/85 in 47/95) 
iz vodenja del,

– vodja del v skladu s tem zakonom,
– gradbeni delovodja v skladu z zakonom, ki ureja poklic-

no in strokovno izobraževanje, ali
– mojster s področja gradbeništva v skladu z zakonom, 

ki ureja obrt.
(11) Do uskladitve ZAID mora izvajalec, ki prevzame iz-

vedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega 
objekta, ne glede na peti odstavek 16. člena tega zakona za 
vodenje gradnje imenovati pri sebi zaposlenega pooblašče-
nega arhitekta ali pooblaščenega krajinskega arhitekta, ki je 
opravil posebni del strokovnega izpita v skladu s Pravilnikom o 
programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po zakonu o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 27/85 in 47/95) iz vodenja 
del, ali pooblaščenega inženirja ali posameznika z izobrazbo, 
pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje 
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izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma 
z izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študij-
skih programih prve stopnje s področja graditve, in je vpisan v 
imenik vodij del pri IZS.

(12) Do uskladitve ZAID izvaja disciplinski nadzor nad 
pooblaščenimi inženirji glede vodenja gradnje IZS v skladu 
z ZAID, in s smiselno uporabo predpisa, ki ureja disciplinski 
nadzor IZS.

(13) Do uskladitve ZAID izvaja disciplinski nadzor nad po-
oblaščenim arhitektom in pooblaščenim krajinskim arhitektom 
iz desetega in enajstega odstavka tega člena glede vodenja 
gradnje ZAPS v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in 
inženirsko dejavnost, in s smiselno uporabo predpisa, ki ureja 
disciplinski nadzor ZAPS.

IV. poglavje: Legalizacija objektov

142. člen
(splošno)

(1) Legalizacija je postopek ureditve pravnega stanja že 
zgrajenega objekta, dela objekta, rekonstrukcije ali spremembe 
namembnosti objekta, izvedene brez gradbenega dovoljenja 
ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, 
v katerem se izda odločba o legalizaciji ali dovoljenje za objekt 
daljšega obstoja.

(2) Legalizacija ni mogoča za objekt, ki je zgrajen po 
30. aprilu 2004 in bi bilo treba zanj pred izvedbo gradnje pri-
dobiti pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali pravnomočno 
naravovarstveno soglasje, pa to ni bilo pridobljeno, ali pa se je 
v objektu izvajal poseg, za katerega bi moralo biti pridobljeno 
pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali pravnomočno nara-
vovarstveno soglasje, pa to ni bilo pridobljeno.

(3) Objekt ali del objekta, ki ima odločbo o legalizaciji ali 
dovoljenje za objekt daljšega obstoja, ni nelegalen ali neskla-
den in se šteje, da ima uporabno dovoljenje v skladu s tem 
zakonom.

(4) Odločba o legalizaciji ali dovoljenje za objekt daljšega 
obstoja se izda, če je stavba vpisana v kataster nepremičnin 
oziroma je objekt gospodarske javne infrastrukture evidentiran 
v katastru gospodarske javne infrastrukture. Šteje se, da je 
objekt vpisan v katastru nepremičnin, če je zahtevi za izdajo 
odločbe o legalizaciji ali dovoljenju za objekt daljšega obstoja 
priloženo dokazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za vpis 
podatkov v kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja 
kataster nepremičnin.

(5) Upravni organ se v ugotovitvenem postopku izdaje 
odločbe ali dovoljenja iz prvega odstavka tega člena prepriča 
o dejanskem stanju, ki je na terenu.

(6) Za postopek odločanja o zahtevi za izdajo odločbe o 
legalizaciji ali zahtevi za izdajo dovoljenja za objekt daljšega 
obstoja se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo 
izdajo gradbenega dovoljenja, če v tem poglavju ni določeno 
drugače.

(7) Rok za pritožbo zoper odločbe, ki so izdane na podlagi 
določb tega poglavja, je osem dni.

(8) Podrobnejšo vsebino in obliko obrazcev zahtev, izjav, 
prijav, sklepov in odločb ter vsebino in obliko dokumentacije iz 
tega poglavja predpiše minister.

143. člen
(zahteva za odločbo o legalizaciji)

(1) Zahtevi za izdajo odločbe o legalizaciji investitor pri-
loži:

– podatke o vlagatelju zahteve (osebno ime ali firmo in 
stalno prebivališče ali poslovni naslov vlagatelja);

– podatke o gradnji, ki je predmet zahteve (parcelne šte-
vilke, na katerih stoji objekt, in številka stavbe, če je določena);

– dokazilo iz 3. točke prvega odstavka ali drugega odstav-
ka 46. člena tega zakona, če vlagatelj zahteve v zemljiški knjigi 
nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice;

– mnenja mnenjedajalcev ali dokazilo o tem, da mnenje 
ni bilo izdano v roku iz petega odstavka 43. člena tega zakona;

– dokumentacijo za legalizacijo, izdelano v skladu s 
144. členom tega zakona.

(2) Šteje se, da je zahteva za izdajo odločbe o legalizaciji 
popolna, če so priložene listine iz prejšnjega odstavka.

144. člen
(dokumentacija za legalizacijo)

(1) Dokumentacija za legalizacijo vsebuje:
– zemljiškokatastrski načrt, če je objekt vpisan v kataster 

nepremičnin, oziroma elaborat v skladu z zakonom, ki ureja 
kataster nepremičnin, če ta še ni vpisan, kadar je takšen vpis 
predpisan,

– opis objekta, podatke o vrsti, starosti in bruto tlorisni 
površini objekta ter navedbo parcelnih številk za zemljiške 
parcele, na katerih je zgrajen objekt, podatek o površini grad-
bene parcele, kjer se ta določa, in podatke o priključevanju na 
infrastrukturo;

– podatke o prostorskem aktu, ki so veljali kadarkoli v 
času od začetka gradnje objekta do začetka izdelave dokumen-
tacije za legalizacijo objekta, in opis skladnosti z njim,

– razvrstitev objekta glede na njegov namen v skladu s 
predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov,

– najmanj štiri fotografije, ki prikazujejo objekt z vseh 
strani neba, pri stavbah pa tudi vseh fasad stavbe, če gre za 
nadzemni objekt, in

– posnetek obstoječega stanja izvedenega objekta: pri 
stavbah v merilu 1 : 100, pri drugih vrstah objektov pa 1 : 200, 
kar vključuje predvsem tlorise, prereze in poglede na vse fa-
sade ter priključke na komunalno opremo pri stavbah; oziroma 
druge posnetke, potrebne za prikaze objekta, če gre za grad-
beni inženirski objekt.

(2) Dokumentacijo za legalizacijo podpišeta projektant 
in pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt ali po-
oblaščeni inženir, ki je bil v času izdelave dokumentacije za 
legalizacijo vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice.

145. člen
(postopek legalizacije)

(1) Upravni organ izda odločbo o legalizaciji, če je objekt, 
del objekta ali rekonstrukcija objekta vsaj do faze grobih grad-
benih del izvedena pred uveljavitvijo GZ in je zahteva za izdajo 
odločbe o legalizaciji vložena v petih letih od začetka uporabe 
tega zakona in:

1. je objekt dokončan;
2. sta dokumentacijo za legalizacijo podpisala projektant 

in pooblaščeni strokovnjak, ki je bil v času izdelave dokumen-
tacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, in je njen 
sestavni del njuna podpisana izjava, da dokumentacija izkazuje 
dejansko stanje objekta, da ni očitnih napak in da je objekt 
sposoben za uporabo;

3. so k nameravani gradnji pridobljena mnenja v skladu s 
četrtim odstavkom 43. člena tega zakona ali če upravni organ 
v skladu s prvim, tretjim in četrtim odstavkom 47. člena tega 
zakona ugotovi, da je nameravana gradnja skladna s predpisi, 
ki so veljali kadarkoli v času od začetka gradnje objekta do 
izdaje mnenja;

4. je priloženo potrdilo občine o plačanem komunalnem 
prispevku, če tako določa zakon, ki ureja prostor;

5. je investitor v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik ali 
imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji ne-
premičnini, na kateri je objekt oziroma gradnja, ali pa to pravico 
izkazuje z dokazili iz 3. točke prvega odstavka ali drugega 
odstavka 46. člena tega zakona;

6. je stavba, ki je predmet zahteve, vpisana v katastru 
nepremičnin in objekt gospodarske javne infrastrukture evi-
dentiran v katastru gospodarske javne infrastrukture ali pa je 
predloženo dokazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za 
vpis podatkov v kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki 
ureja kataster nepremičnin;
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7. je zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta v 
skladu s tem zakonom in

8. je plačano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, 
če je to predpisano v 106. členu tega zakona, ali je plačan prvi 
obrok nadomestila za degradacijo in uzurpacijo, če je odobreno 
njegovo obročno odplačevanje.

(2) Šteje se, da je objekt skladen s prostorskim aktom in 
predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj tudi, če je bilo zanj pri-
dobljeno lokacijsko dovoljenje, pri čemer objekt od lokacijskega 
dovoljenja odstopa le v obsegu dopustnih manjših odstopanj, 
določenih v 79. členu tega zakona.

(3) Če je bil objekt, rekonstrukcija oziroma prizidava objek-
ta ali sprememba namembnosti izvedena v različnih časovnih 
obdobjih, se za objekt in njegovo rekonstrukcijo, prizidavo ali 
spremembo namembnosti uporabljajo prostorski, gradbeni in 
drugi predpisi, ki so veljali ali so se uporabljali kadarkoli v času 
od začetka gradnje objekta do izdaje odločbe o legalizaciji.

(4) Če je bila na objektu iz 1. in 2. točke prvega odstavka 
197. člena ZGO-1 pred začetkom uporabe GZ izvedena rekon-
strukcija oziroma prizidava objekta ali sprememba namembno-
sti v različnih časovnih obdobjih, se za ta objekt šteje, da ima 
uporabno dovoljenje, za njegovo rekonstrukcijo, prizidavo ali 
spremembo namembnosti pa se uporabljajo prostorski, grad-
beni in drugi predpisi, ki so veljali ali se uporabljali kadarkoli 
v času od začetka rekonstrukcije, prizidave ali spremembe 
namembnosti do izdaje odločbe o legalizaciji.

(5) V primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
se na zahtevo investitorja lahko vodi en postopek.

(6) Postopek legalizacije se prekine, dokler vlagatelj ne 
dokaže, da je plačal nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
oziroma da je plačal prvi obrok nadomestila za degradacijo in 
uzurpacijo ali predložil dokazilo, da gre za objekt, v katerem se 
izvaja dejavnost javne gasilske službe v skladu z zakonom, ki 
ureja gasilstvo. Če nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 
oziroma prvi obrok nadomestila ni plačan v 30 dneh od prav-
nomočnosti odločbe o odmeri nadomestila za degradacijo in 
uzurpacijo, se zahteva za legalizacijo zavrne.

(7) V primerih iz šestega odstavka 106. člena tega zakona 
se namesto potrdila o plačanem nadomestilu za degradacijo in 
uzurpacijo priloži potrdilo pristojnega organa lokalne skupnosti, 
da gre za objekt, v katerem se izvaja dejavnost javne gasilske 
službe v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo.

(8) Če objekt ali del objekta ni dokončan in zato ni mo-
goče podati izjave iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se 
postopek legalizacije prekine do predložitve izjave, vendar ne 
več kot za eno leto.

(9) Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena pod-
pis ter izjava projektanta in pooblaščenega strokovnjaka pri ne-
zahtevnih objektih in spremembi namembnosti nista potrebna.

(10) Odločba o legalizaciji se izda v 90 dneh od vložitve 
popolne zahteve za legalizacijo.

146. člen
(objekt daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja)
(1) Za objekt, del objekta, rekonstrukcijo objekta ali spre-

membo namembnosti objekta iz prvega odstavka 142. člena 
tega zakona, ki od 1. januarja 2005 obstaja v bistveno enakem 
obsegu in bistveno enake namembnosti, lahko investitor, la-
stnik ali imetnik stavbne pravice zahteva izdajo dovoljenja za 
objekt daljšega obstoja.

(2) V zahtevi za izdajo dovoljenja za objekt daljšega ob-
stoja investitor navede:

– podatke o vlagatelju zahteve (osebno ime ali firmo in 
stalno prebivališče ali poslovni naslov vlagatelja);

– podatke o objektu oziroma gradnji, ki je predmet zahte-
ve (parcelne številke, na katerih objekt stoji, in številka stavbe, 
če je določena);

– podatek o uporabi komunalne infrastrukture in podatek 
o klasifikaciji objekta v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo 
vrst objektov CC-SI;
in ji priloži:

– zemljiškokatastrski načrt, če je objekt vpisan v kataster 
nepremičnin, oziroma elaborat v skladu z zakonom, ki ureja 
kataster nepremičnin, če ta še ni vpisan, kadar je takšen vpis 
predpisan;

– posnetek obstoječega stanja (tlorisi, prerezi in pogledi 
oziroma drugi posnetki in dimenzije objekta, površina gradbene 
parcele, če se parcela določa, pri stavbah tudi tlorisi vseh etaž 
z osnovnimi merami prostorov, seznamom prostorov s površi-
nami in podatek o bruto tlorisni površini ter pri stavbah kulturne 
dediščine tudi vse fasade);

– dokazilo o izkazani pravici graditi v skladu s 3. točko 
prvega odstavka 46. člena tega zakona;

– dokazilo o daljšem obstoju objekta.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se dovoljenje za 

objekt daljšega obstoja ne izda, če gre za nevaren objekt, za 
katerega je bil izrečen inšpekcijski ukrep.

(4) V postopku izdaje dovoljenja za objekt daljšega obsto-
ja se preverjajo dejstva iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena, razen oskrbe z minimalno komunalno opremo. Pred 
izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja je treba predložiti 
potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku v skladu z 
zakonom, ki ureja prostor, in plačati nadomestilo za degradacijo 
in uzurpacijo v skladu s 106. členom tega zakona ali prvi obrok 
nadomestila, če je odobreno obročno odplačevanje, oziroma 
predložiti dokazilo, da gre za objekt, v katerem se opravlja 
dejavnost javne gasilske službe.

(5) Stranski udeleženci iz drugega odstavka 48. člena 
tega zakona lahko v postopku izdaje dovoljenja za objekt dalj-
šega obstoja nasprotujejo le obstoju dejstev iz prvega, drugega 
in tretjega odstavka tega člena.

(6) Dovoljenje za objekt daljšega obstoja velja pogojno in 
ga upravni organ lahko razveljavi na zahtevo vlade ali občine 
brez odškodninske odgovornosti, če je to potrebno zaradi zava-
rovanja javnega interesa po predpisih, veljavnih v času gradnje 
objekta, in sicer ob neposredni ogroženosti zdravja in življenja 
ljudi ter delov okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo oko-
lja. Razveljavitev ni mogoča, če je ogroženost mogoče odpraviti 
z drugimi milejšimi sredstvi.

(7) Ne glede na izdano dovoljenje za objekt daljšega ob-
stoja lastnik objekta ni upravičen od občine zahtevati gradnje 
manjkajoče komunalne opreme, če je objekt zunaj določenega 
območja komunalnega opremljanja.

V. poglavje: Uporabno dovoljenje za obstoječe objekte

147. člen
(uporabno dovoljenje za obstoječi objekt daljšega obstoja  

z gradbenim dovoljenjem)
(1) Za objekt, ki je bil zgrajen pred 1. januarjem 2005 skla-

dno z gradbenim dovoljenjem, se izda uporabno dovoljenje, če:
– je vpisan v kataster nepremičnin,
– zanj ni bil izrečen inšpekcijski ukrep v zvezi z nevarno 

gradnjo,
– je zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priložena 

izjava pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je 
objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitni-
mi dopustnimi manjšimi odstopanji iz 79. člena tega zakona.

(2) Uporabno dovoljenje se lahko izda tudi za posamezni 
del objekta, če bo ta skupaj z obstoječim objektom, za katerega 
je bilo izdano uporabno dovoljenje, zagotavljal funkcionalno 
celoto.

(3) Šteje se, da je objekt vpisan v kataster nepremičnin, 
če je zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloženo do-
kazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za vpis podatkov 
v kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja kataster 
nepremičnin.

(4) Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja iz tega člena 
lahko vloži investitor objekta ali lastnik ali solastnik objekta.

(5) V postopku, ki se vodi na podlagi tega člena, ni stran-
skih udeležencev.
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148. člen
(uporabno dovoljenje za obstoječi objekt  

z gradbenim dovoljenjem)
(1) Če je bila gradnja z dopustnimi odstopanji iz 79. člena 

tega zakona izvedena pred začetkom uporabe tega zakona, se 
lahko pri upravnem organu vloži zahteva za izdajo uporabnega 
dovoljenja v skladu s tem zakonom.

(2) Za pripravo dokumentacije, ki se priloži zahtevi za 
izdajo uporabnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, se upo-
rabljajo predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali pred-
pisi, veljavni v času izdaje uporabnega dovoljenja, če je to za 
vlagatelja zahteve ugodnejše.

149. člen
(uporabno dovoljenje po zakonu za obstoječe 

enostanovanjske stavbe)
(1) Šteje se, da imajo uporabno dovoljenje po tem zakonu 

enostanovanjske stavbe, ki:
– so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in z 

morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji iz 79. člena tega 
zakona pred 1. junijem 2018,

– zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep,
– so vpisane v kataster nepremičnin.
(2) Lastnik objekta izkaže, da je bila enostanovanjska 

stavba zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem in z more-
bitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji z izjavo pooblaščenega 
strokovnjaka, ki to potrjuje.

(3) V postopku, ki se vodi na podlagi tega člena, ni stran-
skih udeležencev.

(4) Na zahtevo lastnika objekta upravni organ izda odloč-
bo, da ima stavba uporabno dovoljenje po samem zakonu, če 
so izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena.

(5) Šteje se, da je objekt vpisan v kataster nepremičnin, 
če je zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloženo do-
kazilo, da je vložena zahteva z elaboratom za vpis podatkov 
v kataster nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja kataster 
nepremičnin.

150. člen
(domneva izdanega gradbenega  

in uporabnega dovoljenja po ZGO-1)
(1) Šteje se, da imajo objekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 197. 

in 198. člena ZGO-1 ali pogoje iz 124. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 126/07), pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje 
po tem zakonu, o čemer se na zahtevo stranke izda odločba.

(2) Zadostuje, da stranka izpolnjevanje pogojev iz prej-
šnjega odstavka dokaže z verjetnostjo.

(3) V postopku, ki se vodi na podlagi tega člena, ni stran-
skih udeležencev.

VI. poglavje: Pridobljene pravice

151. člen
(pridobljene pravice izvajalcev, vodij del  

in gradbenih inšpektorjev)
(1) Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ opravljali 

dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravlja-
nje dejavnosti po tem zakonu, se morajo do 31. decembra 2022 
uskladiti s 16. členom tega zakona.

(2) Ne glede na drugi odstavek 18. člena tega zakona 
lahko pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje iz predpisov, ki urejajo 
opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni 
način, vodi gradnjo tudi nosilec dejavnosti, ki je bil vpisan v 
imenik vodij del pri OZS pred začetkom uporabe tega zakona.

(3) Ne glede na peti odstavek 16. člena tega zakona lahko 
gradnjo zahtevnega objekta vodi tudi posameznik, vpisan v 
imenik vodij del, ki je imel na dan začetka uporabe GZ:

– pridobljeno višješolsko strokovno izobrazbo tehnične 
smeri s področja graditve,

– opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del pri 
pristojni poklicni zbornici v skladu z ZGO-1 in

– najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri 
čemer lahko izpolni pogoj desetih let delovnih izkušenj pri gra-
dnjah v treh letih po začetku uporabe tega zakona.

(4) Ne glede na šesti odstavek 16. člena tega zakona 
lahko gradnjo manj zahtevnega objekta vodi tudi posameznik, 
vpisan v imenik vodij del, ki je imel na dan začetka uporabe GZ 
pridobljeno srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja 
graditve in ima na dan začetka uporabe tega zakona opravljen 
strokovni izpit za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni 
zbornici v skladu z ZGO-1 in najmanj deset let delovnih izku-
šenj pri gradnjah.

(5) Osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona 
vpisane v imenik vodij del pri IZS v skladu z GZ, se štejejo, da 
so vpisane v imenik vodij del po tem zakonu.

(6) Osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona 
vpisane v imenik vodij del pri OZS v skladu z GZ, se štejejo 
za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje gradnje po tem 
zakonu.

(7) Osebe, ki so na dan začetka uporabe GZ-1 vpisane v 
imenik vodij del pri GZS v skladu z GZ, se štejejo za osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje za vodenje gradnje po tem zakonu.

(8) Ne glede na 3. točko prvega odstavka 19. člena tega 
zakona se lahko v imenik vodij del vpišejo osebe na podlagi 
potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje 
del po dosedanjih predpisih.

VII. poglavje: Izvršilni predpisi

152. člen
(izvršilni predpisi)

(1) Vlada izda izvršilne predpise iz tretjega in četrtega od-
stavka 3. člena, sedmega odstavka 4. člena, šestega odstavka 
78. člena in sedmega odstavka 106. člena tega zakona v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Minister izda izvršilne predpise iz šestega odstavka 
4. člena, tretjega odstavka 7. člena, šestega odstavka 11. člena 
in desetega odstavka 39. člena, osmega odstavka 43. člena in 
osmega odstavka 142. člena tega zakona v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.

(3) Minister izda izvršilni predpis iz drugega odstavka 
3. člena tega zakona v dveh letih po uveljavitvi tega zakona, do 
njegove uveljavitve pa se uporablja standard SIST ISO 9836.

(4) Pravila stroke iz enajstega odstavka 39. člena tega za-
kona po predhodnem soglasju z ministrom sprejmeta pristojni 
poklicni zbornici v enem letu od uveljavitve izvršilnega predpisa 
iz desetega odstavka 39. člena tega zakona.

153. člen
(prenehanje veljavnosti izvršilnih predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18),
– Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila 

za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega 
plačila (Uradni list RS, št. 33/03, 79/09, 6/14 in 61/17 – GZ),

– Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obraz-
cih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 
51/18 – popr. in 197/20) in

– Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 
– popr. in 61/17 – GZ).

(2) Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do 
uveljavitve oziroma začetka uporabe predpisov, izdanih na 
podlagi tega zakona.
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154. člen
(podaljšanje veljavnosti izvršilnih predpisov)

(1) Kot predpisi, izdani na podlagi prvega odstavka 
34. člena tega zakona, še naprej veljajo naslednji izvršilni 
predpisi:

– Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
(Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ),

– Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih 
se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski 
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 8/11 in 
61/17 – GZ),

– Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne in-
štalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21),

– Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni 
list RS, št. 140/21),

– Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 
št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ),

– Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS, 
št. 29/04 in 61/17 – GZ),

– Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni 
list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ),

– Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ura-
dni list RS, št. 41/18),

– Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 100/13 in 61/17 – GZ),

– Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list 
RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ),

– Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev 
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 
61/17 – GZ),

– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list 
RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ),

– Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratova-
nje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, 
št. 111/09 in 61/17 – GZ) in

– Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo 
izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, 
št. 123/04 in 61/17 – GZ).

(2) Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, 
gradnjo in vzdrževanje objektov (Uradni list RS, št. 54/03 in 
61/17 – GZ) še naprej velja kot predpis, izdan na podlagi še-
stega odstavka 36. člena tega zakona.

155. člen
(podaljšanje uporabe izvršilnih predpisov)

(1) Do uskladitve zakonov, s katerimi se v skladu z drugim 
odstavkom 10. člena tega zakona ureja pristojnost inšpektor-
jev na posameznem delovnem področju, s tem zakonom, se 
uporabljajo:

– 10. člen Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti 
objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ),

– 15. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni 
list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17– GZ),

– 19. člen Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list 
RS, št. 29/04 in 61/17– GZ) in

– 31. člen Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb 
(Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17– 
GZ).

(2) Do uveljavitve oziroma začetka uporabe predpisov, 
izdanih na podlagi tega zakona, se še naprej uporabljajo na-
slednji predpisi:

– Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list 
RS, št. 12/13, 49/13 in 61/17– GZ),

– Pravilnik o tehničnih predpisih za vzdrževanje jeklenih 
konstrukcij med eksploatacijo pri jeklenih nosilnih konstrukcijah 
(Uradni list SFRJ, št. 6/65 in Uradni list RS, št. 61/17 – GZ),

– Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizku-
šanje jeklenih nosilnih konstrukcij (Uradni list SFRJ, št. 6/65, 
Uradni list RS, št. 52/00 – ZGPro in 61/17– GZ),

– Pravilnik o tehničnih normativih za elektroenergetske 
naprave nazivne napetosti od 10 kV za obratovanje pod na-
petostjo 20 kV (Uradni list SFRJ, št. 10/79 in Uradni list RS, 
št. 61/17 – GZ),

– Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito elektroe-
nergetskih postrojev pred prednapetostjo (Uradni list SFRJ, 
št. 7/71 in 44/76, in Uradni list RS, št. 61/17 – GZ) in

– Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje 
za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, 
št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05).

VIII. poglavje: Prenehanje veljavnosti ter začetek  
veljavnosti in uporabe zakona

156. člen
(začetek uporabe posameznih določb)

(1) Druga alineja prvega odstavka 6. člena tega zakona 
se začne uporabljati z dnem vzpostavitve sistema eGraditev.

(2) Deveti odstavek 39. člena tega zakona se začne upo-
rabljati tri leta po uveljavitvi tega zakona.

(3) Četrta alineja prvega odstavka, četrti odstavek in tre-
tja alineja petega odstavka 76. člena in druga alineja tretjega 
odstavka 80. člena tega zakona se začnejo uporabljati z dnem 
vzpostavitve sistema eGraditev.

157. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe zakona)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Gradbeni 
zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 
– ZDUOP), uporablja pa se do začetka uporabe tega zakona.

158. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona)

Ta zakon začne veljati 31. decembra 2021, uporabljati pa 
se začne 1. junija 2022.

Št. 803-01/21-4/55
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EPA 1961-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3973. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravniški službi (ZZdrS-I)

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 zdravniški službi 
(ZZdrS-I)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravniški službi (ZZdrS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 9. decembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-304
Ljubljana, dne 17. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS-I)

1. člen
V Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 

– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 
– ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – 
ZZDej-K, 49/18 in 66/19) se besedilo 10.a člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Ne glede na določbe 5., 10. in prvega odstavka 12. člena 
tega zakona lahko zdravnik z osnovno licenco v skladu s svojo 
strokovno usposobljenostjo samostojno opravlja zdravniško 
službo v omejenem obsegu, če je:

– zaključil izobraževanje na medicinski fakulteti v Repu-
bliki Sloveniji ali pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje 
univerze ali mu je bila izdana odločba o enakovrednosti tujega 
naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine, 
pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja prizna-
vanje in vrednotenje izobraževanja, in

– v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit.
Zdravnik lahko v obsegu samostojnega opravljanja zdrav-

niške službe iz prejšnjega odstavka opravlja dela s področja 
urgentne medicine, to je nujnih zdravniških ukrepov, in v skladu 
s tem predpisuje zdravila in medicinske pripomočke.«.

2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravnik, ki opravlja zdravniško službo, pri svojem delu 

uporablja slovenski jezik.
Znanje slovenskega jezika se dokazuje ob prijavi na stro-

kovni izpit, in sicer:
– z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v sloven-

skem jeziku v Republiki Sloveniji,
– s potrdilom zbornice o uspešno opravljenem preizkusu 

znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike ali
– z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove 

v Republiki Sloveniji ali tujini, ki poučuje in izvaja izpit iz sloven-
skega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, o uspešno opravljenem 
preizkusu znanja slovenskega jezika.

Ne glede na prejšnji odstavek zdravnik, ki je poklicno 
kvalifikacijo pridobil v drugi državi članici Evropske unije, državi 
Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfedera-
ciji, dokazuje znanje slovenskega jezika v postopku vpisa v 
register zdravnikov pri zbornici.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti za posamezno delovno 
mesto določijo potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika. Pri 
pripravi akta iz prejšnjega stavka upoštevajo:

– stopnje znanja po lestvici Skupnega evropskega jezi-
kovnega okvira, pri čemer se kot najnižjo stopnjo znanja določi 
raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira,

– zahtevnost delovnega mesta,
– način dela.
Ne glede na prejšnji odstavek se za zdravnike, ki opra-

vljajo zdravniško službo v neposrednem stiku z bolniki, zahteva 
znanje slovenskega jezika za zdravnike na ravni C1 ter pisanje 
na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Potrdilo iz druge alineje drugega odstavka tega člena, 
s katerim se dokazuje raven znanja slovenskega jezika iz 
prejšnjega odstavka, izda zbornica na podlagi uspešno opra-
vljenega preizkusa znanja iz slovenskega strokovnega jezika 
za zdravnike. Program preizkusa znanja iz prejšnjega stavka 
pripravi zbornica v sodelovanju z javno visokošolsko izobra-
ževalno ustanovo v Republiki Sloveniji, na kateri se poučuje 
slovenščina kot drugi in tuji jezik in ki izvaja izpite iz znanja 
slovenskega jezika. Potrdilo iz tega odstavka se izda za namen 
opravljanja zdravniške službe pri izvajalcu zdravstvene dejav-
nosti v Republiki Sloveniji.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstve-
ne službe zagotovijo, da se na območjih občin, v katerih živita 
italijanska ali madžarska narodna skupnost, bolniku zagotovi 

pravica do sporazumevanja z zdravniki v italijanskem ali ma-
džarskem jeziku na stopnji znanja iz četrtega in petega odstav-
ka tega člena. Pravica iz prejšnjega stavka se lahko bolniku 
omogoči v najbližji bolnišnici, ki leži zunaj območja občin, v 
katerih živi avtohtona narodna skupnost, kadar na tem območju 
ni takšne ustanove.

Vsebino in potek preizkusa znanja slovenskega strokov-
nega jezika za zdravnike ter obliko potrdila iz šestega odstavka 
tega člena določi zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravje.

Stroške preizkusa znanja slovenskega jezika iz tega člena 
krije zdravnik.«.

3. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku besedilo »ministrstvo, 

pristojno za zdravje« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pri-
stojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.

4. člen
V 12.b členu se v drugem odstavku besedilo »ministrstvu, 

pristojnem za zdravje,« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
V četrtem odstavku se besedilo »Ministrstvo, pristojno za 

zdravje,« nadomesti z besedo »Ministrstvo«.

5. člen
V 14. členu se v četrtem odstavku besedilo »ministrstvu, 

pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« 
nadomesti z besedo »zbornici«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Po opravljenem strokovnem izpitu lahko sekundarij na-

daljuje sekundariat, ki ga opravlja pri pooblaščenih izvajalcih 
iz 22. člena tega zakona, in sicer na specialističnem podro-
čju, upoštevajoč število razpoložljivih prostih delovnih mest za 
usposabljanje zdravnikov. Ne glede na prejšnji stavek sekunda-
rij v okviru izbirnega dela sekundariata prve tri mesece opravi 
na področju družinske medicine ali urgentne medicine.«.

6. člen
Za 15. členom se dodata nova 2.a oddelek in 15.a člen, 

ki se glasita:

»2.a Osnovna licenca

15.a člen
Zdravniku, ki uspešno opravi strokovni izpit, zbornica po 

uradni dolžnosti podeli osnovno licenco.
Osnovna licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno 

usposobljenost zdravnika za samostojno opravljanje zdravni-
ške službe v mejah 10.a člena tega zakona.

Osnovna licenca je trajna, za njen začasni ali trajni od-
vzem pa se uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo začasni 
ali trajni odvzem licence, razen prve alineje tretjega odstavka 
37. člena tega zakona.«.

7. člen
V 21. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odsta-

vek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi stavek prejšnjega odstavka minister v 

predpisu iz prejšnjega odstavka na predlog zbornice predpiše 
tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene de-
javnosti, ki niso v mreži javne zdravstvene službe, in izvajajo 
pripravništvo, sekundariat ali specializacijo, kadar določenega 
usposabljanja ni mogoče izvesti pri izvajalcih zdravstvene de-
javnosti v mreži javne zdravstvene službe.«.

8. člen
V 31. členu se v prvem odstavku za enajsto alinejo dodata 

novi dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita:
»– datum in trajanje podeljene osnovne licence;
– datum podeljenega certifikata o posebnih znanjih in 

vrsto pridobljenega posebnega znanja;«.
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Dosedanje dvanajsta do sedemnajsta alineja postanejo 
štirinajsta do devetnajsta alineja.

9. člen
V 38. členu se v prvem odstavku za besedo »licence« 

doda besedilo »oziroma osnovne licence«.
V drugem odstavku se za besedo »licence« doda bese-

dilo »oziroma osnovne licence«.

10. člen
Za 38. členom se dodajo novi 8. oddelek ter 38.a in 

38.b člen, ki se glasijo:

»8. Posebna znanja

38.a člen
Ne glede na prvi odstavek 35. člena tega zakona lahko 

zdravnik z licenco samostojno opravlja zdravniško službo tudi 
na strokovnem področju, ki ni del njegove licence, če za to 
področje pridobi posebna znanja.

Posebna znanja na določenem strokovnem področju lah-
ko pridobi zdravnik z licenco po opravljenem usposabljanju in 
preizkusu znanja iz tega strokovnega področja.

Zdravniku iz prejšnjega odstavka, ki pridobi posebna zna-
nja, zbornica na podlagi vloge podeli certifikat, ki dokazuje 
strokovno usposobljenost zdravnika za samostojno opravljanje 
zdravniške službe na strokovnem področju posebnega znanja 
in je javna listina (v nadaljnjem besedilu: certifikat o posebnih 
znanjih).

Veljavnost certifikata o posebnih znanjih je vezana na 
veljavnost licence zdravnika.

38.b člen
Vsebine posebnih znanj iz prejšnjega člena pripravi Slo-

vensko zdravniško društvo, sprejme pa zbornica v soglasju z 
ministrom.

Trajanje, obseg in potek usposabljanja za pridobitev po-
sebnih znanj iz prejšnjega člena ter obliko, sestavine in posto-
pek za podelitev, podaljšanje in odvzem certifikata o posebnih 
znanjih določi zbornica v soglasju z ministrom.«.

11. člen
V 71. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. podeljuje, podaljšuje in odvzema licence oziroma 

osnovne licence ter podeljuje, podaljšuje in odvzema certifikate 
o posebnih znanjih;«.

Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. izdaja potrdila o preizkusu znanja slovenskega stro-

kovnega jezike za zdravnike;«.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka.
V drugem odstavku se besedilo »2., 3., 4. in 9.« nadome-

sti z besedilom 2., 3., 4., 9. in 10.«

12. člen
V 76. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, 

ki se glasi:
»– pripravlja vsebine posebnih znanj iz 38.a člena tega 

zakona v sodelovanju z medicinsko fakulteto.«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.

13. člen
V 81. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če opravlja zdravniško službo v nasprotju s 15., 15.a 

ali 20. členom tega zakona;«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih 

delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18 in 150/20), Pravilnik o vse-
bini in poteku sekundariata (Uradni list RS, št. 4/18), Pravilnik 
o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15) in Pravilnik o 
zdravniškem registru (Uradni list RS, št. 35/00, 57/00 – popr., 
43/04 in 31/10) se uskladijo s tem zakonom v treh mesecih od 
njegove uveljavitve.

Minister izda predpis iz osmega odstavka spremenjenega 
11. člena zakona ter predpis iz spremenjenega 21. člena zako-
na v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

Zbornica izda predpis iz drugega odstavka novega 
38.b člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

15. člen
Sekundariji, ki do vključno 31. maja 2022 začnejo opra-

vljati izbirni del sekundariata, nadaljujejo s kroženjem v okviru 
izbirnega dela sekundariata v skladu s predpisi, ki so veljali v 
času začetka njihovega kroženja.

Zbornica začne s podeljevanjem osnovnih licenc v skla-
du s 15.a členom zakona po uradni dolžnosti zdravnikom, ki 
strokovni izpit opravijo po uveljavitvi tega zakona. Ne glede na 
prvi odstavek 15.a člena zakona zdravnikom, ki strokovni izpit 
opravijo pred uveljavitvijo tega zakona, zbornica izda osnovno 
licenco na podlagi njihove vloge.

Ministrstvo najpozneje do 31. maja 2022 posreduje zbor-
nici nerešene prijave na strokovni izpit za zdravnike.

16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
Določbe spremenjenega 11. člena, spremenjenega četr-

tega in petega odstavka 14. člena, spremenjenega 21. člena 
zakona ter novih 38.a in 38.b členov zakona se začnejo upo-
rabljati 1. junija 2022.

Št. 501-01/21-53/24
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EPA 2311-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3974. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osebni izkaznici (ZOIzk-1B)

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 spremembi in dopolnitvi 

Zakona o spremembah in dopolnitvah  
Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1B)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zako-
na o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici 
(ZOIzk-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 9. decembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-303
Ljubljana, dne 17. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O OSEBNI IZKAZNICI (ZOIzk-1B)

1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni 

izkaznici (Uradni list RS, št. 41/21) se v 23. členu za besedilom, 
ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko državljan Re-
publike Slovenije do začetka uporabe tega zakona uporablja 
osebno izkaznico, izdano na podlagi Zakona o osebni izkaznici 
(Uradni list RS, št. 35/11), ki ji poteče veljavnost od 29. marca 
2020 do 27. marca 2022, kot javno listino za izkazovanje isto-
vetnosti in državljanstva na območju Republike Slovenije, če v 
tem času ni spremenil na osebni izkaznici vpisanega osebnega 
imena, prebivališča, datuma rojstva, spola ali EMŠO, če mu ni 
prenehalo državljanstvo Republike Slovenije in če fotografija na 
osebni izkaznici še izkazuje njegovo pravo podobo.«.

2. člen
V 26. členu se v prvem odstavku besedilo »devet mese-

cev po njegovi uveljavitvi« nadomesti z besedilom »28. marca 
2022«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2022.

Št. 213-06/21-2/12
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EPA 2275-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3975. Sklep o imenovanju prve namestnice 
predsednika Računskega sodišča

Na podlagi 151. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 
75/16 in 92/21), 6. člena in prvega odstavka 7. člena Zakona 
o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) 
ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 
16. decembra 2021 sprejel

S K L E P
o imenovanju prve namestnice predsednika 

Računskega sodišča

Za prvo namestnico predsednika Računskega sodišča 
se za dobo devet let od dneva, ko nastopi funkcijo, imenuje:

mag. Maja BILBIJA.

Št. 020-14/21-4/8
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2302-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3976. Sklep o razrešitvi člana Nacionalnega sveta 
za kulturo

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 112. in 201. čle-
na Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 
105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 16. de-
cembra 2021 sprejel

S K L E P
o razrešitvi člana  

Nacionalnega sveta za kulturo

V Nacionalnem svetu za kulturo se razreši član:
dr. Andrej GASPARI.

Št. 610-01/21-15/9
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2283-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3977. Sklep o imenovanju člana Nacionalnega sveta 
za kulturo

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je 
Državni zbor na seji 16. decembra 2021 sprejel

S K L E P
o imenovanju člana  

Nacionalnega sveta za kulturo

Za člana Nacionalnega sveta za kulturo se imenuje:
Uroš REITER

za čas do izteka mandata Nacionalnega sveta za kulturo, 
imenovanega s Sklepom o imenovanju predsednice in članov 
Nacionalnega sveta za kulturo z dne 26. 9. 2019 (Uradni list 
RS, št. 58/19 in 59/19).

Št. 610-01/21-15/10
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2283-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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3978. Sklep o imenovanju predsednika 
Fiskalnega sveta

Na podlagi prvega odstavka 8. člena, četrtega in šestega 
odstavka 9. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, 
št. 55/15 in 177/20 – popr.) in 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je 
Državni zbor na seji 16. decembra 2021 sprejel

S K L E P
o imenovanju predsednika Fiskalnega sveta

Za predsednika Fiskalnega sveta se za dobo petih let 
imenuje:

dr. Davorin KRAČUN.
Mandat začne teči 22. 3. 2022.

Št. 411-01/21-101/13
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2334-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3979. Sklep o imenovanju članice Fiskalnega sveta

Na podlagi prvega odstavka 8. člena, četrtega in šestega 
odstavka 9. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, 
št. 55/15 in 177/20 – popr.) in 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je 
Državni zbor na seji 16. decembra 2021 sprejel

S K L E P
o imenovanju članice Fiskalnega sveta

Za članico Fiskalnega sveta se za dobo petih let imenuje:
Alenka JERKIČ.
Mandat začne teči 22. 3. 2022.

Št. 411-01/21-101/14
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2334-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3980. Sklep o imenovanju člana Fiskalnega sveta

Na podlagi prvega odstavka 8. člena, četrtega in šestega 
odstavka 9. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, 
št. 55/15 in 177/20 – popr.) in 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je 
Državni zbor na seji 16. decembra 2021 sprejel

S K L E P
o imenovanju člana Fiskalnega sveta

Za člana Fiskalnega sveta se za dobo petih let imenuje:
mag. Tomaž PERŠE.
Mandat začne teči 22. 3. 2022.

Št. 411-01/21-101/15
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2334-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3981. Sklep o imenovanju namestnika varuha 
človekovih pravic

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varuhu človekovih 
pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 
16. decembra 2021 sprejel

S K L E P
o imenovanju namestnika  
varuha človekovih pravic

Za namestnika varuha človekovih pravic se za dobo še-
stih let imenuje:

Miha HORVAT.
Mandat začne teči 30. 3. 2022.

Št. 000-04/21-18/6
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2299-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3982. Sklep o imenovanju na sodniško mesto 
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču 
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o so-
dniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 
16. decembra 2021 sprejel
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S K L E P
o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega 

sodnika na Vrhovnem sodišču  
Republike Slovenije

Imenuje se:
dr. Damjan OROŽ na sodniško mesto vrhovnega sodnika 

na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Št. 700-05/21-14/6
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2300-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3983. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi 
in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju morebitne politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi 
suma nedopustnega političnega vmešavanja 
v delo policije in političnega vplivanja 
na potek oziroma izid predkazenskih 
in drugih postopkov

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 
75/16 in 92/21), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi 
(Uradni list RS, št. 63/93, 63/94 – KZ, 22/21 – odl. US in 130/21 
– odl. US), 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega od-
stavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni 
list RS, št. 63/93, 33/03, 22/21 – odl. US in 130/21 – odl. US), 
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) ter Akta o odreditvi parla-
mentarne preiskave (Uradni list RS, št. 51/21) je Državni zbor 
na seji 16. decembra 2021 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika,  
članov in namestnikov članov  

Preiskovalne komisije o ugotavljanju  
morebitne politične odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij zaradi suma nedopustnega 

političnega vmešavanja v delo policije  
in političnega vplivanja na potek oziroma  
izid predkazenskih in drugih postopkov

I.
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-

sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v 
delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid 
predkazenskih in drugih postopkov (Uradni list RS, št. 90/21 in 
172/21) se v II. točki:

– razreši član:
Tomaž LISEC, PS SDS
– imenuje za člana:
mag. Dejan KALOH, PS SDS.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni 

zbor.

Št. 020-04/21-19/4
Ljubljana, dne 16. decembra 2021
EPA 2349-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3984. Javni poziv humanitarnim organizacijam, 
vpisanim v razvid humanitarnih 
organizacij, za predlaganje kandidatov 
za dva člana Sveta Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji

Mandatno-volilna komisija na podlagi 1. točke druge-
ga odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju 
Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 
26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1) ter sklepa, sprejetega 
na 25. nujni seji Mandatno-volilne komisije dne 22. 12. 2021 
objavlja ponovni

J A V N I    P O Z I V
humanitarnim organizacijam, vpisanim v razvid 

humanitarnih organizacij, za predlaganje 
kandidatov za dva člana Sveta Fundacije  

za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji

1.
Državni zbor v skladu s 1. točko drugega odstavka 

10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slo-
venije (ZLPLS) imenuje v Svet Fundacije za financiranje in-
validskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v 
nadaljnjem besedilu: Svet FIHO) 20 članov, od tega sedem 
članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v 
razvid humanitarnih organizacij.

Javni poziv se objavlja zaradi predčasnega prenehanja 
mandata člana in predčasne razrešitev članice, oba imenova-
na v Svet FIHO iz vrst humanitarnih organizacij. Ker predlog 
sklepa, ki ga je na podlagi predhodnega javnega poziva (ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 169/21 z dne 27. 10. 2021) 
v odločanje Državnemu zboru posredovala Mandatno-volilna 
komisija, na glasovanju v Državnem zboru 16. 12. 2021 ni dobil 
zadostnega števila glasov poslancev, se objavlja ponovni poziv 
za predlaganje kandidatov za dva člana Sveta FIHO. Nova čla-
na bosta v Svet FIHO imenovana za preostanek mandatnega 
obdobja 2017–2022, ki se izteče 25. 6. 2022.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2.
V skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZLPLS člani Sve-

ta FIHO ne morejo biti osebe, ki:
– niso polnoletne oziroma niso poslovno sposobne,
– opravljajo nadzor nad delom fundacije,
– so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, 

ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za sredstva fundacije,
– so funkcionarji po predpisih s področja integritete in 

preprečevanja korupcije.
V skladu s prvim odstavkom 13. člena ZLPLS člani Sveta 

FIHO opravljajo svoje delo nepoklicno in so lahko največ dva-
krat zaporedoma imenovani na to funkcijo.
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3.
Predlog mora vsebovati naslednje podatke oziroma pri-

loge:
3.1 za predlagatelja:
– podatke o predlagatelju (naziv in sedež humanitarne 

organizacije);
3.2 za predlagane kandidate:
– osebno ime;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak 

stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta oziroma delo, ki 

ga opravlja;
– utemeljitev predloga;
– izjavo kandidata (v prilogi):
a) da soglaša s kandidaturo,
b) da je seznanjen s pogoji iz 10.a člena ZLPLS in jih 

izpolnjuje.
Predlog mora upoštevati določbo prvega odstavka 13. čle-

na ZLPLS, ki določa, da so člani Sveta FIHO lahko imenovani 
na to funkcijo največ dvakrat zaporedoma.

4.
Predloge z zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi 

v 3. točki tega poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, 

p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si 

v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti 
predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpi-
som, overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno ponedeljka, 17. 1. 2022, z oznako: »JAVNI 
POZIV – Svet FIHO«.

Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna ko-
misija ne bo upoštevala.

Predlog je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, 
dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.

5.
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatno- 

volilna komisija izbrala kandidata za člana, ki bosta v Svet FIHO 
imenovana za preostanek mandatnega obdobja 2017–2022. V 
postopku izbire se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo 
posredovani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvi-
dno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. 
Na tej podlagi bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo 
predloga sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji, o katerem odloči Državni zbor.

Št. 412-05/21-7/2
Ljubljana, dne 22. decembra 2021

Ivan Hršak
predsednik Mandatno-volilne komisije

Državnega zbora
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Soglasje in izjava 

SOGLASJE H KANDIDATURI 
IN 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 

kandidatke ali kandidata za članico ali člana Sveta Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji  

(ponovni javni poziv št. 412-05/21-7/2 z dne 22. 12. 2021) 
 

 
Ime in priimek:   
 
Datum rojstva:   
 
Stalno bivališče:   
 

 
s o g l a š a m 

 
s kandidaturo za članico oziroma člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Svet FIHO) ter pod kazensko in 
materialno odgovornostjo za resničnost navedb 
 

i z j a v l j a m, 
 
da sem seznanjen/-a in izpolnjujem pogoje iz prvega odstavka 10.a člena Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, in sicer: 
- sem polnoleten/-na oziroma poslovno sposoben/-na,  
- ne opravljam nadzora nad delom fundacije,  
- nisem odgovorna oseba oziroma zastopnik/-ca v organizacijah, ki izpolnjujejo 

pogoje za kandidiranje za sredstva fundacije,  
- nisem funkcionar/-ka po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije.  

 
 
 

Datum:   Podpis:  
 

 
Soglašam, da v primeru mojega imenovanja na mesto članice oziroma člana Sveta 
FIHO Državni zbor Svetu FIHO poleg osebnih podatkov, in sicer osebno ime, datum 
rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, sporoči tudi naslednje 
kontaktne podatke:  
 
e-naslov ________________________________  

in/ali telefon _____________________________. 

 
 
Datum:   Podpis:  
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MINISTRSTVA
3985. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero 

davkov po zakonu o davkih občanov 
za leto 2022

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

P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov  

za odmero davkov po zakonu  
o davkih občanov za leto 2022

1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni 

v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, 
št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92 
– ZOMZO, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 1/99 – 
ZNIDC, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 
101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), se valorizirajo tako, 
da za leto 2022 znašajo za:

a) stavbe
Od vrednosti € Znaša davek

nad do € % €
8.871,83 0,10

8.871,83 49.287,92 8,87 + 0,20 nad 8.871,83
49.287,92 98.575,82 89,70 + 0,30 nad 49.287,92
98.575,82 147.863,77 237,57 + 0,45 nad 98.575,82

147.863,77 197.151,68 459,36 + 0,65 nad 147.863,77
197.151,68 254.184,82 779,73 + 0,85 nad 197.151,68
254.184,82 1.264,52 + 1,00 nad 254.184,82

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

nad do € % €
8.871,83 0,20

8.871,83 49.287,92 17,74 + 0,40 nad 8.871,83
49.287,92 98.575,82 179,41 + 0,60 nad 49.287,92
98.575,82 147.863,77 475,14 + 0,80 nad 98.575,82

147.863,77 197.151,68 869,44 + 1,00 nad 147.863,77
197.151,68 254.184,82 1.362,32 + 1,25 nad 197.151,68
254.184,82 2.075,23 + 1,50 nad 254.184,82

c) poslovne prostore
Od vrednosti € Znaša davek

nad do € % €
8.871,83 0,15

8.871,83 49.287,92 13,31 + 0,35 nad 8.871,83
49.287,92 98.575,82 154,76 + 0,55 nad 49.287,92
98.575,82 147.863,77 425,85 + 0,75 nad 98.575,82

147.863,77 197.151,68 795,51 + 1,00 nad 147.863,77
197.151,68  1.288,39 + 1,25 nad 197.151,68

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1233/2021/12
Ljubljana, dne 10. decembra 2021
EVA 2021-1611-0098

Mag. Andrej Šircelj
minister

za finance
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3986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o vozniškem izpitu

Na podlagi 19., 20., 21. in 22. točke prvega odstavka 
14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 
21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20) minister za infrastrukturo 
izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika  

o vozniškem izpitu

1. člen
V Pravilniku o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 162/20 

in 175/20) se v 2. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi:

»(4) Izpitna komisija mora omogočiti kandidatu opravlja-
nje vozniškega izpita najpozneje v tridesetih dneh od prijave k 
teoretičnemu oziroma praktičnemu delu vozniškega izpita.«.

2. člen
V 14. členu se v prvem odstavku v 6. točki v prvi alineji 

črta besedilo »in petimi sedeži« in v 11. točki v prvi alineji črta 
besedilo »najmanj petimi sedeži in«.

3. člen
V 19. členu v drugem odstavku besedilo »Ravnah na 

Koroškem in v Tolminu« nadomesti z besedilom »Ravnah na 
Koroškem, v Slovenski Bistrici in Tolminu«.

4. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Praktični del vozniškega izpita se za posamezne 

kategorije motornih vozil opravlja v naslednjih krajih:
– Ajdovščina: kategorije AM, A1, A2, A, B, BE in F;
– Brežice: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Celje: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Črnomelj: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE in F;
– Domžale: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE in F;
– Ilirska Bistrica: kategorije AM, A1, B, BE in F;
– Jesenice: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE in F;
– Kočevje: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE in F;
– Koper: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Kranj: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Krško: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE in F;

– Ljubljana: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 
C, CE, D1, D1E, D, DE in F;

– Maribor: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 
C, CE, D1, D1E, D, DE in F;

– Murska Sobota: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;

– Nova Gorica: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;

– Novo mesto: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;

– Postojna: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 
C, CE, D1, D1E, D, DE in F;

– Ptuj: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 
CE in F;

– Sežana: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE in F;
– Slovenj Gradec: kategorije AM, A1, B1, B, BE in F;
– Tolmin: kategorije AM, B, BE in F;
– Trbovlje: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE in F;
– Velenje: kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, 

C, CE, D1, D1E, D, DE in F.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »Če takšne površine 

ni mogoče zagotoviti, se preizkus spretnosti opravi na pred-
pisani vadbeni površini šole vožnje, v kateri se je kandidat za 
voznika usposobil za vozniški izpit.«.

5. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 

sestavni del tega pravilnika.

6. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku besedilo »20 ur praktič-

nega dela« nadomesti z besedilom »28 ur praktičnega dela«.

KONČNI DOLOČBI

7. člen
(začetek uporabe)

Določbi spremenjenega drugega odstavka 19. člena in 
prvega odstavka 20. člena pravilnika se začneta uporabljati 
1. januarja 2022.

8. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-702/2021/18
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2430-0141

Jernej Vrtovec
minister

za infrastrukturo
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VRHOVNO SODIŠČE
3987. Odredba o spremembi Odredbe o posebnih 

ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi 
preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih izdaja predse-
dnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

O D R E D B O
o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih  

iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi 
preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb 

z nalezljivo boleznijo COVID-19

V Odredbi o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o 
sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb 
z nalezljivo boleznijo COVID-19 št. Su 407/2020-619 z dne 
8. 11. 2021 (Uradni list RS, št. 175/21) se 5. točka (Veljavnost 
odredbe) spremeni tako, da se glasi: „Ta odredba začne veljati 
9. novembra 2021 in velja do vključno 28. februarja 2022“.

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

Št. Su 407/2020-629
Ljubljana, dne 22. decembra 2021

Predsednik Vrhovnega sodišča RS
mag. Damijan Florjančič
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SODNI SVET
3988. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 9. seji 16. decembra 2021 sprejel

S K L E P

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

– predsednika Okrožnega sodišča v Krškem.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 
1000 Ljubljana, p.p. 675.

Podpredsednica Sodnega sveta RS
dr. Urška Kežmah

3989. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 6. seji 4. novembra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Mag. Kristini Ožbolt, vrhovni sodnici svetnici na Vrhovnem 
sodišču RS, preneha sodniška služba z iztekom dne 31. 12. 

2021 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o so-
dniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3990. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 6. seji 4. novembra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Tanji Kumer, višji sodnici svetnici na Višjem sodišču v Lju-
bljani, preneha sodniška služba z iztekom dne 6. 1. 2022 iz ra-
zloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3991. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 6. seji 4. novembra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Dr. Miletu Dolencu, vrhovnemu sodniku svetniku na Vr-
hovnem sodišču RS, preneha sodniška služba z iztekom dne 
31. 12. 2021 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona 
o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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OBČINE
ANKARAN

3992. Odlok o proračunu Občine Ankaran 
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 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) (v nadaljevanju: 
ZJF) in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran 
(Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 
21. redni seji dne 14. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ankaran za leto 2022

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Ankaran za leto 2022 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 

kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Ankaran.

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

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 23.117.218,45
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.856.037,00

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 5.023.741,00

700 Davki na dohodek in dobiček 1.807.514,00
703 Davki na premoženje 2.786.726,00
704 Domači davki na blago in storitve 429.001,00
706 Drugi davki 500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 3.832.296,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.542.911,00

711 Takse in pristojbine 5.100,00
712 Globe in druge denarne kazni 51.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 450.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.782.785,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 13.022.743,20

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih sredstev 13.022.743,20
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 691.545,29

730 Prejete donacije iz domačih virov 691.545,29
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 546.892,96
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 226.943,96
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 319.949,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 
(786+787) 0,00

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 31.133.918,45

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.417.826,12

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.138.729,28
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 179.427,87
402 Izdatki za blago in storitve 2.886.168,97
403 Plačila domačih obresti 500,00
409 Rezerve 213.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 3.900.672,74

410 Subvencije 171.567,20
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 799.231,27
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 

in ustanovam 362.890,04
413 Drugi tekoči domači transferi 2.566.984,23
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 22.305.857,22
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.305.857,22

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 509.562,37

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 21.600,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 487.962,37
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) –8.016.700,00

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00
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440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  

in finančnih naložb 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) 0,00

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
500 Domače zadolževanje 0,00

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0,00
550 Odplačila domačega dolga 0,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) 
= (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) –8.016.700,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII. – VIII.) 0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 8.016.700,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 8.016.700,00
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA –

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna in poraba sredstev)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je 
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proraču-
na občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske 
uprave ali podžupana. Župan oziroma od njega pooblaščena 
oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad 
finančnim poslovanjem uporabnikov proračuna glede zakoni-
tosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sred-
stev.

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi ter 
občinska uprava in njeni oddelki. Ti so odgovorni za porabo 
sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v po-
sebnem delu proračuna.

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki 
so določeni s proračunom.

Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za 
namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem na-
črtu razvojnih programov.

Proračunski uporabniki ne smejo prevzemati na račun 
občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim 
proračunom določena sredstva za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so iz-
polnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za 
uporabo sredstev.

Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo 
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo 
skladno s predpisi o javnem naročanju.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem 
odstavku 80. člena ZJF, tudi:

1. požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje nakupa 
gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v 

gasilskih enotah, sofinanciranje opreme, usposabljanja in delo-
vanja operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje 
delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje 
raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanje in 
usposabljanje za varstvo pred požarom;

2. sredstva sofinanciranja projektov, ki se uporabi za 
projekte same;

3. komunalni prispevki, ki se uporabi za gradnjo komu-
nalne opreme;

4. sredstva turistične takse, ki se uporabi za spodbujanje 
razvoja turizma skladno s področnim zakonom;

5. sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na sre-
čo, ki se uporabi za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja 
in za turistično infrastrukturo;

6. sredstva koncesijskih dajatev od dejavnosti gospodar-
jenje z loviščem, ki se uporabi za izvajanje ukrepov varstva in 
vlaganj v naravne vire;

7. sredstva iz nadomestila za upravljanje državnih goz-
dov, ki se uporabi za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne 
infrastrukture.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti pro-
račun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto 
izvrševanja.

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v po-
sebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.

O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračun-
ske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali 
zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 
30 % obsega področja proračunske porabe.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med področji proračunske porabe odloča župan (do 
višine določene v prejšnjem odstavku) na podlagi predloga 
neposrednega uporabnika proračuna.

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve iz 
splošne proračunske rezervacije.

Med izvrševanjem proračuna Občine Ankaran se lahko 
odpre nov konto za izdatke, če pri planiranju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali 
načina izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že od-
prte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega 
uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polle-
tje do 30. 7. 2022 ter z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podsku-
pinah kontov znotraj podprogramov, ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2023 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-

ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno 
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delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta 
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti 
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklaje-
nost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z 
namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt 
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 
20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-
meni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede 
na določilo četrtega odstavka tega člena. Sprememba po tem 
odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta ra-
zvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih 
sredstev.

8. člen
(proračunski skladi in rezerve)

Proračunski sklad proračuna Občine Ankaran je prora-
čunska rezerva, oblikovana skladno z zakonom, ki ureja javne 
finance.

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 
20.000,00 eurov.

Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splo-
šno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske 
rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere 
v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od-
loča župan.

Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo pri uporabnikih proračuna po namenih, na katere 
se nanašajo.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 eurov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

10. člen
(najem posojila)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna.

11. člen
(pooblastila županu)

Župan je poleg zakonskih ter ostalih pristojnosti po tem 
odloku pooblaščen, da:

– v postopkih priprave dokumentacije za potrebe izvedbe 
projektov načrtovanih v veljavnem proračunu oziroma načrtu 
razvojnih programov, potrjuje investicijsko dokumentacijo ozi-
roma vse potrebne akte;

– lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov skladno s četrtim odstavkom 7. člena tega odloka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ankaran v letu 

2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januar-
jem 2022.

Št. 4109-0018/2021
Ankaran, dne 6. decembra 2021

Župan
Občine Ankaran

Gregor Strmčnik

Visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali 
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato uffi-
ciale, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 
– ZIUOOPE), l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche 
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo consolidato uffici-
ale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18 E 195/20 – dec. CC) (di seguito: ZJF) e il secondo 
comma dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano 
(Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15), il Consiglio comunale del Co-
mune di Ancarano, nella 21a seduta ordinaria del 14/12/2021 
ha approvato il seguente

D E C R E T O
sul bilancio di previsione del Comune  

di Ancarano per l’anno 2022

I. DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 1
(contenuti del decreto)

Il presente decreto definisce il bilancio di previsione 
per l’anno 2022 per il Comune di Ancarano, le procedu-
re di attuazione del bilancio di previsione, nonché l’entità 
d’indebitamento e delle fideiussioni del comune e del settore 
pubblico a livello comunale (di seguito nel testo: bilancio di 
previsione).
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II. AMMONTARE DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIFICA 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 2
(struttura del bilancio di previsione e l'ammontare della parte 

generale del bilancio)
Il bilancio di previsione è costituito da: una parte generale, 

una sezione particolare e il piano dei programmi di sviluppo.
La parte generale del bilancio di previsione prospetta il 

totale delle entrate e delle uscite in base alla ripartizione eco-
nomica fino al livello dei conti.

La sezione particolare del bilancio è costituita dai piani 
finanziari dei fruitori diretti che sono suddivisi nelle seguenti 
parti del programma: i settori della spesa di bilancio, i program-
mi principali e sottoprogrammi previsti dalla classificazione 
pianificata delle uscite dei bilanci comunali. Il sottoprogramma 
è suddiviso nelle voci di bilancio, queste ultime invece nei sot-
togruppi dei conti e nei conti definiti dal piano dei conti previsto.

Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti.
La sezione particolare del bilancio sino al livello delle par-

tite di bilancio – dei conti ed il piano dei programmi di sviluppo 
sono allegati al presente decreto e vengono pubblicati sulla 
pagina internet del Comune di Ancarano.

La parte generale del bilancio al livello di sottogruppi di 
conti si determina nei seguenti importi:

I. TOTALE ENTRATE 
(70+71+72+73+74+78) 23.117.218,45
ENTRATE CORRENTI (70+71) 8.856.037,00

70 ENTRATE TRIBUTARIE  
(700 +703 +704 +706) 5.023.741,00

700 Imposte sul reddito e sugli utili 1.807.514,00
703 Imposte patrimoniali 2.786.726,00
704 Imposte locali su beni e servizi 429.001,00
706 Altre imposte 500,00

71 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
(710+711 +712 +713 +714) 3.832.296,00

710 Partecipazione ai profitti ed entrate 
patrimoniali 1.542.911,00

711 Tasse e contributi 5.100,00
712 Sanzioni pecuniarie 51.500,00
713 Entrate da vendite e servizi 450.000,00
714 Altre entrate extratributarie 1.782.785,00

72 ENTRATE PROVENIENTI  
DA CAPITALE 13.022.743,20

720 Entrate ricavate dalla vendita di beni 
strumentali 0,00

721 Entrate ricavate da vendita  
di giacenze 0,00

722 Entrate ricavate dalla vendita  
di terreni e del patrimonio immateriale 13.022.743,20

73 DONAZIONI RICEVUTE (730+731) 691.545,29
730 Donazioni ed elargizioni da persone 

giuridiche nazionali 691.545,29
731 Donazioni ed elargizioni dall’estero 0,00

74 ENTRATE PROVENIENTI  
DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
(740+741) 546.892,96

740 Trasferimenti erariali da altri enti 
finanziari pubblici 226.943,96

741 Fondi percepiti dal bilancio dello stato 
e dal bilancio dell’Unione Europea 319.949,00

78 FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE 
EUROPEA E DA ALTRI STATI 
(786+787) 0,00

786 Altri fondi dal bilancio dell’Unione 
Europea 0,00

787 Fondi percepiti da altre istituzioni 
comunitarie 0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43) 31.133.918,45

40 SPESE CORRENTI  
(400+401 +402 +403 +409) 4.417.826,12

400 Salari ed altre erogazioni al personale 
dipendente 1.138.729,28

401 Contributi previdenziali dei datori  
di lavoro 179.427,87

402 Spese per beni e servizi 2.886.168,97
403 Spese per interessi in ambito 

nazionale 500,00
409 Fondi di accantonamento 213.000,00

41 STANZIAMENTI CORRENTI  
(410 +411 +412 +413) 3.900.672,74

410 Sovvenzioni 171.567,20
411 Sovvenzioni a favore di singoli  

e nuclei familiari 799.231,27
412 Trasferimenti di fondi a favore  

di organizzazioni ed eventi no profit 362.890,04
413 Altri trasferimenti correnti in ambito 

nazionale 2.566.984,23
414 Trasferimenti all’estero 0,00

42 SPESE PER INVESTIMENTI (420) 22.305.857,22
420 Acquisto e costruzione di 

immobilizzazioni materiali 22.305.857,22
43 TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO 

(431+432) 509.562,37
431 Trasferimenti d’investimento  

a persone fisiche e giuridiche 21.600,00
432 Trasferimenti d’investimento a fruitori 

di bilancio 487.962,37
III. AVANZO (DISAVANZO) (I-II) –8.016.700,00

75 IV. RIMBORSO DI CREDITI  
E ALIENAZIONE DI QUOTE  
IN CAPITALE (750+751+752) 0,00

750 Rimborso di crediti 0,00
751 Vendita di quote in capitale 0,00
752 Ricavato in seguito a privatizzazione 0,00

44 V. CONCESSIONE DI PRESTITI  
ED AUMENTO DI QUOTE  
DI CAPITALE (440+441) 0,00

440 Concessione di crediti 0,00
441 Aumento di quote di capitale  

e investimenti finanziari 0,00
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO 
QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI 
DELLE QUOTE IN CAPITALE  
(IV. – V.) 0,00

50 VII. INDEBITAMENTO 0,00
500 Indebitamento in ambito nazionale 0,00

55 VII. RIMBORSO DI DEBITI 0,00
550 Rimborso di debiti assunti in ambito 

nazionale 0,00
IX. INCREMETO (RIDUZIONE) DEI 
FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) –8.016.700,00
X. INDEBITAMENTO NETTO  
(VII. – VIII.) 0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO 
(VI.+X.+IX.) 8.016.700,00
SALDO CONTO ALLA FINE 
DELL’ANNO PRECEDENTE 8.016.700,00
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO 
FINANZIARIO DELL’ANNO –
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III. PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 3
(attuazione del bilancio e utilizzo dei fondi)

Il bilancio per l’anno corrente viene attuato durante l’anno 
corrente.

Il bilancio viene attuato in conformità alle disposizioni del-
la legge che disciplinano le finanze pubbliche ed alle derivanti 
norme attuative, nonché al presente decreto.

Il bilancio di previsione si attua a livello delle voci di bi-
lancio – conti.

Il piano in vigore dei programmi di sviluppo per l’anno in 
corso deve essere armonizzato per l’anno in corso in linea con 
il bilancio in vigore.

Il Sindaco è responsabile dell’attuazione del bilancio. Il 
Sindaco è il mandante dell’utilizzo dei fondi del bilancio. Il Sin-
daco può autorizzare singoli dipendenti dell’amministrazione 
comunale o il vicesindaco per l’attuazione del bilancio. Il 
Sindaco, o la persona da lui autorizzata, svolge, nell’ambito 
dell’esercizio del bilancio, la supervisione sulla gestione finan-
ziaria dei fruitori del bilancio per quanto riguarda la legittimità, 
l’efficienza e l’economia di utilizzo dei fondi di bilancio.

I fruitori diretti del bilancio sono gli organi comunali e 
l’amministrazione comunale, nonché i suoi dipartimenti, che 
sono responsabili per l’utilizzo dei fondi di bilancio in conformità 
alla finalità che è dimostrata nella sezione specifica del bilancio.

I fondi di bilancio possono essere utilizzati solo per le 
finalità specificate nel bilancio.

I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di utilizzare i fondi 
solamente per le finalità sancite nella sezione particolare del 
bilancio di previsione e nel piano annuale dei programmi di 
sviluppo.

I fruitori hanno il divieto di assumere obblighi per conto del 
bilancio comunale in misura maggiore dei mezzi stanziati dal 
documento di previsione per le singole finalità.

I fondi del bilancio possono essere utilizzati solo se sono 
soddisfatte tutte le condizioni prescritte dalla legge e dal pre-
sente decreto per l’utilizzo dei fondi.

I contratti per l’acquisto di merce, la richiesta di servizi e 
l’aggiudicazione di lavori a carico dei fondi di bilancio posso-
no essere stipulati solo in conformità alle norme sull’appalto 
pubblico.

Articolo 4
(entrate e spese con destinazione specifica)

Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione oltre 
alle entrate determinate nella prima frase del primo comma 
dell'articolo 43 e nel primo comma dell'articolo 80 della Legge 
sulle finanze pubbliche, anche le seguenti entrate:

1. la tassa per la prevenzione degli incendi, da utilizzare 
per cofinanziare l'acquisto di veicoli antincendio e attrezzature 
di protezione e salvataggio per le unità antincendio, per cofi-
nanziare attrezzature antincendio in generale, l’addestramento 
e il funzionamento di unità antincendio operative di maggiore in-
teresse, per cofinanziare il funzionamento e l'equipaggiamento 
di altre unità antincendio, per cofinanziare la ricerca sulla sicu-
rezza antincendio, l'istruzione e la formazione sulla protezione 
antincendio;

2. i mezzi per il cofinanziamento dei progetti, da utilizzare 
per i progetti stessi;

3. i mezzi provenienti dagli oneri di urbanizzazione, da 
utilizzare per la costruzione di infrastrutture comunali;

4. i mezzi provenienti dall’indennità di soggiorno, da uti-
lizzare per lo sviluppo del turismo secondo la legge settoriale;

5. i mezzi provenienti dalle imposte di concessione per i 
giochi d’azzardo particolari, da utilizzare per ristrutturare infra-
strutture locali e infrastrutture turistiche;

6. i mezzi provenienti dalle imposte di concessione in ma-
teria di gestione aziendale delle riserve di caccia, da utilizzare 
per attuare misure di conservazione e di investimento nelle 
risorse naturali;

7. i mezzi provenienti dalle imposte di concessione sullo 
sfruttamento delle foreste, da utilizzare per la costruzione e la 
manutenzione dell'infrastruttura stradale locale.

Articolo 5
(ridistribuzione dei diritti di utilizzo)

Le basi per la ridistribuzione dei diritti d’utilizzo sono costi-
tuite dal bilancio di previsione approvato, le modifiche del bilan-
cio di previsione o il bilancio rettificativo per l’anno di esercizio.

Al sindaco è conferito il potere di ridistribuire i diritti di 
utilizzo nella parte specifica del bilancio in conformità con la 
Legge sulle finanze pubbliche e il presente decreto, tra i diversi 
settori di spesa.

In merito alla ridistribuzione dei diritti d’utilizzo fra i settori 
di spesa di bilancio può decidere il sindaco, dove l'aumento o la 
diminuzione totale di ciascun settore non può superare il 30 % 
dell'ammontare totale del settore stesso.

In merito alla ridistribuzione dei diritti d’utilizzo, previsti 
nella parte specifica del bilancio di previsione, decide il Sinda-
co (fino l'ammontare specificato nel comma precedente), su 
proposta del diretto fruitore.

Nell’ammontare dei diritti di ridistribuzione non sono inclu-
se le ridistribuzioni nell'ambito dei mezzi della riserva generale 
di bilancio.

Durante l'attuazione del bilancio di previsione del Comune 
di Ancarano, è possibile aprire un nuovo conto spese, se duran-
te la pianificazione del bilancio non è stato possibile prevedere 
il destinatario dei fondi o il modo in cui sarebbe stato eseguito 
il progetto. Un nuovo conto può essere aperto nell’ambito della 
singola voce di bilancio e nell’ambito dei fondi disponibili per 
ogni singolo fruitore.

Il Sindaco con la relazione sull’attuazione del bilancio per 
il primo semestre sino al 30. 7. 2022 e con il conto conclusivo 
relaziona al Consiglio comunale in merito al bilancio di previsi-
one valido per l’anno 2022 e la sua realizzazione.

Articolo 6
(importo massimo ammissibile da gravare sui bilanci  

dei prossimi anni)
Nell'anno in corso, un fruitore diretto può aggiudicare 

un contratto per l'intero valore del progetto per progetti inclusi 
nell'attuale piano del programma di sviluppo, a condizione che 
abbia pianificato diritti di spesa su linee di bilancio all'interno 
del bilancio approvato.

L'importo totale degli impegni dei fruitori diretti dovuti nei 
prossimi anni su sottogruppi di conti all'interno di sottopro-
grammi non può superare il 70 % dei diritti di spesa nel piano 
finanziario approvato del fruitore diretto, di cui:

1. nel 2023 il 50 % dei diritti di consumo dichiarati e
2. negli altri anni a venire, il 20 % dei diritti di consumo 

dichiarati.
Le restrizioni di cui al primo e al secondo comma del pre-

sente articolo non si applicano per impegni basati su contratti 
di locazione, a meno che dal contratto non emerga che il diritto 
di proprietà passi o possa passare dal proprietario al locatario, 
l'assunzione di obblighi per la fornitura di energia elettrica, tele-
fono, acqua, servizi municipalizzati e altri servizi necessari per 
il funzionamento operativo dei fruitori diretti, per l'assunzione di 
obblighi per contratti finanziati da fondi stanziati dall’UE, fondi 
stanziati da meccanismi finanziari e fondi da altri donatori e 
relative voci di partecipazione slovena.

Gli impegni di cui al secondo e terzo comma del presente 
articolo vengono pianificati nel piano finanziario del fruitore 
diretto e nel piano dei programmi di sviluppo.

Articolo 7
(monitoraggio e modifica del piano dei programmi di sviluppo)

Il fruitore diretto del bilancio tiene il registro dei progetti 
secondo il piano in vigore dei programmi di sviluppo.

Le modifiche all'attuale piano di sviluppo rappresentano la 
classificazione di progetti nel piano di sviluppo e altre modifiche 
ai progetti.
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Il fruitore diretto, entro il 31 gennaio dell'anno corrente, o 
entro 30 giorni dall'attuazione dell’assestamento del bilancio, 
deve armonizzare il piano di sviluppo con il bilancio in vigore. 
Discrepanze tra il bilancio in vigore e il piano dei programmi 
di sviluppo in vigore sono consentite solo nelle parti in cui i 
progetti sono finanziati con entrate finalizzate.

Dopo la scadenza del termine indicato nel comma prece-
dente, il sindaco decide in merito alla modifica del valore dei 
progetti in vigore fino al 20 % del valore di base. Il Consiglio 
comunale decide in merito all’inserimento dei progetti nel piano 
dei programmi di sviluppo in vigore e a modifiche del valore 
del progetto che supera il 20 % del valore di base dello stesso.

Il sindaco, su proposta dell'fruente diretto, può modificare 
il Piano dei programmi di sviluppo per progetti cofinanziati dal 
bilancio statale o con Fondi europei, nonostante le disposizioni 
del quarto comma del presente articolo. Le modifiche ai sensi 
del presente comma vengono apportate in caso di necessaria 
armonizzazione del piano dei programmi di sviluppo per con-
sentire l’uso di fondi statali o europei.

Articolo 8
(fondi di bilancio e fondi di riserva)

Il fondo di bilancio del bilancio del Comune di Ancarano 
è un fondo di riserva, formato secondo la Legge che regola le 
finanze pubbliche.

Sul fondo di riserva per il bilancio di previsione dell’anno 
2022 si stanziano 20.000,00 euro.

Su proposta dell’organo competente per le finanze del 
Consiglio comunale il Sindaco decide sull’utilizzo dei fondi 
del fondo di riserva per le finalità di cui al secondo comma 
dell’articolo 49 della Legge sulle finanze pubbliche – ZJF e ne 
informa il Consiglio comunale con dei rapporti scritti.

Tra le spese del bilancio si prevedono pure i mezzi della 
riserva generale del bilancio. I mezzi per la riserva generale 
del bilancio si utilizzano per finalità impreviste, per le quali non 
sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità, per le quali 
si accerta durante l’anno di esercizio che i mezzi stanziati a 
bilancio non sono sufficienti in quanto durante la stesura del 
bilancio di previsione non si potevano pianificare.

Il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito all’utilizzo dei 
mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.

I mezzi della riserva generale utilizzati si collocano presso 
i fruitori in base alle finalità alle quali sono rilevati.

IV. PARTICOLARITA' DI GESTIONE E VENDITA DELLLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E FINANZIARIE

Articolo 9
(cancellazione dei debiti)

Se vengono adempite le condizioni di cui all'articolo 77, 
terzo comma, della Legge sulle finanze pubbliche, nel 2022 il 
sindaco ha la facoltà di cancellare debiti di debitori nei confronti 
del comune per un importo totale massimo di 1.000,00 EUR.

Nei casi in cui il debito nei confronti di un singolo debitore 
non superi l’importo di due euro, l'importo viene cancellato dai 
libri contabili e non viene sommato nella quota di cui al primo 
comma del presente articolo.

Articolo 10
(contrazione di prestiti)

Se il bilancio non può essere equilibrato a causa di afflus-
so non uniforme delle entrate, può essere contratto un prestito 
per la copertura provvisoria delle spese, sino ad un massimo 
del 5 % dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

Articolo 11
(autorizzazioni al sindaco)

Il Sindaco, oltre alle disposizioni di legge e del presente 
decreto, dispone dell’autorizzazione a decidere in merito:

– ai procedimenti di predisposizione documentale per 
l’attuazione dei progetti previsti nel bilancio in vigore o nel pia-
no dei programmi di sviluppo, con approvazione del fascicolo 
dedicata all’investimento e di tutti gli atti necessari;

– alla modifica del valore dei progetti elencati nel piano di 
programmi di sviluppo conformemente all'articolo 7, paragrafo 
4 del presente decreto.

V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12
Per il periodo di finanziamento temporaneo del Comune 

di Ancarano nell'anno 2022, nel caso in cui tale provvedimento 
dovesse dimostrarsi necessario, per lo stesso si applicano il 
presente decreto e l'atto di delibera sulla determinazione del 
finanziamento temporaneo.

Articolo 13
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Slovenia e viene applicato a partire dal 1° gennaio 2022.

N. 4109- 0018/ 2021
Ancarano, 6 dicembre 2021

l Sindaco׀
Comune di Ancarano

Gregor Strmčnik

3993. Ugotovitveni sklep o odstopu člana 
Občinskega sveta Občine Ankaran in prehodu 
mandata na naslednjo kandidatko z liste

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v povezavi z 
drugim odstavkom 30. člena istega zakona je Občinska volilna 
komisija Občine Ankaran na 3. dopisni seji dne 13. 12. 2021 
sprejela

U G O T O V I T V E N I    S K L E P
o odstopu člana Občinskega sveta Občine 
Ankaran in prehodu mandata na naslednjo 

kandidatko z liste

1. člen
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je 12. 10. 2021 

na naslov občine prispela odstopna izjava člana občinskega 
sveta Francija Matoza (kandidatna lista »Slovenija za vedno«).

Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana 
Občinskega sveta Občine Ankaran za preostanek mandatne 
dobe preide na naslednjo kandidatko s kandidatne liste »Slo-
venija za vedno«, Vesno Mavrič, Bevkova ulica 56, Ankaran, 
ki je funkcijo članice občinskega sveta sprejela s pisno izjavo 
z dne 6. 12. 2021.

2. člen
Ta ugotovitven sklep začne veljati z dnem sprejema in se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OVK.013/2020
Ankaran, dne 13. decembra 2021

Občina Ankaran
mag. Ana Poljak
predsednica OVK
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Ai sensi del punto 5 del primo comma dell'articolo 41 della 
Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo consolidato uffi-
ciale, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – dec. CC) in combinato dis-
posto con il secondo comma dell’articolo 30 della stessa legge, 
la Commissione elettorale comunale del Comune di Ancarano 
alla 3a seduta per corrispondenza, tenutasi il 13 dicembre 2021 
ha adottato quanto segue

D E L I B E R A    R I C O G N I T I V A
sulle dimissioni del membro del Consiglio 

comunale del Comune di Ancarano e 
attribuzione del mandato al candidato 

successivo della lista

Articolo 1
La Commissione elettorale comunale constata in data 

12 ottobre 2021, presso il comune è pervenuta la lettera di 
dimissioni del consigliere comunale Franci Matoz (lista dei 
candidati »Slovenia per sempre«).

La Commissione elettorale comunale constata, che il 
mandato del membro del Consiglio comunale del Comune di 
Ancarano per il resto del mandato passa al candidato successi-
vo della Lista “Slovenia per sempre”, vesna Mavrič, Via France 
Bevk 56, Ancarano, che ha accettato la funzione di membro 
del Consiglio comunale tramite dichiarazione scritta in data 
6 dicembre 2021.

Articolo 2
La presente delibera ricognitiva entra in vigore il giorno 

della sua adozione e verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

N. OVK.013/2020
Ancarano, 13 dicembre 2021

Comune di Ancarano
mag. Ana Poljak
presidente CEC

BOVEC

3994. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec 
v obdobju januar–marec 2022

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 110/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Bo-
vec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je župan Občine 
Bovec dne 9. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bovec  

v obdobju januar–marec 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januar-
ja do 31. marca 2022 oziroma do sprejetja proračuna Občine 
Bovec za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah in Odlokom o proračunu Občine Bovec za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 16/21, dne 5. 2. 2021) ter sprejetimi reba-
lansi (Uradni list RS, št. 54/21, dne 9. 4. 2021, Uradni list RS, 
72/21, dne 11. 5. 2021, Uradni list RS, št. 105/21, dne 2. 7. 
2021 in Uradni list RS, št. 161/21, dne 6. 10. 2021).

2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog 

občine ter drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na 
podlagi proračuna občine za leto 2021 in za iste programe kot 
v letu 2021.

V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 
31. marca 2022 oziroma do sprejetja proračuna Občine Bovec 
za leto 2022 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih 
sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proraču-
na občine) v enakem obdobju leta 2021, ki so priloga k temu 
sklepu.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2022.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-

snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proraču-
nu občine.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti z istih proračunskih 
postavk kot v proračunu leta 2021.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvi-

dnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih 
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega 
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 
3. člena tega sklepa.

5. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
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9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 
dalje.

Št. 410-0001/2021-2
Bovec, dne 9. decembra 2021

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3995. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 19. redni seji dne 
15. 12. 2021 po obravnavi 10. točke dnevnega reda »Ukinitev 
statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 4180/86 
in 4180/87 k.o. 2211 Čezsoča« na podlagi 16. člena Statuta 
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Na zemljišču parcel številka 4180/86 v izmeri 8 m2 in 

4180/87 v izmeri 32 m2 obe k.o. 2211 Čezsoča se ukine status 
grajenega javnega dobra.

2. člen
Zemljišče parcel številka 4180/86 v izmeri 8 m2 in 4180/87 

v izmeri 32 m2 obe k.o. 2211 Čezsoča preneha biti zemljišče s 
statusom grajeno javno dobro in ostane lastnina Občine Bovec, 
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-04/2021-4
Bovec, dne 16. decembra 2021

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3996. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno 
javno dobro

Občinski svet Občine Bovec je na 19. redni seji dne 
15. 12. 2021 po obravnavi 9. točke dnevnega reda »Sklep 
o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro« na podla-
gi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 72/06 in 89/10, 75/17) sprejel

S K L E P
o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena prido-

bijo naslednja zemljišča:
katastrska občina 2207 Bovec 1328/3 (ID 5233145)
katastrska občina 2207 Bovec 1324/1 (ID 4294251)
katastrska občina 2207 Bovec 1311/3 (ID 192545)

katastrska občina 2207 Bovec 1321/8 (ID 6421755)
katastrska občina 2207 Bovec 953/3 (ID 6810898),

ki v naravi predstavljajo javne površine v okolici zdravstvenega 
doma in služijo za parkirišče, zelenice, dostopne poti.

2.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški 

knjigi pri lastniku:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, matična številka: 

5881498000, zaznamuje:
»grajeno javno dobro lokalnega pomena«.

3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-01/2018-19r
Bovec, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

BREZOVICA

3997. Odlok o proračunu Občine Brezovica 
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 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 17. redni 
seji dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2022 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(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:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov Proračun 2022 

(EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 16.531.188,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.039.840,00

70 DAVČNI PRIHODKI 9.105.640,00
700 Davki na dohodek in dobiček 7.736.930,00
703 Davki na premoženje 1.171.710,00
704 Domači davki na blago in storitve 197.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.934.200,00
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 1.773.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 50.000,00

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.429.348,07
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.842.230,28
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.587.117,79

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.358.769,43
40 TEKOČI ODHODKI 2.692.777,95

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 584.561,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 88.380,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.804.836,95
403 Plačila domačih obresti 53.000,00
409 Rezerve 162.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.033.783,07
410 Subvencije 410.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.294.333,07
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 342.450,00
413 Drugi tekoči domači transferi 987.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.275.708,41
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 9.275.708,41

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 356.500,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 246.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 110.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ 
PRIMANJKLJAJ (I-II) –827.581,36

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) 1.500.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 1.500.000,00

500 Domače zadolževanje 1.500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.000.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 1.000.000,00

550 Odplačila domačega dolga 1.000.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –327.581,36
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 500.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) 827.581,36
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. 2021 327.581,36
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 na vpogled na spletni strani Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

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;
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– 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.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe občinskega sveta, 
nadzornega odbora, župana in občinske uprave v posebnem 
delu proračuna med glavnimi programi in med proračunskimi 
postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča žu-
pan na predlog neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah 
pravic porabe krajevnih skupnosti v posebnem delu proračuna 
med področji, glavnimi programi in proračunskimi postavkami 
odloča predsednik na predlog neposrednega uporabnika.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu 
svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec 
leta z zaključnim računom.

6. člen
(sklepanje pravnih poslov)

Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za 
sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00 EUR, soglasje 
župana.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe v 
sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij-
ske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

– v letu 2023 70 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, državnega 
proračuna, ter ostalih sofinancerskih sredstev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 
30 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve župana.

9. člen
(proračunski skladi)

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

po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 
12.000,00 EUR.

– Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v skladu z 
49. členom ZJF v višini 50.000,00 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.

10. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo 
za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zago-
tovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo 
na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se 
med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne pro-
računske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča 
občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen
(ravnanje s premoženjem)

V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18), o pridobitvi in odtujitvi premičnega premo-
ženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan 
do višine 20.000,00 EUR.

12. člen
(upravljanje z dolgom)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 3.000,00 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja iz-
vrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s 
katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti 
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lah-
ko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v 
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skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadol-
žitev občine iz drugega odstavka tega člena.

V letu 2022 se bo Občina Brezovica dolgoročno zadolžila 
v višini 1.500.000,00 EUR.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter 
drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina 
odločujoč vpliv.

14. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov 

in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upra-
vljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter 
JHL, d.o.o. se v letu 2022 lahko zadolžijo v skupnem znesku 
1.973.400,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na 
Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 
220.800,00 EUR:

– LPP do višine 82.800,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 138.000,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 

1.752.600,00 EUR:
– LPP do višine 262.200,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 1.076.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 414.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovi-

jo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v 
letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 31/21
Brezovica, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

3998. Odlok o proračunu Občine Brezovica 
za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 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 17. redni 
seji dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2023 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(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 2023 
(EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.385.905,97
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.063.847,00

70 DAVČNI PRIHODKI 9.129.647,00
700 Davki na dohodek in dobiček 7.760.937,00
703 Davki na premoženje 1.171.710,00
704 Domači davki na blago in storitve 197.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.934.200,00
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 1.773.000,00

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 2.160.058,97
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 681.659,29
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.478.399,68

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.054.953,04
40 TEKOČI ODHODKI 2.659.015,16

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 587.426,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 88.380,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.768.209,16
403 Plačila domačih obresti 53.000,00
409 Rezerve 162.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.024.783,07
410 Subvencije 405.000,00
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411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.300.333,07
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 336.450,00
413 Drugi tekoči domači transferi 983.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.139.154,81
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 6.139.154,81

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 232.000,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 162.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 70.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ 
PRIMANJKLJAJ (I-II) 330.952,93

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 POPVEČANJE 
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 MINIS 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) 650.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 650.000,00

550 Odplačila domačega dolga 650.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –319.047,07
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –650.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) –330.952,93
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2022 319.047,07
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 na vpogled na spletni strani Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

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.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe občinskega sveta, 
nadzornega odbora, župana in občinske uprave v posebnem 
delu proračuna med glavnimi programi in med proračunskimi 
postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča žu-
pan na predlog neposrednega uporabnika. O prerazporeditvah 
pravic porabe krajevnih skupnosti v posebnem delu proračuna 
med področji, glavnimi programi in proračunskimi postavkami 
odloča predsednik na predlog neposrednega uporabnika.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu 
svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec 
leta z zaključnim računom.

6. člen
(sklepanje pravnih poslov)

Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za 
sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500,00 EUR, soglasje 
župana.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe v 
sprejetem proračunu.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij-
ske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

– v letu 2024 70 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, državnega 
proračuna, ter ostalih sofinancerskih sredstev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se poveča za več kot 
30 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve župana.

9. člen
(proračunski skladi)

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

po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 
12.000,00 EUR.

– Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v skladu z 
49. členom ZJF v višini 50.000,00 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.

10. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo 
za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zago-
tovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo 
na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se 
med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne pro-
računske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča 
občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen
(ravnanje s premoženjem)

V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 11/18 in 79/18), o pridobitvi in odtujitvi premičnega premo-
ženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan 
do višine 20.000,00 EUR.

12. člen
(upravljanje z dolgom)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 3.000,00 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja iz-
vrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s 
katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti 
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lah-
ko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v 
skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadol-
žitev občine iz drugega odstavka tega člena.

V letu 2023 se Občina Brezovica dolgoročno ne bo za-
dolžila.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter 
drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina 
odločujoč vpliv.

14. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov  

in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč  
vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter 
JHL, d.o.o. se v letu 2023 lahko zadolžijo v skupnem znesku 
1.973.400,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na 
Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 
220.800,00 EUR:

– LPP do višine 82.800,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 138.000,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 

1.752.600,00 EUR:
– LPP do višine 262.200,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 1.076.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 414.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovi-

jo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v 
letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.

Št. 32/21
Brezovica, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

3999. Sklep o mreži javne lekarniške 
dejavnosti na primarni ravni na območju 
Občine Brezovica

Na podlagi 2., 5., 20. in 42. člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 
40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US), 
4., 5., 8. in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 85/16 in 77/17) in 15. člena Statuta Občine Brezovica 
(Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 
17. seji dne 15. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni 

ravni na območju Občine Brezovica

1. člen
S tem sklepom se določi mreža javne lekarniške dejavno-

sti na primarni ravni na območju Občine Brezovica. 

2. člen
Obstoječo mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni 

na dan sprejema tega sklepa, iz pristojnosti Občine Brezovica 
opravlja Lekarna Ljubljana in obsega:

– glavna lekarna Vnanje gorice, ki zajema gravitacijsko 
območje 1/2 Vnanje Gorice,1/2 Notranje Gorice, 1/2 Žabni-
ca, 1/2 Podplešivica, 1/2 Plešivica, 1/3 Podpeč, 1/3 Jezero, 
1/2 Preserje, 1/2 Rakitna in 1/3 Kamnik pod Krimom,

– podružnična lekarna Podpeč, ki zajema gravitacijsko 
območje Dolenja Brezovica, Gorenja Brezovica, Goričica, 
2/3 Jezero, 2/3 Kamnik pod Krimom, Planinca, 1/3 Podpeč, 
1/2 Preserje, 1/2 Plešivica, Prevalje pod Krimom in 1/2 Rakitna,

– podružnična lekarna Brezovica, ki zajema gravitacijsko 
območje Brezovica, 1/2 Vnanje Gorice, 1/2 Notranje Gorice, 
1/2 Žabnica, 1/2 Podplešivica, 1/3 Podpeč.

3. člen
V eni od lekarn oziroma podružnic lekarn iz prejšnjega 

člena se zagotovi dodatna dežurna lekarna.

4. člen
Na območju Občine Brezovica izvaja lekarniško dejavnost 

na primarni ravni Lekarna Ljubljana v obsegu, kot je določen z 
mrežo, opredeljeno s tem sklepom.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 

mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju 
Občine Brezovica št. 31/20 z dne 22. 10. 2020.

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

Št. 170-1/2021-3
Brezovica, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

4000. Letni program športa v Občini Brezovica 
za leto 2022

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Repu-
bliki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) 
ter 7. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Brezovica je Občinski svet 
Občine Brezovica na 17. seji dne 15. 12. 2021 sprejel

L E T N I    P R O G R A M    Š P O R T A
v Občini Brezovica za leto 2022

1. člen
(vsebina)

Glede na kadrovske in prostorske razmere v športu ter 
skladno z razvojnimi načrti in razpoložljivimi sredstvi prora-
čuna se z Odlokom o postopkih in merilih za sofinanciranje 
LPŠ v Občini Brezovica (v nadaljevanju: Odlok) in tem letnim 
programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) v Občini Brezovica (v 
nadaljevanju: občina) za leto 2022 določi:

– programe in področja športa, ki se v letu 2022 sofinan-
cirajo iz občinskega proračuna,

– obseg sredstev občinskega proračuna in način sofinan-
ciranja področij športa.

2. člen
(izvajalci LPŠ)

V proračunu občine se v letu 2022 zagotovijo sredstva za 
področja športa, ki jih izvajajo izvajalci LPŠ iz 4. člena Odloka 
in hkrati izpolnjujejo pogoje, ki so opredeljeni v 5. členu Odloka.

3. člen
(področja športa)

V letu 2020 se iz sredstev občinskega proračuna občine 
sofinancirajo naslednja področja športa:

1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

(ŠVOM prostočasno):
1.1.1. Promocijski športni programi
1.1.2. Šolska športna tekmovanja na občinskem, 

medobčinskem, regijskem in državnem nivoju.
1.1.3. Celoletni obstoječi športni programi za otroke 

in mladino (do 6, do 15 in do 19 let).
1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dne-

vih.
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
1.3.1. Celoletni pripravljalni programi otrok (pripra-

vljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
1.3.2. Celoletni tekmovalni programi otrok (tekmo-

valni: 12/13 in 14/15 let),
1.3.3. Celoletni tekmovalni programi mladine (tek-

movalni: 16/17 in 18/19 let).
1.3.4. Dodatni programi kategoriziranih športnikov 

mladinskega in perspektivnega razreda.
1.4. Kakovostni šport:

1.4.1. Uporaba športnih objektov za programe ka-
kovostnega športa.

1.4.2. Dodatni programi kategoriziranih športnikov 
državnega razreda.
1.6. Športna rekreacija (RE):

1.6.1. Celoletni športnorekreativni programi.
1.7. Šport starejših (ŠSta):

1.7.1. Skupinska gibalna vadba starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NA-

RAVI:
2.1. Tekoče vzdrževanje športne dvorane na Brezovici.
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3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

4.1. Delovanje športnih društev.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE

5.1. Druge športne in promocijske prireditve.

4. člen
(obseg področij športa)

Področja športa iz 3. člena LPŠ se sofinancirajo:
– Športni programi (točka 1.), razvojne dejavnosti (toč-

ka 3.), organiziranost v športu (točka 4.) in druge športne in 
promocijske prireditve (točka 5.1.) po določbah Pravilnika in v 
obsegu določenem v 6. členu,

– Športni objekti in površine za šport v naravi (3. člen; 
točka 2.) v obsegu določenem v 6. členu.

5. člen
(posebna določila)

V letu 2021 se z LPŠ upoštevajo naslednja posebna 
določila:

– pravilo: »isti udeleženec samo v enem športnem progra-
mu istega izvajalca« se pri športnih programih Šolska športna 
tekmovanja, Celoletni obstoječi športni programi za otroke in 
mladino, Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih, ne 
upošteva.

6. člen
(višina proračunskih sredstev)

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o 
proračunu Občine Brezovice za leto 2022, in sicer:

ŠPORTNI PROGRAMI sredstva
ŠVOM prostočasno: zavodi VIZ 17.000,00 €
ŠVOM prostočasno: društva 17.000,00 €
ŠVOM usmerjeni in kategorizirani (MLR, PR) 25.000,00 €
kakovostni šport in kategorizirani (DR) 20.000,00 €
športna rekreacija šport starejših 16.000,00 €
usposabljanje in izpopolnjevanje v športu 2.000,00 €
delovanje športnih društev 3.000,00 €
športne prireditve lokalnega pomena 10.000,00 €

SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA 
(javni razpis): 110.000,00 €

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE  
ZA ŠPORT sredstva

tekoče vzdrževanje športne dvorane  
na Brezovici 50.300,00 €

Športna dvorana Brezovica 389.000,00 €
Večnamenski objekt Preserje 110.000,00 €

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA: 549.300,00 €
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA: 659.300,00 €

7. člen
(načini zagotavljanja sredstev)

Občina bo sredstva za izvedbo področij športa po LPŠ 
(3. člen) zagotovila na naslednje načine:

– sredstva za sofinanciranje: športnih programov (toč-
ka 1.1.–1.7.), usposabljanja in izpopolnjevanja v športu 
(točka 3.), delovanja športnih društev (točka 4.), drugih športnih 
in promocijskih prireditev (točka 5.1.):

– na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih 
župan podpiše z izbranimi izvajalci.

– sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi 
(točka. 2.):

– na podlagi potrjenega proračuna občine in/ali podpi-
sane pogodbe z upravljavcem objekta.

8. člen
(javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2022 bo ob-
činska uprava v skladu z določili Odloka izvedla postopke v 
zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini 
za leto 2022.

9. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)

Občinska uprava spremlja izvajanje LPŠ. Če so posame-
zni programi izvajalca realizirani vsaj 90 % in izvajalec z argu-
menti dokaže razloge za nižjo realizacijo, se mu za te programe 
prizna izplačilo celotne pogodbene vrednosti. Če se med letom 
ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ 
ne bodo v celoti porabila, se v interesu športa pripravi predlog 
prerazporeditve sredstev, ki ga s sklepom potrdi župan.

10. člen
(spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa 
istočasno pomeni spremembo LPŠ 2022.

11. člen
(vsebinska povezanost)

Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2022, se upo-
rabljajo določila Odloka.

12. člen
(veljavnost LPŠ)

LPŠ v občini za leto 2022 začne veljati naslednji dan po 
sprejemu na občinskem svetu.

Brezovica, dne 15. decembra 2021

Župan 
Občine Brezovica

Metod Ropret

ČRNOMELJ

4001. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Črnomelj

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list 
RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) in 12. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črnomelj (Uradni list 
RS, št. 79/19) je župan Občine Črnomelj sprejel

U G O T O V I T V E N I    S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Črnomelj

1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Črnomelj za leto 2022 
znaša 0,00085 EUR.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 422-59/2021-8
Črnomelj, dne 14. decembra 2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek
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DOBJE

4002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje 
za leto 2021

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 
– 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) in 24. člena Statuta Občine 
Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje 
na 15. redni seji dne 14. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dobje  

za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2021 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/podskupina kontov Proračun 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 1.439.802,53
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 980.314,53

70 DAVČNI PRIHODKI 903.838,87
700 Davki na dohodek in dobiček 797.731,00
703 Davki na premoženje 33.875,62
704 Domači davki na blago in storitve 71.899,95
706 Drugi davki 332,30
71 NEDAVČNI PRIHODKI 76.475,66
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 15.356,66
711 Takse in pristojbine 1.500,00
712 Globe in druge denarne kazni 1.246,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 18.373,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 459.488,00
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 256.988,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in drugih držav 202.500,00

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 1.613.533,54

40 TEKOČI ODHODKI 356.260,18
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 110.930,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 18.407,00
402 Izdatki za blago in storitve 207.423,18
409 Rezerve 19.500,00
41 TEKOČI TRANSFERI 379.862,00
410 Subvencije 13.900,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 241.745,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 22.688,00
413 Drugi tekoči domači transferi 101.529,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 859.460,36
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 859.460,36
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.951,00
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 16.550,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 1.401,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.–II.)  
(Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) –173.731,01

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I.–7102)–(II–403–404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov  
od obresti minus skupaj odhodki brez 
plačil obresti) –173.734,43

III/2 TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki 
in tekoči transferi) 244.192,35

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (500+551) 17.654,00
55 ODPLAČILA DOLGA 17.654,00
550 Odplačila domačega dolga 17.654,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –191.385,01
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –17.654,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 173.731,01
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 191.385,01
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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 proračun-
ske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim 
enotnim kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu 
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred po-
žarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabijo 
za namene določene v tem zakonu,

2. prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za 
katere se pobirajo,

3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega 
ministrstva,

4. taksa za obremenjevanje vode,
5. prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in na-

prav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za 
namene za katere se pobirajo,

6. prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za 
investicije,

7. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski pri-

hodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v pro-
računu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini 
dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega na-
črta neposrednega uporabnika in proračuna.

4. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Dobje, ki je skrbnik vseh proračunskih postavk. Župan lahko 
tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.

Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma 
od župana pooblaščena oseba.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju oziroma na prvi naslednji seji in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in 
njegovi realizaciji.

5. člen
(uporaba sredstev proračuna)

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene 
in v okviru sredstev, ki so določena s proračunom, ko so opra-
vljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena doku-
mentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra-
vljenih storitev in dobav.

Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se 
neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med 
letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, 

katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz 
naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, 
katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih in-
vesticijah.

Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, 
pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja 
dodeljevanja državnih pomoči.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost 
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna mora vsako izplačilo 
preveriti in pisno potrditi župan kot skrbnik vseh proračunskih 
postavk. Župan lahko za skrbnika proračunske postavke pi-
sno pooblasti druge osebe.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega 
uporabnika finančnega načrta odloča o prerazporeditvah pra-
vic porabe v okviru/med:

1. glavnimi programi v okviru področja proračunske po-
rabe;

2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali 
zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 
3 % obsega področja porabe v sprejetem proračunu.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana 
o prerazporeditvi odpre nov podkonto oziroma poveča obseg 
sredstev na podkontu za izdatke ali se odpre nova proračun-
ska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izved-
be projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. 
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke 
ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev 
posameznega področja proračunske porabe.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše jav-

no naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Investicijsko dokumentacijo potrdi župan, po predho-
dnem soglasju Občinskega sveta Občine Dobje.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 
70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2021 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic po-

rabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in pre-
vzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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8. člen
(spreminjanje in uvrstitve NRP)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta, 
vrednega nad 20.000,00 EUR, presega 20 % prvotno predvide-
nega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo 
utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju 
Občinskega sveta Občine Dobje.

Novi projekti vrednosti do 10.000,00 EUR se lahko uvrstijo 
v NRP tekočega leta na podlagi odločitve župana, projekti vre-
dnosti nad 10.000,01 EUR pa na podlagi odločitve občinskega 
sveta.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 

14.500,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 900,00 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v ra-
čunu financiranja oziroma zagotavljanja likvidnosti se občina 
za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 50.000,00 EUR.

V primeru premostitvenega zadolževanja oziroma za-
dolževanja za zagotavljanje tekoče likvidnosti v višini nad 
50.000,00 EUR je le-to možno s sklepom občinskega sveta.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Do-
bje, v letu 2021 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.

12. člen
(zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se 
lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2022)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu 
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem 
svetu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0027/2021
Dobje, dne 14. decembra 2021

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek

4003. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje 
v obdobju prvega tromesečja leta 2022

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18 in 195/20) in 24. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list 
RS, št. 81/18) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Dobje 
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 51/21) je župan Občine Dobje 
dne 14. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobje  
v obdobju prvega tromesečja leta 2022

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Dobje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022, ozi-
roma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2022, kolikor 
bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje 

za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za 
leto 2021.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sred-

stva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2021. Ta znašajo za obdobje 
januar–marec 2021 130.311,10 EUR.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-

snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proraču-
nu Občine Dobje za leto 2021.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla-
čane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.



Stran 12644 / Št. 199 / 22. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 
dalje.

Št. 410-0026/2021
Dobje, dne 14. decembra 2021

Župan
Občine Dobje

Franc Leskovšek

DOBROVA - POLHOV GRADEC

4004. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 
18/21) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine 
Dobrova - Polhov Gradec na 17. redni seji dne 15. decembra 
2021 sprejel

P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec v Občini Dobrova - 

Polhov Gradec

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec 

pri OŠ Dobrova in Vrtec pri OŠ Polhov Gradec (v nadaljevanju: 
vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok (v nada-
ljevanju: komisija) ter kriterije za sprejem otrok v vrtce.

II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC

2. člen
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih ob-

dobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti do treh let in
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa 

v šolo.

3. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednji program:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se 

lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično.

4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje pro-

grame na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 

11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševske-
ga dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki 
so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo 
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku 
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z 
dela.

5. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, pra-

viloma v marcu za naslednje šolsko leto. Enoten vpis novincev 

v vrtec med vrtci uskladi organ Občine Dobrova - Polhov Gra-
dec, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojen 
organ). Enotni vpis otrok v vrtce poteka na način, pod pogoji in 
po postopku, ki je določen s tem pravilnikom.

6. člen
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani, na 

spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec in v lokalnem 
časopisu.

7. člen
Starši oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj) 

vpišejo otroka tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka 
v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki je 
priloga tega pravilnika. Vlogi morajo biti priložena zahtevana 
dokazila.

Ob vpisu vlagatelji plačajo kotizacijo za resnost vloge v 
višini 50 eur, katera se poračuna pri prvih plačilih programa 
vrtca. Če otrok v vrtec ni sprejet, se vlagatelju kotizacija vrne 
do 15. 9. tekočega leta.

Starši, ki otroka ne vključijo v vrtec, kljub temu, da je 
sprejet, kotizacije ne dobijo vrnjene.

Vloge dobijo vlagatelji v upravi posameznega vrtca, v 
enotah vrtca, na spletnih straneh vrtca in Občine Dobrova - 
Polhov Gradec.

8. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec, v katerega želi vključiti otro-

ka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire) in v ta vrtec odda vlogo.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec (v nadaljeva-

nju: vrtec druge izbire) v katerega želi vključiti otroka, če otrok 
ne bo sprejet v vrtec prve izbire.

Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka 
v katerikoli vrtec, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire in 
niti v vrtec druge izbire.

Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se 
upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno 
evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno obvesti 
vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.

Vlagatelj odda vlogo neposredno na sedežu vrtca ali jo 
pošlje po pošti. Vlagatelj vlogo vloži za tekoče šolsko leto ali 
za prihodnje šolsko leto, za katero je že bil objavljen razpis o 
vpisu. Vrtec vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, 
pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.

9. člen
Vrtec mora v roku 15 dni po prejemu vloge za vpis, ki jo 

vlagatelj vloži med šolskim letom po poteku roka za prijavo na 
javni vpis novincev, vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge, 
šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok, o da-
tumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem 
otroka v vrtec. Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec pisno obvesti 
vlagatelja o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega 
mesta oziroma obravnavi njegove vloge za vpis na komisiji za 
sprejem otrok.

10. člen
Vrtec mora pristojnemu ministrstvu posredovati informaci-

je o številu prostih mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, 
o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o pred-
videni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec 
do možnosti njegove vključitve v program. Pristojno ministrstvo 
informacije redno objavlja na svoji spletni strani v aplikaciji 
»prosta mesta in ceniki PŠV«.

11. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, potrdi ob izpolnitvi po-

gojev sprejem otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v 

vrtec, o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in 
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obveznostih med vrtcem in starši in o obveznosti staršev, da 
ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdra-
vstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če 
se sprejema otroka s posebnimi potrebami.

12. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi upo-

rabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko 
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi 
po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. 
O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se 
jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, 
ki jih vsebuje vloga.

13. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrt-

cu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za spre-
jem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka. 
Komisija odloča o sprejemu otrok po zaključku javnega vpisa 
novincev, če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu 
prostih mest. Med šolskim letom pa v primeru, ko so sprejeti v 
vrtec vsi otroci s čakalne liste in je število novo vpisanih otrok 
v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.

V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo 
starši vključiti otroka v vrtec praviloma s 1. septembrom teko-
čega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim 
letom oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za 
vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega 
dopusta, če je bil le-ta podaljšan. Otroka s posebnimi potrebami 
pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi 
o usmeritvi otroka v vrtec.

14. člen
Uvajanje otrok v vrtec se prične z dnem uradnega vpisa.

III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE  
ZA SPREJEM OTROK

15. člen
Komisijo za sprejem otrok se imenuje za Vrtec pri OŠ 

Dobrova in posebej za Vrtec pri OŠ Polhov Gradec.

16. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) se-

stavljajo:
– dva predstavnika delavcev vrtca in njegova namestnika, 

ki ju določi ravnatelj vrtca,
– en predstavnik staršev in njegov namestnik, ki ju pre-

dlaga svet staršev zavoda,
– en predstavnik ustanovitelja in njegov namestnik, ki ju 

predlaga župan in je praviloma javni uslužbenec občine,
– en predstavnik patronažne službe in njegov namestnik.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik 

delavcev vrtca.
Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s sklepom.
Člane komisije se imenuje za štiri leta.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost 

otroka v vrtec.
Mandat predstavnika delavcev je vezan na zaposlitev v 

osnovni šoli.
Mandat predstavnika ustanovitelja je vezan na zaposlitev 

v občinski upravi Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo 

predsednika in člana komisije v primeru njihove odsotnosti ali 
zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake 
pravice in obveznosti kot predsednik ali član komisije.

17. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, ki ga sesta-

vi v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, 
predvsem pa se v zapisnik vpiše naslednje podatke:

– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o 

sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga 

za odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po 
oddelkih in enotah s 1. septembrom tekočega koledarskega 
leta ali na dan oblikovanja novega oddelka, skupno število vseh 
vlog za vpis otroka v vrtec …),

– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno 

z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki 
posreduje en izvod zapisnika ustanovitelju.

18. člen
Komisija se mora sestati v 15 delovnih dneh po zaključku 

vpisa. Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v 
skladu z določbami Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko 
prisotni samo člani komisije in zapisnikar. Seja je sklepčna, če 
so navzoči vsaj trije člani.

Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in drugi delavci 
vrtca na predlog člana komisije ali ravnatelja, vendar brez 
pravice glasovanja.

19. člen
Komisija obravnava vloge na podlagi podatkov, ki so na-

vedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih 
zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih 
kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.

Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v 
vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v 
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, 
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvene-
ga postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni 
postopek.

20. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi 

potrebami v skladu z odločbo pristojnega organa in otroci, za 
katere starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogro-
ženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogrože-
nosti otroka zaradi socialnega položaja vsebuje navedbe, da je 
družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma 
položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s 
strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evi-
denc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

21. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi 

kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane 
otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega 
števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega 
reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in 
glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako 
število točk, se uporabi še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri 
številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo 
vsoto zadnjih treh številk.

Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število pro-
stih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu 
s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v 
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim 
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vr-
stni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni 
seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh 
vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se 
vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno 
seznanjen.
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Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja 
centralnega čakalnega seznama.

22. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije ob-

vestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali 
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno 
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski 
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vr-
stnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z nava-
dno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloči 
v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in 
s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterija. 
Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi za-
kona, ki ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči 
staršem, kot to določa Zakon o vrtcih. Zoper odločitev sveta 
zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.

23. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper 

obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem 
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o 
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V 
pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili 
vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva 
ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V takem primeru vrtec pozove 
k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu 
s čakalnega seznama.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je 
otrok vključen v vrtec. 

Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponov-
no vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti 
pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.

24. člen
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih, se v 

informacijskem sistemu, čakalne sezname vrtcev, ki imajo obli-
kovane čakalne sezname otrok združi v centralni čakalni se-
znam (ločeno za I. starostno obdobje in II. starostno obdobje). 
Prednostni vrstni red se oblikuje po doseženem številu točk, ki 
so ga določile komisije za sprejem otrok v posameznih vrtcih.

Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi 
vrstnega reda na centralnem čakalnem seznamu upošteva 
dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši 
otroci.

V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako 
število točk, se uporabi še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri 
številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo 
vsoto zadnjih treh številk.

Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama pre-
nehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.

Centralni čakalni seznam otrok velja do zadnjega dne 
šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.

Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah 
v vseh javnih vrtcih na območju občine in na njihovih spletnih 
straneh ter na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.

25. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v 

vrtec, novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove 
k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem 
vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega 
otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot eno izmed 
izbir (vrtec prve izbire, vrtec druge izbire) ali če so se v vlogi 
opredelili za katerikoli vrtec glede na starost otroka, prosto 
mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki 
se izvaja v oddelku.

Vrtec, ki pozove starše otroka po prednostnem vrstnem 
redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o 
vključitvi otroka v vrtec, pridobi vlogo iz vrtca, pri katerem je 
bila prvotno vložena, ob izrecnem privoljenju staršev za prenos 
vloge, ki je bilo dano v vlogi ob vpisu otroka.

Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove starše otrok s cen-
tralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi 
otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 3 delovnih 
dneh od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Starši 
otroka so dolžni v 15 dneh od dneva vročitve poziva k sklenitvi 
pogodbe podpisati pogodbo. Če tega ne storijo, vrtec pozove 
k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem 
redu iz centralnega čakalnega seznama. Vrtec starše pozove 
k podpisu pogodbe z navadno pošto in po elektronski pošti, če 
so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati 
obvestila vrtca.

Če starši odklonijo sprejem otroka, uvrščenega na cen-
tralni čakalni seznam, oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem, 
se ne šteje, da so umaknili vlogo za vpis v vrtec, temveč se jih 
uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama.

26. člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, vrtec ne sme spre-

jeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, 
razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji 
predložili odločbo o usmeritvi in otrok, za katere so vlagatelji 
predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi 
socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na 
centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v 
vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, 
in sicer v 15 dneh od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe 
ali, če na prosto mesto v vrtcu, upoštevajoč starost otroka ter 
program vrtca, ki se izvaja v oddelku, ne more vključiti nobe-
nega izmed otrok, ki so uvrščeni na centralni čakalni seznam.

27. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja 

otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko in 
po elektronski pošti, če so starši navedli naslov, na katerega 
želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena 
naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.

28. člen
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Iz-

pisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. 
Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v 15 dneh 
pred želenim datumom izpisa.

29. člen
V primeru podaljšanja starševskega dopusta v obliki pol-

ne odsotnosti z dela, veljavna pogodba med vrtcem in starši 
postane nična.

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

30. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi na-

slednjih kriterijev:
Zap. 
Št.

Kriterij Število

1 Prebivališče (upošteva se ena izmed 
variant):
 a Otrok in starši imajo stalno 

prebivališče na območju Občine 
Dobrova - Polhov Gradec

80

 b Otrok v enostarševski družini ima 
skupaj z enim staršem stalno 
prebivališče na območju Občine 
Dobrova - Polhov Gradec

80
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 c Otrok in eden od staršev, s katerim 
otrok živi, imata stalno prebivališče 
na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec

50

d Otrok, katerega eden od staršev je 
tujec, ki nima stalnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji in ima začasno 
prebivališče na območju Občine 
Dobrova - Polhov Gradec in je 
zavezanec za dohodnino v Republiki 
Sloveniji, drugi od staršev pa ima 
skupaj z otrokom stalno prebivališče 
na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec

50

 e Otrok staršev tujcev, katerega 
nobeden od staršev nima stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji in je 
vsaj eden od staršev zavezanec za 
dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima 
skupaj z otrokom začasno prebivališče 
na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec

30

 f Otrok, katerega eden od staršev je 
tujec, ki nima stalnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji in ima skupaj 
z otrokom začasno prebivališče na 
območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec in je zavezanec za dohodnino 
v Republiki Sloveniji, drugi od staršev 
pa nima stalnega prebivališča v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec

30

2 Stalnost bivanja v Občini Dobrova - Polhov 
Gradec (upošteva se ena izmed variant):
 a Oba starša oziroma starš v 

enostarševski družini imajo/ima na 
območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec stalno prebivališče, tujec pa 
začasno prebivališče neprekinjeno
najmanj od 1. 1. predhodnega leta 
pred javnim vpisom novincev

50

 b Eden od staršev ima na območju 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
stalno prebivališče, tujec pa začasno 
prebivališče neprekinjeno najmanj od 
1. 1. predhodnega leta pred javnim 
vpisom novincev, drugi od staršev pa 
manj

25

3 Otrok, katerega stalno prebivališče je v 
šolskem okolišu ustrezne enote vrtca. Če 
v šolskem okolišu ni ustrezne enote vrtca, 
velja enako, če straši prosijo za vpis v 
najbližjem šolskem okolišu, kjer je ustrezna 
enota.

15

4 Zaposlenost staršev (upošteva se ena 
izmed variant):
 a Zaposlena sta oba starša ali starš 

enoroditeljske družine
30

 b Zaposlen je en starš, drugi ima status 
študenta, dijaka ali kmeta

20

 c Oba starša imata status študenta, 
dijaka ali kmeta

20

 d Zaposlen je en starš, drugi je 
nezaposlen

10

 e Samo eden od staršev ima status 
študenta, dijaka ali kmeta, drugi je 
nezaposlen

10

 f Oba starša sta nezaposlena 0

5 Število otrok vključenih v vrtec (upošteva se 
ena izmed variant):
 a Družina že ima v isti vrtec vključenega 

katerega otroka in bo v vrtcu ostal tudi 
prihodnje šolsko leto

9

 b Istočasen sprejem dveh ali več otrok iz 
družine v isti vrtec

9

6 Družina s predšolskimi vzdrževanimi otroci 
(upošteva se ena izmed variant):
 a 3 otroci ali več 3
 b 2 otroka 2
 c 1 otrok 1

7 Vključevanje starejših otrok – otrok  
bo 1. 9. tekočega koledarskega leta oziroma 
na dan oblikovanja oddelka med šolskim 
letom dopolnil starost (upošteva se ena 
izmed variant)
 a tri leta (oziroma tri leta bo dopolnil  

do konca koledarskega leta) in več
12

 b dve leti in več 10
 c enajst mesecev in več 7

8
 
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu 
uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu 
med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto 
mesto v vrtcu

15

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je 
izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.

Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje sku-
pnost enega od staršev z otroki:

– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev 
neznan ali pogrešan ali

– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravno-
močne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji 
otrok, ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za 
odločitev o varstvu in vzgoji otrok.

V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na nor-
mative, komisija prerazporedi otroke v vrtec po krajevnem 
domicilu/stalno prebivališče.

Kolikor komisija ugotovi, da je na razpolago še dovolj 
prostih mest, sprejme v vrtec tudi otroke, ki nimajo naslova 
stalnega prebivališča v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

31. člen
Če na čakalni listi ni otroka, ki bi v roku 30 dni od dneva, 

ko so nastale okoliščine, ki omogočajo sprejem novega otroka 
v posamezen program vzgoje in varstva, a je pa po izteku roka 
za javni razpisa bila vložena vloga in otrok takoj izpolnjuje po-
goje za vpis v ta program vzgoje in varstva, se vključi otroka v 
program slednjega otroka.

V. IZPIS IN PRERAZPOREDITVE OTROK

32. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi pisne 

izjave, ki jo osebno oddajo na upravi vrtca ali pošljejo po 
pošti najmanj 15 dni pred nameravanim izpisom. Starši mo-
rajo pred realizacijo izpisa poravnati vse obveznosti do vrtca. 
Izpis za nazaj ni mogoč.

33. člen
Izpisan otrok nima pri ponovnem sprejemu prednosti.
Če starši v 15-dnevnem roku ne sporočijo odsotnosti otro-

ka, jih vrtec pisno pozove v 8 dneh in kolikor ni odgovora, se 
otroka izpiše iz vrtca in starši pri ponovnem postopku sprejema 
otroka v vrtec nimajo prednosti.
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34. člen
Med trajanjem šolskega leta otroka ni mogoče začasno 

izpisati iz zavoda.

35. člen
Vrtec lahko v času šolskih počitnic, v času pred in med 

prazniki zaradi racionalne organizacije dela za določeno obdo-
bje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v 
tem času potrebujejo vrtec, v dežurno enoto.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Komisije za sprejem otrok, ki so bile imenovane pred 

uveljavitvijo tega pravilnika in mandat članom še ni potekel, 
nadaljujejo svoje delo do poteka mandata članom komisije.

37. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

sprejemu otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini Do-
brova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 27/15, 15/18, 
90/20).

38. člen
Ta Pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0017/2021-1
Dobrova, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar
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             Šolsko leto:   ________/________ 
   
VRTEC_________________________________________           Datum prejema vloge:     _____________ 
   (ime in naslov vrtca prve izbire)      

 Šifra otroka:    
   
          (izpolni vrtec) 

 
VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 

(vloga se lahko vloži le v en javni vrtec na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec) 
I. VLAGATELJ/ICA: 
 
Priimek in ime _______________________________________________________________ oče   mati   skrbnik   
 
II. PODATKI O OTROKU: 
 
Priimek in ime otroka: ____________________________________________________________________________________ 
 
Datum rojstva: ______________________  EMŠO _____________________________________________   Spol:  M     Ž 
 
Naslov stalnega prebivališča: ______________________________________________________________________________ 
                       (ulica, hišna številka, poštna številka) 
 
Naslov začasnega prebivališča: _____________________________________________________________________________ 
                         (ulica, hišna številka, poštna številka) 
 
Želeni datum vključitve otroka v program vrtca: __________ (pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev starosti) 
 
Zdravstvene  in  razvojne posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom: alergija, 
vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju, dietna prehrana itd. 
 
 
 
 
Če ima otrok katere od navedenih posebnosti vas prosimo, da pri oddaji Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti 
priložite Potrdilo (otrokovega zdravnika) o zdravstvenem stanju otroka. V primeru, da otrok omenjenih posebnosti nima lahko 
potrdilo oddate tudi kasneje vzgojiteljici pred prihodom otroka v vrtec. 
 
III. IZBIRA VRTCA/EV (nazivi vrtcev in enot so zapisani v Navodilih za izpolnjevanje vloge za vpis otroka v vrtec) 
 
1.  ____________________________________________________________________________________________________ 

(ime vrtca in enote, ki je vaša prva izbira in kamor boste oddali vlogo) 
 
2. ____________________________________________________________________________________________________ 

(ime vrtca in enote, ki je vaša druga izbira) 
 
3. V primeru, da otrok ni sprejet v enega izmed želenih vrtcev, želite mesto v kateremkoli javnem vrtcu na območju Občine 

Dobrova-Polhov Gradec. 
DA  NE 

(ustrezno obkrožite) 
 

IV. SOROJENCI 
 
1. V vrtec se hkrati vključuje otrokov dvojček/trojček (oddati vlogo za vsakega otroka posebej) 

Priimek in ime dvojčka, trojčkov  EMŠO otroka  Naziv vrtca 
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2. V vrtec se hkrati vključuje tudi brat/sestra (oddati vlogo za vsakega otroka posebej) 
Priimek in ime brata, sestre  EMŠO otroka  Naziv vrtca 

   
   
   
3. V katerikoli vrtec,   katerega ustanovitelj  je Občina Dobrova‐Polhov Gradec,  je že vključen otrok  iz  iste družine, razen v 

primeru ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šest let 
Priimek in ime  EMŠO otroka  Naziv vrtca oz. šole  

   
   
 
V. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 

             
    Mati oz. zakonita skrbnica    Oče oz. zakoniti skrbnik 

1.  
Priimek in ime:   

   

     
 EMŠO:                                        

ST
AL

NO
  P
RE

BI
VA

LI
ŠČ
E 

Naslov stalnega 
prebivališča:   

   

Poštna številka in pošta: 
   

Občina:   
   

Stalnost bivanja v občini 
Dobrova-Polhov Gradec – 
 neprekinjeno najmanj od 

1.1. predhodnega leta 
pred javnim vpisom 

novincev:   
(priložiti potrdilo o zadnjem 

stalnem prebivališču) 

 
 

DA        NE 
 
 
 
 

  
 

DA        NE 

ZA
ČA

SN
O 

PR
EB

. 

Naslov začasnega 
prebivališča: 

   

 
Poštna številka in pošta:   

   

 
Občina: 

   

 Številka telefona, na 
katerega ste dosegljivi: 

     

 
Elektronski naslov 

   
 

2. Status tujca DA        NE  DA        NE 
3. Zavezanec za dohodnino v  

Republiki Sloveniji – 
(izpolnijo samo tujci in 

priložijo potrdilo o 
rezidentskem statusu) 

DA        NE 

  
 

DA        NE 

4. Status študenta: 
(študenti priložijo potrdilo o 

vpisu) 

 
DA        NE 

  
DA        NE 

5. Ste zaposleni? DA        NE  DA        NE 
Otrok živi v enostarševski družini:           DA   NE 
        (ustrezno obkrožite) 
Če ste obkrožili DA, priložite enega izmed naslednjih dokazil: 

- pravnomočno sodno odločbo, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otroka ali 
- potrdilo, da pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otroka ali 
- izpisek iz rojstne matične knjige otroka, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ali  
- izpisek iz matične knjige za umrlega starša ali 
- potrdilo policije o pogrešani osebi. 
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VI. CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM: 
Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto 
mesto v nobenem izbranem vrtcu:    DA    NE 
                          (ustrezno obkroži) 
 
VII. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC  
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Komisija 
na podlagi podatkov, ki so navedeni na vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi 
število točk po posameznih kriterijih in določi prednosti vrstni red. Prednost pri sprejemu imajo otroci z večjim številom točk. Če 
več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. V 
primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO 
otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vsoto zadnjih treh številk. 
 
Prosimo vas, da se točkujete tudi sami. 
Zap. 
št. 

   
Kriteriji 

Št. 
 točk 

1 

 

 

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant): 
a Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec 80 

b Otrok v enostarševski družini ima skupaj z enim staršem stalno prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov 
Gradec 80 

c Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec  50 

d 
Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ima začasno 
prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, drugi od 
staršev pa ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju  Občine Dobrova-Polhov Gradec 

50 

e 
Otrok staršev tujcev, katerega nobeden od staršev nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vsaj eden od 
staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom začasno prebivališče na območju 
Občine Dobrova-Polhov Gradec 

30 

f 
Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ima skupaj z otrokom 
začasno prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, 
drugi od staršev pa nima stalnega prebivališča v  Občini Dobrova-Polhov Gradec 

30 

2 

Stalnost bivanja v Občini Dobrova-Polhov Gradec (upošteva se ena izmed variant): 

a 
Oba starša oz. starš v enostarševski družini imajo/ima na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec stalno 
prebivališče, tujec pa začasno prebivališče neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega leta pred javnim vpisom 
novincev 

50 

b Eden od staršev ima na območju Občine Dobrova-polhov Gradec stalno prebivališče,  tujec pa začasno prebivališče 
neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev, drugi od staršev pa manj 25 

3 Otrok, katerega stalno prebivališče je v šolskem okolišu ustrezne enote vrtca. Če v šolskem okolišu ni ustrezne enote 
vrtca, velja enako, če straši prosijo za vpis v najbližjem šolskem okolišu, kjer je ustrezna enota. 15 

4 

Zaposlenost staršev (upošteva se ena izmed variant): 
a Zaposlena sta oba starša ali starš enoroditeljske družine 30 
b Zaposlen je en starš, drugi ima status študenta, dijaka ali kmeta 20 
c Oba starša imata status študenta, dijaka ali kmeta 20 
d Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen 10 
e Samo eden od staršev ima status študenta, dijaka ali kmeta, drugi je nezaposlen 10 
f Oba starša sta nezaposlena 0 

5 
Število otrok vključenih v vrtec (upošteva se ena izmed variant): 

a Družina že ima v isti vrtec vključenega katerega otroka in bo v vrtcu ostal tudi prihodnje šolsko leto  9 
b Istočasen sprejem dveh ali več otrok iz družine v isti vrtec 9 

6 

Družina s predšolskimi vzdrževanimi otroci (upošteva se ena izmed variant):   
a 3 otroci ali več 3 
b 2 otroka 2 
c 1 otrok 1 

7 

Vključevanje starejših otrok – otrok bo 1.9. tekočega koledarskega leta oziroma na dan oblikovanja oddelka med šolskim 
letom dopolnil starost (upošteva se ena izmed variant)   

a tri leta (oz. tri leta bo dopolnil do konca koledarskega leta) in več 12 
b dve leti in več 10 
c enajst mesecev in več 7 

8 Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno 
prosto mesto v vrtcu 15 

    SKUPAJ TOČKE   
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Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtec se bodo vsi čakalni seznami otrok v javnih vrtcih na območju Občine Dobrova-
Polhov Gradec združili v centralni čakalni seznam. Centralni čakalni seznam bo objavljen na oglasnih deskah v vseh javnih vrtcih 
na območju občine in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani občine. Vrtec, ki bo imel po končanem postopku sprejema 
otrok v vrtec, novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po 
prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot eno 
izmed izbir (vrtec prve izbire, vrtec druge izbire) ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec, glede na starost otroka, prosto 
mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.  
 
VIII. IZJAVA VLAGATELJA/ICE 
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko 
odgovornost. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program 
vrtca. Če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, dovoljujem, da le-ta posreduje vlogo tistemu vrtcu, v katerega bo otrok sprejet iz 
centralnega čakalnega seznama.  
 
Datum: _________________________________________                     Podpis vlagatelja/ice:____________________________ 
 
 
 
 
 

KONTAKTNE INFORMACIJE JAVNIH VRTCEV OBČINE DOBROVA‐POLHOV GRADEC 
VRTEC  Naslov enote  Naslov uprave vrtca  Telefon  Spletna stran 

OŠ Dobrova –  
Enota VRTEC DOBROVA 

Stara cesta 13,  
1356 Dobrova 

Cesta 7. Maja 20,  
1356 Dobrova 

01/ 360 12 20 www.vrtecdobrova.si 

OŠ Dobrova –  
Enota VRTEC BREZJE 

Brezje pri Dobrovi 18,  
1356 Dobrova 

Cesta 7. Maja 20,  
1356 Dobrova 

01/ 360 12 20 www.vrtecdobrova.si 

Enota VRTEC pri  
OŠ POLHOV GRADEC 

Polhov Gradec 95,  
1355 Polhov Gradec 

Polhov Gradec 95,  
1355 Polhov Gradec 

059 082 658 www.ospg.si 

Enota VRTEC pri  
POŠ ŠENTJOŠT 

Šentjošt nad Horjulom 54, 
1354 Horjul 

Polhov Gradec 95,  
1355 Polhov Gradec 

059 082 658 www.ospg.si 

Enota VRTEC pri  
POŠ ČRNI VRH 

Črni Vrh 34, 
1355 Polhov Gradec 

Polhov Gradec 95,  
1355 Polhov Gradec 

059 082 658 www.ospg.si 
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
SPLOŠNA OPOMBA 
Vloga za vpis otroka v vrtec odda eden od staršev ali otrokov 
skrbnik. Vlogo za vpis se odda v vrtec kadarkoli med letom in v 
času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto.  
I. VLAGATELJ/ICA mora oddati vlogo v vrtec prve izbire. 

Centralna evidenca vpisanih otrok omogoča vnos le ene vloge za 
posameznega otroka. Če vlagatelj odda več vlog za posameznega 
otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v 
centralno evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno 
obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval. 
Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti le-te vas lahko 
vrtec pozove po telefonu, elektronski pošti ali ustno, če starši 
pridejo v vrtec.  
Pravilnost podatkov navedenih v vlogi, lahko preveri komisija za 
sprejem  otrok  pri  upravljavcih  zbirk  osebnih  podatkov,  ki  jih 
vodijo v skladu z zakonom.  
 
PREDNOST PRI SPREJEMU 
Otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega vlagatelj/ica 
predloži mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi 
socialnega položaja družine, ima prednost pri sprejemu v vrtec, 
vlagatelj/ica pa v vlogi navede le: 
- osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka 
in staršev, 
- datum rojstva in spol otroka, 
- EMŠO otroka in staršev, 
- datum vključitve v vrtec. 
 
K Vlogi je treba priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi 
potrebami ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi 
socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v 
skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, 
obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za 
socialno delo, kaj je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri 
za socialno delo. 
 
II. PODATKI O OTROKU 
Vpišite podatke o otroku. 
 
III. IZBIRA VRTCA IN POTEK SPREJEMA 
Starši oddajo vlogo v vrtec prve izbire. Če je v vrtec vpisanih več 
otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, o sprejemu otrok odloča 
komisija za sprejem otrok, ki določi prednostni vrstni red tako, da 
razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od 
najvišjega do najnižjega števila. Starši prejmejo obvestilo o 
sprejemu otrok v vrtec ali uvrstitvi na čakalni seznam samo iz vrtca 
prve izbire. 
V vrtec se sprejme toliko otrok, kot je prostih mest v vrtcu. Otroke, 
ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom 
uvrsti na čakalni seznam vrtca, ki velja do oblikovanja centralnega 
čakalnega seznama. 
Sprejem otrok v vrtec prve izbire se konča, ko svet vrtca odloči o 
vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem 
redu. 
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire se 
v informacijskem sistemu Občine Dobrova-Polhov Gradec za vpis 
otrok v vrtec čakalne sezname vseh vrtcev združi v centralni 
seznam tako, da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem 
številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v 
posameznem vrtcu. 
 
Vrtec, ki bo imel po končanem postopku sprejema otrok, novo 
prosto mesto za sprejem otroka, pozove k podpisu pogodbe o 
vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s 
centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega 
so starši navedli ta vrtec kot vrtec prve izbire, vrtec druge izbire ali 

kot eno od dodatnih možnosti v okviru izbire katerikoli vrtec. Če v 
nobenem od izbranih vrtcev ne bo prostega mesta, bo otrok 
sprejet v katerikoli drug vrtec, ki bo imel prosto mesto, če so starši 
izbrali možnost vključitve otroka v katerikoli vrtec. 
 
V primeru, ko je otrok uvrščen na centralni čakalni seznam in starši 
ponujeno prosto mesto odklonijo ali ne podpišejo pogodbe o 
vključitvi otroka v vrtec, se ne šteje, da so umaknili vlogo za vpis v 
vrtec, temveč se jih uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega 
seznama, vendar pa otroku pri vpisu v vrtec za naslednje šolsko 
leto ne bo pripadalo  15 točk po kriteriju št. 8, ker je imel možnost 
vključitve v vrtec. 
 
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta 
(31.8.), za katerega je bil oblikovan. 
 
IV. SOROJENCI  
V tabelo vpišite priimek in ime ter EMŠO dvojčkov, trojčkov oz. 
sorojencev, ki jih v razpisanem šolskem letu hkrati z otrokom, za 
katerega izpolnjujete to vlogo, vpisujete v vrtec. Vpišite tudi 
podatke sorojenca, ki je že vključen v vrtec, razen če bo v tekočem 
koledarskem letu dopolnil šest let. 
V primeru, da vključujete več otrok hkrati v vrtec, je potrebno 
vlogo za vpis otroka v vrtec vložiti za vsakega otroka posebej. 
 
V. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 
Vpišite zahtevane podatke.  
Starši, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Dobrova-
Polhov Gradec neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega leta 
pred javnim vpisom novincev obkrožijo DA,  k vlogi priložijo 
dokazilo, ki je navedeno v vlogi. Starši, ki tega pogoja ne 
izpolnjujejo, obkrožijo NE.  
 
Starši, ki imajo status  tujca  v  Republiki  Sloveniji obkrožijo DA, 
ostali pa obkrožijo NE. 
Če imajo starši/eden od staršev status tujca v Republiki Sloveniji, 
ki so/je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, in nima(jo) 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpišejo naslov pod 
začasno prebivališče, k vlogi pa priložijo dokazilo, ki je navedeno v 
vlogi. 
 
Starši, ki imajo status študenta, obkrožijo DA in priložijo dokazilo 
navedeno v vlogi, ostali obkrožijo NE.  
 
Če otrok živi v enostarševski družini, vlagatelj obkroži DA in priloži 
eno od dokazil navedenih v vlogi, ostali obkrožijo NE. 
 
VI. CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM 
Ustrezno obkrožite. Register bo avtomatično dodelil pripadajoče 
točke, zato dokazilo ni potrebno. 
 
VII. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu 
prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.  
Prosimo vas, da se točkujete tudi sami. 
 
VIII. IZJAVA 
Vlagatelj na koncu podpiše izjavo, s katero: 
potrjuje, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in 
popolni, za kar prevzema materialno in kazensko odgovornost; 
dovoljuje vrtcu, da podatke uporablja za vodenje postopka 
sprejema in vključitve otroka v program vrtca in dovoljuje vrtcu, 
da le-ta posreduje vlogo tistemu vrtcu, v katerega bo otrok sprejet 
iz centralnega čakalnega seznama. 
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4005. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih 
na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 28.b člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Ura-
dni 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, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 
– ZIUOPDVE, 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 8. in 
16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list 
RS, št. 26/12, 43/19) in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 31/12, 43/19) je 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 17. redni 
seji dne 15. decembra 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcih na območju 

Občine Dobrova - Polhov Gradec

1. člen
Cene dnevnega programa predšolske vzgoje v vrtcih na 

območju Občine Dobrova - Polhov Gradec: Vrtec pri Osnovni 
šoli Dobrova in Vrtec pri Osnovni šoli Polhov Gradec (v nada-
ljevanju: vrtec) znašajo mesečno na otroka:

– za prvo starostno obdobje 539,00 EUR,
– za drugo starostno obdobje 405,00 EUR.
Za kombinirani oddelek se uporablja cena programa za 

prvo in drugo starostno obdobje.

2. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov 

Gradec po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na 
območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, se dodatno zniža 
tako, da v svojem plačilnem razredu plačajo:

– v programu prvega starostnega obdobja za 6 % nižjo 
ceno programa,

– v programu drugega starostnega obdobja za 3 % nižjo 
ceno programa.

Do dodatnih olajšav niso upravičeni otroci, ki obiskujejo 
vrtce izven območja Občine Dobrova - Polhov Gradec, razen 
v primeru, ko so bili s strani javnih vrtcev na območju Občine 
Dobrova - Polhov Gradec zavrnjeni zaradi zasedenosti mest.

3. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah pro-

gramov, znašajo 39,06 EUR mesečno na otroka. Za čas, ko je 
otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil v višini 1,86 EUR na dan na otroka. 
Podatki so izračunani za povprečje 21 dni mesečno.

Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8.00, 
vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z istim 
dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. V primeru, 
da starši ne javijo odsotnosti otroka, se odbitek za prehrano 
upošteva pri obračunu z naslednjim dnem, in sicer po dejanski 
evidenci vrtca.

4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec 

po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uvelja-
vijo rezervacijo v naslednjih primerih:

– zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v ob-
dobju od 15. junija do 15. septembra, in sicer za neprekinjeno 
odsotnost otroka v trajanju enega ali dveh mesecev. Starši so 
dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje do 5. ju-
nija v tekočem letu za eno ali drugo obdobje odsotnosti. Starši 
plačajo rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z 
odločbo o višini plačila za program vrtca.

– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni 
ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 15 delovnih dni, 
na podlagi dokazila o odpustu otroka iz bolnišnične oskrbe ali 
zdravniškega potrdila o otrokovi bolezni ali poškodbi. Vlogo 
z dokazilom morajo starši oddati najkasneje v roku 8 dni po 
zaključenem zdravljenju na Občino Dobrova - Polhov Gradec. 
Rezervacija se jim prizna za vse dni odsotnosti. Starši plačajo 
rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo 
o višini plačila za program vrtca.

5. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Dobrova - 

Polhov Gradec po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene 
programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki jim je 
po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, rezervacijo 
omogoča, pod pogoji navedenimi v sklepih posameznih občin.

6. člen
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, 

lahko uveljavljajo pravice iz 2. in 4. člena tega sklepa le za 
otroka, za katerega se ne financira oziroma sofinancira plačilo 
staršev za programe v vrtcih iz državnega proračuna.

Staršem, ki uveljavljajo pravice iz 4. člena tega sklepa, jim 
dodatna znižanja plačila iz 2. člena tega sklepa ne pripadajo, 
prav tako se jim ne odštevajo stroški neporabljenih živil.

Pravice iz 4. člena tega sklepa veljajo tudi za starše s stal-
nim prebivališčem v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki imajo 
otroke vključene v vrtce v drugih slovenskih občinah.

7. člen
Dodatna znižanja plačila, ugodnosti in rezervacije iz 2. in 

4. člena tega sklepa lahko uveljavljajo le starši, ki imajo porav-
nane vse finančne obveznosti do vrtca.

V primeru zamude pri plačilu, vrtec lahko zaračuna za-
konite zamudne obresti. Staršem, ki imajo neporavnane obve-
znosti plačila več kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje pisni 
opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih 
neporavnanih obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni in 
ne daljši od dveh mesecev z opozorilom, da se bo v primeru, 
če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pri-
stojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih 
obveznosti.

8. člen
Vrednost vsake začetne ure varstva otroka preko po-

slovnega časa posamezne enote vrtca je 8,5 EUR. Plačilo so 
dolžni poravnati starši ne glede na njim določen plačni razred 
in občino stalnega bivališča.

9. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne 

oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok 
vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi, 
oziroma ustrezne zakonsko določene dokumentacije. Ti stroški 
so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja 
oddelka z manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.

Vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Dobrova - Polhov 
Gradec, morajo v roku enega meseca po vključitvi otroka s 
posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu 
dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti organ Občine Dobro-
va - Polhov Gradec, pristojen za predšolsko vzgojo.

10. člen
Vrtec lahko v času šolskih počitnic, v času pred in med 

prazniki zaradi racionalne organizacije dela za določeno obdo-
bje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v 
tem času potrebujejo vrtec, v dežurno enoto.

V kolikor starši, na obrazcu, ki ga je pripravil vrtec zaradi 
lažje organizacije dela v obdobju šolskih počitnic, vnaprej na-
povedo, da otrok bo v vrtcu, se jim ob morebitnem neprihodu 
zaračuna celotna oskrbnina in živila za dan neprihoda, razen 
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v primeru zdravniškega opravičila oziroma potrdila pediatra, 
s katerim se morajo starši izkazati v roku 5 delovnih dni od 
ponovne prisotnosti otroka v vrtcu.

11. člen
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov 

vrtcev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih 
občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtcev 
pristojni organ občinske uprave.

12. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 47/19).

13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.

Št. 007-0016/2021-1
Dobrova, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

4006. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena Statuta 
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 
43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 
17. redni seji dne 15. decembra 2021 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
S tem sklepom nepremičnine parc. št. 918/10, 906/27, 

933/6, 933/8 in 953/12, vse k.o. 1994 Dobrova, v lasti Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, ma-
tična številka 5874998000, pridobijo status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremič-
nine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zazna-
muje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 
Občine Dobrova - Polhov Gradec.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0032/2020-131
Dobrova, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

4007. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet 
Občine Dobrova - Polhov Gradec na 17. redni seji dne 15. de-
cembra 2021 sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena
1. člen

Nepremičnini ID znak: parcela 1995 1057/4 (ID 7164521) 
(v nadaljevanju: nepremičnina) preneha status grajenega jav-
nega dobra lokalnega pomena.

2. člen
Nepremičnina preneha imeti status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena.

3. člen
Na podlagi predmetnega sklepa občinska uprava Občine 

Dobrova - Polhov Gradec po uradni dolžnosti izda ugotovitveno 
odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokal-
nega pomena nepremičnini.

Občinska uprava Občine Dobrova - Polhov Gradec pošlje 
pravnomočno ugotovitveno odločbo o prenehanju statusa gra-
jenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini pristoj-
nemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše 
zaznambo javnega dobra pri nepremičnini.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0029/2021-2
Dobrova, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

DOL PRI LJUBLJANI

4008. Odlok o spremembi Odloka o izdajanju 
javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol 
pri Ljubljani na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o izdajanju javnega glasila 

Občine Dol pri Ljubljani
1. člen

V Odloku o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Lju-
bljani (Uradni list RS, št. 15/15) se v 4. členu briše tretji od-
stavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0010/2021-16
Dol pri Ljubljani, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič
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4009. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Dol pri Ljubljani

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 
22/18 in 86/21 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dol pri 
Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Ob-
čine Dol pri Ljubljani na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste 
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Dol pri 
Ljubljani za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja.

(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo 702/2014/EU z dne 

25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notra-
njim trgom z uporabo 107. in 108. člena Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1–75), 
spremenjeno z Uredbo 2019/289/EU z dne 19. februarja 2019 
o spremembi Uredbe 702/2014/EU o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo 107. in 108. čle-
na Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48, z dne 
20. 2. 2019, str. 1–5), zadnjič spremenjeno z izvedbeno Ured-
bo Komisije 2020/2008/EU z dne 8. decembra 2020 o spre-
membi Uredbe 702/2014/EU, Uredbe 717/2014/EU in Uredbe 
1388/2014/EU v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi 
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414, z dne 9. 12. 2020, 
str. 15–18) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU) ter

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL 
L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8), spremenjeno z Ured-
bo 2020/972/EU z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe 
1407/2013/EU v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe 651/2014/EU v zvezi s podaljšanjem njene 
veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215, z dne 7. 7. 
2020, str. 3–6).

2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani se za-
gotavljajo v proračunu Občine Dol pri Ljubljani. Višina sredstev 
se določi z odlokom o proračunu za tekoče proračunsko leto.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v 
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva 
v obliki dotacij ali subvencioniranih storitev.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(A) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 

prvega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba);

(B) »MSP« ali »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni 
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU;

(C) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov;

(D) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi 1379/2013/EU;

(E) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k 
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili 
naravo takih proizvodov;

(F) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(G) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve 
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi 
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, 
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

(H) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

(I) »nosilec kmetijskega gospodarstva« je pravna ali fi-
zična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko 
gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;

(J) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve 
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno 
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodar-
stvo kot nosilec tega gospodarstva;

(K) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 
14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU;

(L) »neugodne vremenske razmere« izpolnjujejo pogoje, 
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje 
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, 
izračunane na podlagi:

a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem pet-

letnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(M) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih 

sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(N) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki ni-

majo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokov-
no znanje ali druga intelektualna lastnina;

(O) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni 
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z nalož-
bo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme 
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere pro-
jekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in 
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje 
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta 
ali dejavnosti;

(P) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev;

(Q) »datum dodelitve pomoči« pomeni datum, ko se pra-
vica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi 
veljavnega nacionalnega pravnega režima;

(R) »standard EU« pomeni obvezen standard, predpisan 
z zakonodajo Evropske unije, ki določa raven, ki jo morajo 
doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in 
dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na 
ravni EU, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za po-
samezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

(S) »naložbe za skladnost s standardom EU« pomenijo 
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom 
EU po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakono-
dajo EU;
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(T) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot 
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kme-
tijskih zemljišč;

(U) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo kmet 
osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;

(V) »biogorivo na osnovi hrane« pomeni biogorivo, proi-
zvedeno iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, 
rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, kot je opredeljeno v pre-
dlogu Komisije za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina 
in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov;

(W) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih ali-
nej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako enotno 
podjetje.

5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani se finančna sredstva 
usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v 
uredbah Komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena 
tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči 
oziroma ukrepov:
Vrste pomoči Ukrepi
DRŽAVNE POMOČI 
po skupinskih izjemah  
v kmetijstvu 

UKREP 1: 
Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva  
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo 
(14. člen Uredbe 702/2014/EU);
UKREP 2: 
Pomoč za spodbujevalne ukrepe  
za kmetijske proizvode 
(24. člen Uredbe 702/2014/EU);

DE MINIMIS POMOČI UKREP 3: 
Pomoč za naložbe v predelavo  
in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe  
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
UKREP 4: 
Pomoč za izobraževanje  
in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja

6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe – 
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini 
Dol pri Ljubljani, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, 
imajo aktivno številko KMG-MID, ki je dejavna, kar se izkaže 
z računom prodaje kmetijskih proizvodov (npr. mleko, govedo, 
zelenjava) in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemlji-
šča, ki ležijo na območju Občine Dol pri Ljubljani.

7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe 702/2014/EU)

(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe 702/2014/EU niso upravičeni subjekti, ki:

– so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila 
pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim 
trgom;

– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države;

– so podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe 

na podlagi Uredbe 702/2014/EU za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Ured-
be 702/2014/EU se ne dodeli za davek na dodano vrednost 
(DDV).

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na pod-
lagi izvedenega javnega razpisa objavljenega na internetni 
strani Občine Dol pri Ljubljani in občinski oglasni deski, skladno 
z veljavnimi predpisi s področja javnih financ ter tem pravilni-
kom.

(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in 
višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to do-
loča odlok o proračunu občine za tekoče leto. Pri tem morajo 
biti upoštevane omejitve državne pomoči po skupinskih izjemah 
v kmetijstvu, kot jih določa Uredba 702/2014/EU ter določbe 
tega pravilnika.

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih 
pomoči ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po 
tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.

(4) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet pomoči (vrsta ukrepa),
– namene, za katere se dodeljuje pomoč,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– finančne določbe,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne 

dokumentacije,
– način reševanja vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
(5) Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi 

vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem 
razpisu.

9. člen
(spodbujevalni učinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi 702/2014/EU se pomoč lahko 
dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni 
učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izva-
janja projekta ali dejavnosti.

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:

– ime in velikost vlagatelja/podjetja;
– izjava vlagatelja glede enotnega podjetja;
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– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka 
in konca;

– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva) in znesek javnega financi-

ranja, potrebnega za projekt ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja po-

moči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev 7. člena tega pravilnika.

10. člen
(spodbujevalni učinek)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, 
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, 
odloča občinska uprava s sklepom.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. 
Odločitev župana je dokončna.

(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo.

(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
sklepa.

11. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplača-
jo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek 
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/
dokazilo o plačanem računu),

– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali 
dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi 
nadzornih ukrepov).

12. člen
(kumulacija, 8. člen Uredbe 702/2014/EU)

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, do-
ločeni od 13. do vključno 16. člena tega pravilnika, ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v 4., 14., 17., 21. in 
24. členu Uredbe 702/2014/EU, ne glede na to, ali se podpora 
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev 
ali pa se delno financira iz sredstev EU.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo 702/2014/EU se lahko ku-
mulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravi-
čenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se 
s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali 
zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z 
Uredbo 702/2014/EU.

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo 702/2014/EU, se ne kumulira 
s plačili iz drugega odstavka 81. člena in 82. člena Uredbe 
1305/2013/EU v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU.

(4) Pomoč izvzeta z Uredbo 702/2014/EU se ne sme 
kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upra-
vičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena inten-
zivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 
702/2014/EU.

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO 702/2014/EU

13. člen
(UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena  

ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih  
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo)

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih 
razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde EU;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

– zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano, zlasti 
z večanjem lokalne pridelave hrane ter podporo trženju lokalno 
pridelane hrane.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– opremo in dela v zvezi z namakanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi EU, z izjemo pomoči, 

dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega 
delovanja;

– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Repu-
blike Slovenije ali EU;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno proizvodnjo se lahko dodeli za:
– PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev;
– PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-

šnikov.
(PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev)
(4) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in 

rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(5) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogra-

dnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tijskih gospodarstvih;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški ma-
teriala in storitev);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme do 
njene tržne vrednosti;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v ra-

stlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (npr. protitočne mreže);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, pa-

tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(6) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki 

se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju 
občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v 
lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo 
na območju Občine Dol pri Ljubljani oziroma katerih naložba se 
izvaja na območju Občine Dol pri Ljubljani.

(7) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– predložitev projektne dokumentacije za izvedbo naložbe 

ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanci-
ranja;

– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena pre-
soja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/925/EU, mora 
biti okoljevarstveno soglasje predloženo z vlogo za pridobitev 
pomoči;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
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– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 
ga pripravi pristojna strokovna služba;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(8) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo za do 20 %, in sicer 

za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili kmetijsko gospodarstvo 
kot nosilci tega gospodarstva v petih letih pred zahtevkom za 
pomoč.

(9) Skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu lahko znaša največ 5.000 EUR.

(10) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva ali pooblaščena oseba.

(PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov)

(11) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 
zemljišč in pašnikov.

(12) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pa-

šnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški izvedbe del za preprečevanje plazenja in sana-

cijo plazov na kmetijskih zemljiščih in pašnikih;
– stroški ureditve in zasaditve trajnih nasadov.
(13) Upravičenci do pomoči so posamezna kmetijska go-

spodarstva ali več kmetijskih gospodarstev vključenih v skupno 
naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), ki so vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev in ležijo na območju Občine 
Dol pri Ljubljani oziroma katerih naložba se izvaja na območju 
Občine Dol pri Ljubljani. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašni-
kov se mora izvajati na najmanj 0,5 ha kmetijskih zemljišč v 
uporabi.

(14) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe ter dokazila o 

teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– izdelan načrt ali projektna dokumentacija ureditve pa-

šnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba,

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev 
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa zemljišča;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(15) Intenzivnost pomoči je do največ 50 % upravičenih 

stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(16) Skupni znesek za posamezno naložbo na kmetij-

skem gospodarstvu lahko znaša največ 5.000 EUR.
(17) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo.

14. člen
(UKREP 2: Pomoč za spodbujevalne ukrepe  

za kmetijske proizvode)
(1) Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti 

kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih 
proizvodih.

(2) Upravičeni stroški:
– stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter 

udeležbe na njih vključujejo stroške udeležbe, potne stroške in 
stroške prevoza živali, najemnine razstavnih prostorov in stoj-
nic ter stroške njihove postavitve in razstavljanja ter simbolične 
nagrade za zmagovalca tekmovanja do vrednosti navedene v 
javnem razpisu;

– stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše jav-
nosti o kmetijskih proizvodih, ki vključujejo: stroške tiskanih in 
elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih medi-
jih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih 
informacij o upravičencih iz določene regije ali proizvajalcih 
določenega kmetijskega proizvoda, če so informacije nevtralne 
in imajo zadevni upravičenci enake možnosti, da so predsta-
vljeni v publikaciji (publikacije ne smejo vsebovati navedb pod-
jetij, blagovne znamke ali porekla, z izjemo shem kakovosti iz 
20. člena Uredbe 702/2014/EU).

(3) Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
– program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predra-

čunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(4) Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za 

kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec 
spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izva-
jalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se 
določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

(5) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stro-
škov.

(6) Skupni znesek za posamezno pomoč lahko znaša 
največ 1.500 EUR.

(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU  
Z UREDBO 1407/2013/EU

15. člen
(splošne določbe de minimis)

(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo 1407/2013/
EU niso upravičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih 
primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslo-
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – UPB) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala družbe.

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravi-
čencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de mi-
nimis« v skladu z Uredbo 1407/2013/EU o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 
200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali 
se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
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(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe 
Uredbe 1407/2013/EU, se ta uredba uporablja za pomoč, do-
deljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje 
na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni 
iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis 
na podlagi Uredbe 1407/2013/EU.

(8) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 
1407/2013/EU se ne dodeli za davek na dodano vrednost.

16. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno po-
močjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, do-
deljeno v skladu z Uredbo 360/2012/EU do zgornje meje, 
določene v Uredbi 360/2012/EU.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, do-
deljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne 
zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).

17. člen
(obveznosti prejemnika pomoči de minimis in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih 

sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 

je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomo-
čeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim 
zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja 
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako 
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na 
določilo sedmega odstavka 15. člena tega pravilnika.

(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu 

z Uredbo 1407/2013/EU o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
EU L 352, 24. 12. 2013);

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.

18. člen

(UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 

dejavnost na kmetiji – de minimis)
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih 

gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih.

(2) Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti prede-

lave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti 
na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predela-
ve in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti;

– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, li-
cenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;

– splošni stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe 
(stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v prede-

lavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji).

(3) Pomoč se ne dodeli:
– za obratna sredstva;
– za stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– za naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi 

hrane;
– za naložbe za skladnost z veljavnimi standardi EU in
– ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določe-

nih v Uredbi 1308/2013/EU, tudi kadar se take prepovedi ali 
omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni 
uredbi.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogo-

jev za opravljanje dejavnosti;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena pre-

soja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/925/EU, mora 
biti okoljevarstveno soglasje predloženo z vlogo za pridobitev 
pomoči;

– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazi-
la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 
ga pripravi pristojna strokovna služba;

– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stro-

škov.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 

ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni 
znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 15. člena tega 
pravilnika.

(7) Skupni znesek za posamezno pomoč lahko znaša 
največ 5.000 EUR.

(8) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.

19. člen
(UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje  

na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja – de minimis)

(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobra-
ženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov 
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kme-
tijske proizvodnje.

(2) Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, preda-

vanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede 
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trže-
njem kmetijskih proizvodov;

– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje 
in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi 
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

(3) Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se 

uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja pove-

zanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali 
trženjem kmetijskih proizvodov;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(4) Intenzivnost pomoči do 100 % upravičenih stroškov.
(5) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 

ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni 
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znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 15. člena tega 
pravilnika.

(6) Skupni znesek za posamezno pomoč lahko znaša 
največ 1.500 EUR.

(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.

IV. NADZOR IN SANKCIJE

20. člen
(nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po 
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja 
občinska uprava. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nad-
zorni odbor občine.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke;

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske pora-
be sredstev, kakor v primeru, da projekta ne izvede, upraviče-
nec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za 
naslednji dve (2) leti.

V. HRAMBA DOKUMENTACIJE

21. člen
(hramba dokumentacije)

(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset (10) let 
od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(2) Občina mora voditi in hraniti natančne evidence z 
informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev deset (10) let od dneva zadnje dodelitve pomoči po 
tem pravilniku.

VI. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(končne določbe)

Občina ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, predloži 
informacije o shemi državne pomoči po tem pravilniku v skladu 
z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU z objavo na 
spletni strani www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-
-pomoci/. Te informacije so na voljo splošni javnosti vsaj deset 
(10) let od zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

23. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na 

dodelitev pomoči po Uredbi 702/2014/EU, začnejo uporabljati 
po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slove-
nije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka 
informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.

Št. 331-0011/2021-1
Dol pri Ljubljani, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič

4010. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu 
za delo odgovornega urednika, lektorja, 
oblikovalca in članov uredniškega odbora 
občinskega glasila

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol 
pri Ljubljani na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačilu za delo 

odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca  
in članov uredniškega odbora  

občinskega glasila

1. člen
V Pravilniku o plačilu za delo odgovornega urednika, 

lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega 
glasila (Uradni list RS, št. 91/20), se v Prilogi št. 1 – Cenik ko-
mercialnega oglaševanja, briše sledeče določilo:

»Objava novoletnih voščil je za politične stranke in 
nestrankarske liste, ki delujejo na območju Občine Dol pri 
Ljubljani, do velikosti oglasa 1/8 (64 x 91 mm) strani, brez-
plačna.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0010/2021-17
Dol pri Ljubljani, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič

4011. Sklep o ugotovljeni javni koristi

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol 
pri Ljubljani na 17. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o ugotovljeni javni koristi

1. člen
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani ugotavlja, da je 

izkazana javna korist za razlastitev nepremičnin:
– ID znak: parcela 1767 189/2
– ID znak: parcela 1767 185/2
– ID znak: parcela 1767 180/5
– ID znak: parcela 1767 137/2
– ID znak: parcela 1767 193/2.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0010/2021-18
Dol pri Ljubljani, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič
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DRAVOGRAD

4012. Odlok o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Dravograd

Na podlagi 29. in 49. 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 – ZSPD-
SLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 
11. in 16. člena ter drugega odstavka 47. člena Statuta Občine 
Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list 
RS, št. 8/20) je Občinski svet Občine Dravograd na 20. redni 
seji dne 18. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju  
občinske uprave Občine Dravograd

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok določa:
– organizacijo občinske uprave Občine Dravograd (v na-

daljevanju: občinska uprava);
– delovno področje občinske uprave;
– način vodenja občinske uprave ter ureja
– druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 

spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(1) Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, do-

ločenih s tem odlokom, upravne, strokovne, pospeševalne in 
razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih 
služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru zakon-
skih pravic in dolžnosti občine.

(2) Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne 
pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, 
ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.

(3) Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev ob-
činskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jo 
nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.

3. člen
(1) Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine 

izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, 
odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristoj-
nosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge 
splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje 
pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je usta-
novljena ter odgovarja za stanje na teh področjih in opravlja 
druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, žu-
pana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta ter 
druga delovna telesa.

(2) Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega po-
mena z ožjimi deli lokalne skupnosti, javnimi zavodi, gospo-
darskimi javnimi službami, društvi in drugimi organizacijami ter 
zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.

(3) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko 
sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih 
pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov 
ter obvestil in preko skupnih delovnih teles ter nudi potrebno 
pravno in strokovno pomoč ožjim delom lokalne skupnosti.

4. člen
(1) Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči 

izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri zu-
nanjih organizacijah in posameznikih.

(2) Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali po-
sebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne 
morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projek-
tno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z 
aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, 
vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za 
izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.

(3) Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje 
več javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbencev različnih 
strok znanja iz različnih delovnih področij občinske uprave 
oziroma različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan 
s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge 
oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo 
delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, poobla-
stila, pristojnost, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in 
druge pogoje za njeno delo. V projektno skupino se na podlagi 
njegovega soglasja lahko imenuje tudi zunanji član, ki je glede 
svojega položaja izenačen s članom začasne komisije kot stro-
kovnega in posvetovalnega telesa župana v skladu s statutom.

(4) Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se 
oblikuje za čas trajanja projekta.

(5) Za usklajevanje dela župana, podžupana, drugih or-
ganov občine, občinske uprave in organov skupne občinske 
uprave ter organizacij, katerih ustanoviteljica oziroma sousta-
noviteljica je občina, lahko župan ustanovi kolegij, odbor ali 
druge oblike posvetovalnih teles.

(6) V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in 
direktorja občinske uprave oblikuje kolegij, ki obravnava po-
membnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. 
Sestavo kolegija določi glede na obravnavano problematiko 
župan. Kolegij sklicuje župan ali direktor občinske uprave po 
potrebi.

5. člen
(1) Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojih 

nalog tako, da je občanom omogočeno, da svoje pravice in 
potrebe uveljavljajo v čim krajšem času in na najbolj kakovo-
sten način.

(2) Vsak javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi Ob-
čine Dravograd, je dolžan svoje delo opravljati v duhu krepitve 
delovanja pravne države, krepitve integritete, transparentnosti 
in preprečevanja korupcije. V zvezi s tem mora upoštevati vsa 
dolžna ravnanja, določena z zakonom, ki ureja področje integri-
tete in preprečevanja korupcije ter veljavne kodekse ravnanja 
in etike javnih uslužbencev.

6. člen
(1) Delo občinske uprave je javno v skladu s statutom 

in predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja in 
varstvo osebnih podatkov.

(2) O delu občinske uprave obveščata javnost župan in di-
rektor občinske uprave, po pooblastilu župana pa tudi drugi jav-
ni uslužbenci občinske uprave iz svojega delovnega področja.

(3) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti 
o delu občinskih organov, s pošiljanjem gradiv za seje občin-
skega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, z 
uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo 
občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na 
javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in 
gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov, z ura-
dnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega 
značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novi-
narskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami 
sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na 
druge ustrezne načine, ki omogoča javnosti, da se seznani z 
delom občinske uprave. Občani se lahko obračajo s peticijo, 
pobudo in vprašanjem na katerikoli organ občine, ki mora odgo-
voriti v razumnem roku. Predlogi občinskih predpisov in druga 
gradiva občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in 
nadzornega odbora občine, razen tistih, ki so zaupne narave, 
se objavijo na uradni spletni strani občine.
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(4) Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci, ude-
leženci javnih del ter osebe, ki na občini opravljajo praktično 
usposabljanje, morajo varovati tajnost podatkov, ki so z za-
konom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali 
uradna tajnost.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA  
OBČINSKE UPRAVE

7. člen
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini 

Dravograd ustanovi občinska uprava Občine Dravograd, s 
sedežem v Dravogradu, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, in z 
uradnim elektronskim naslovom obcina@dravograd.si.

(2)  Občinska uprava Občine Dravograd ima štiri organi-
zacijske enote, in sicer:

– Urad župana,
– Referat za družbene dejavnosti,
– Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje pro-

stora in
– Referat za finance.
(3) Organizacijsko enoto Urad župana vodi direktor občin-

ske uprave, referate pa vodijo vodje referatov.

8. člen
Občinska uprava Občine Dravograd je organizirana tako, 

da zagotavlja:
– zakonito, strokovno, racionalno, gospodarno in usklaje-

no izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, strokovno, pravočasno in učinkovito uresni-

čevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih ude-
ležencev v postopkih,

– smotrno vodenje dela,
– koordinirano izvajanje nalog in izvajanje projektnih na-

log,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in 

porabo proračunskih sredstev,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi, organizacijami 

in institucijami ter
– skrb za razvojne možnosti vseh dejavnikov v prostoru.

9. člen
(1) Naloge občinske uprave se opravljajo v notranjih or-

ganizacijskih enotah.
(2) Notranje organizacijske enote opravljajo glede na 

področje, ki ga pokrivajo, tudi naloge, prenesene iz državne 
pristojnosti na občino.

(3) Notranje organizacijske enote s svojega delovnega 
področja, ki ga pokrivajo, pripravljajo in izvajajo proračun, pri-
pravljajo strokovne podlage, pripravljajo dokumentacijo v zvezi 
z oddajo javnih naročil, javnih razpisov in javnih natečajev ter 
opravljajo druge upravne in strokovne naloge občine.

10. člen
(1) V okviru organizacijske enote Urad župana se opravlja 

naslednje naloge:
– svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne 

naloge za potrebe župana, podžupana, občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora,

– svetovalne in strokovne naloge za potrebe javnih zavo-
dov in ožjim delom občine,

– priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informa-
cij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, priprava proračuna za 
področje dela urada,

– priznanja in nagrade občine,
– svetovanje strankam,
– sprejem in obravnava pobud ter pritožb občanov,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– splošno pravne zadeve,

– priprava splošnih in drugih aktov občine ter mnenj in 
stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski 
organi,

– delovno pravne zadeve,
– premoženjsko pravne zadeve,
– obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij,
– pisarniško poslovanje,
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s 

svojega delovnega področja.
(2) V okviru organizacijske enote Referat za družbene 

dejavnosti se opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informa-

cij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, priprava proračuna za 
področje dela referata,

– priprava splošnih in drugih aktov občine ter mnenj in 
stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski 
organi,

– upravne, razvojne in druge strokovne naloge na po-
dročju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, zdravstva, so-
cialnega varstva, kulture, športa, zdravstva ter raziskovalnih 
dejavnosti,

– naloge v zvezi z izvedbo in financiranjem sprejetih 
programov,

– javni natečaji in razpisi (za občino in krajevne skupno-
sti),

– izvajanje programov javnih del,
– protokol in stiki z javnostjo,
– pisarniško poslovanje ter druge administrativne naloge,
– varnost in zdravje pri delu,
– tehnično administrativne, arhivske naloge ter druge 

zadeve s svojega delovnega področja.
(3) V okviru organizacijske enote Referat za gospodarske 

dejavnosti in urejanje prostora se opravlja naslednje naloge:
– priprava strategije razvoja občine ter programskih 

usmeritev,
– priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informa-

cij, poročil, potrdil in drugih zahtevnih gradiv, priprava proraču-
na za področje dela referata,

– upravne, razvojne in druge strokovne naloge na podro-
čju gospodarstva in gospodarske infrastrukture, gospodarskih 
javnih služb,

– priprava strokovnih podlag za ustanovitev in organiza-
cijo gospodarskih javnih služb,

– na področju urejanja prostora in varstva okolja ter eko-
logije,

– gospodarjenje s stanovanjskimi hišami, stanovanji, po-
slovnimi prostori in funkcionalnimi zemljišči,

– načrtovanje prostorskega razvoja in posegov v prostor 
za graditve objektov, načrtovanje prostorskih pogojev za gra-
dnjo stanovanj, pripravljanje projektov in investicijskih progra-
mov, naloge s področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,

– priprava in izvedba javnih razpisov in javnih naročil,
– priprava občinskih prostorskih planov,
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s 

svojega delovnega področja.
(4) V okviru organizacijske enote Referat za finance se 

opravlja naslednje naloge:
– priprava, izvrševanje in kontrola proračuna in načrta 

razvojnih programov,
– priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih 

zahtevnih gradiv,
– svetovanje predstojnikom in vodjem služb pri pripravi 

predloga in realizacije proračuna,
– strokovna pomoč občinskim organom pri pripravi, spre-

jemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s 
področja javnih financ,

– najzahtevnejša dela in naloge s finančnega področja 
proračunskega porabnika,

– priprava in oddaja letnih poročil, zaključnih računov, 
posredovanje podatkov pristojnim službam,

– notranje finančno poslovanje občine (obračun plač, 
sejnin in drugih izplačil),
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– izstavljanje računov in vodenje analitične evidence ne-
plačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,

– finančno računovodske naloge in izdelava poročil za 
ožje dele lokalne skupnosti in društva,

– priprava in pomoč pri izdelavi javnih natečajev in raz-
pisov, svetovanje županu, podžupanu in občinskemu svetu v 
zvezi z izvajanjem občinskih projektov,

– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s 
svojega delovnega področja.

11. člen
Zagotavljanje izvrševanja nalog na področju cestne in-

frastrukture in civilne zaščite ter zagotavljanje izvrševanja 
upravnih in prekrškovnih nalog na področju inšpekcijskega in 
redarskega nadzora ter občinskega urbanizma Občina Dravo-
grad izvaja v okviru organa skupne občinske uprave, katerega 
organizacija in delovanje je urejeno s posebnim odlokom.

12. člen
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti 

občine, v skladu z zakonom in drugimi splošnimi akti občine.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI 
PREDSTOJNIKA IN JAVNIH USLUŽBENCEV

13. člen
(1) Zaposlene v občinski upravi imenuje v naziv in razre-

šuje župan in so za svoje delo odgovorni županu in direktorju 
občinske uprave.

(2) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, 
določene z zakoni, statutom in drugimi predpisi občine ter po 
navodilih predstojnika in direktorja občinske uprave.

14. člen
(1) Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja 

in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za 
vodenje občinske uprave.

(2) V času odsotnosti ali zadržanosti ga nadomešča pod-
župan.

(3) V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče na-
loge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan 
pooblasti.

(4) Župan lahko za izvrševanje proračuna in za opravlja-
nje svojih drugih nalog pooblasti direktorja ali drugega javnega 
uslužbenca.

15. člen
(1) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi 

župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
(2) O zaposlitvi v občinski upravi odloča župan.
(3) Župan lahko za izvrševanje pravic in dolžnosti delo-

dajalca pooblasti javnega uslužbenca v skladu z zakonom, ki 
ureja javne uslužbence.

(4) Pred zaposlitvijo se javnega uslužbenca seznani s 
kodeksom, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev ter splošnimi 
in internimi akti, ki urejajo organizacijo in način dela v občinski 
upravi. Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi javni uslužbenec pod-
piše tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom, ki ureja ravnanje 
javnih uslužbencev.

16. člen
(1) Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske 

uprave, ki je za svoje delo ter delo občinske uprave odgovoren 
županu.

(2) Direktorja imenuje in razrešuje župan.
(3) Mandat direktorja občinske uprave traja pet let.
(4) Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opra-

vljanje nalog občinske uprave,

– načrtuje, organizira in nadzoruje opravljanje dela javnih 
uslužbencev v občinski upravi ter jim nudi strokovno pomoč,

– v soglasju z županom razporeja delo med javnimi usluž-
benci v občinski upravi,

– skrbi za delovno disciplino,
– na podlagi pooblastila župana izvaja letne razgovore z 

javnimi uslužbenci občinske uprave in ocenjuje njihovo delovno 
uspešnost,

– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji ali 
za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote občinske 
uprave ali drugega javnega uslužbenca,

– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi 
ter sodeluje v projektnih skupinah v občini,

– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delova-
njem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi 
občine, organi skupne občinske uprave in državnimi organi,

– predlaga županu sprejem določenih odločitev na podla-
gi predloga vodje notranje organizacijske enote,

– opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter 
po odredbi župana.

(5) Direktorja v času odsotnosti nadomešča javni usluž-
benec po njegovem ali županovem pooblastilu.

(6) Direktorju občinske uprave se pravice in dolžnosti 
določijo iz naziva tretje stopnje, Podsekretar, za kar je potrebno 
imeti doseženo najmanj naslednjo vrsto izobrazbe:

– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
– magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja).
(7) Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za 

podpisovanje določenih aktov poslovanja.
(8) Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren 

županu.

17. člen
(1) Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih ime-

nuje župan.
(2) Vodje notranjih organizacijskih enot:
– načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opra-

vljanje dela v notranjih organizacijskih enotah,
– odločajo o zadevah z delovnega področja notranje or-

ganizacijske enote, ki jo vodijo in za katere jih pooblasti župan 
oziroma direktor občinske uprave,

– kot skrbniki proračunskih področij odgovarjajo za za-
konito in namensko porabo proračunskih sredstev v okviru 
notranje organizacijske enote, ki jo vodijo,

– opravljajo druge naloge, določene s predpisi občine, 
aktom o sistemizaciji delovnih mest ter po odredbah župana 
ali direktorja občinske uprave.

(3) Vodjo notranje organizacijske enote v času odsotnosti 
nadomešča javni uslužbenec po njegovem pooblastilu oziroma 
po pooblastilu direktorja občinske uprave ali župana.

18. člen
Javni uslužbenci občinske uprave so upravičeni do plače 

v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, drugi-
mi predpisi in aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski 
upravi.

19. člen
(1) O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na 

prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z 
zakonom drugače določeno.

(2) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske 
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada, če zakon drugače ne določa.

20. člen
(1) Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristoj-

nosti občine izdaja direktor občinske uprave, po pooblastilu 
župana. Župan lahko pooblasti tudi druge uradne osebe ob-
činske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v 
upravnih zadevah.
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(2) Župan oziroma direktor lahko v skladu s predpisi, ki 
urejajo splošni upravni postopek, pooblasti javnega uslužbenca 
občinske uprave, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v 
upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v uprav-
nem postopku, za vodenje celotnega postopka ali za odločanje 
v upravnih stvareh.

21. člen
V upravnem postopku o upravnih zadevah iz občinske 

pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne 
osebe po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek in po po-
sebnih postopkih določenih z zakonom.

22. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za do-

sledno izvajanje zakona, ki ureja splošni upravni postopek in 
drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje 
evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.

23. člen
(1) O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti 

lahko odloča uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje 
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo, ki ureja 
izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v uprav-
nem postopku ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega 
postopka.

(2) Administrativna dela v organih in službah občine lahko 
opravljajo javni uslužbenci na strokovno-tehničnih delovnih 
mestih.

24. člen
(1) O pritožbah zoper posamične akte o upravnih zadevah 

iz občinske izvirne pristojnosti odloča župan.
(2) O pritožbah zoper posamične akte o upravnih zade-

vah, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi 
stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ določen 
z zakonom.

25. člen
(1) O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali 

zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, 
ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi 
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih 
stvareh.

(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča 
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

(3) O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave 
odloča župan.

26. člen
(1) Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z 

zakonom, statutom in s tem odlokom, opravi javni uslužbenec, 
v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po 
aktu o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne 
spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev ob-
činske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi direktor 
občinske uprave. Za svoje delo so javni uslužbenci občinske 
uprave odgovorni županu in direktorju občinske uprave, disci-
plinsko in odškodninsko pa županu.

(2) Občinska uprava je dolžna s premičnim in nepremič-
nim premoženjem občine ravnati kot dober gospodar.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
(1) Župan Občine Dravograd v roku 60 dni po uveljavitvi 

tega odloka uskladi akt, ki ureja sistemizacijo delovnih mest v 
občinski upravi Občine Dravograd v skladu s tem odlokom in 
veljavno zakonodajo.

(2) V roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka se z njim 
uskladijo tudi vsi ostali akti Občine Dravograd.

28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Dravograd (Uradni list RS, št. 18/09 in 90/09).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007/0007/2021
Dravograd, dne 18. novembra 2021

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

GORENJA VAS - POLJANE

4013. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - 
Poljane za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. 
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 69/15 – odl. 
US, 76/16 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP in 13/18), 174/20 – ZIPRS2122 in 107. člena Statuta 
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 
in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 
17. redni seji dne 9. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane  

za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Gorenja vas - Poljane za 
leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja 
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

Skupina/podskupina kontov
Proračun 
leta 2022 

(v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 12.061.269,10
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.005.383,56

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 7.418.307,42
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700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 6.822.300,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 437.507,42
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 158.500,00
706 DRUGI DAVKI 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.587.076,14
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 183.363,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.020,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 48.100,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 14.200,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.335.393,14
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 236.419,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 81.214,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 155.205,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.150,00
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 1.150,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

(740+741) 2.818.316,54
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.921.282,46

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 897.034,08

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0,00

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0,00

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 12.450.114,93

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 3.139.929,42

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 623.220,47

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 94.629,10

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 2.275.541,16

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 20.600,00
409 REZERVE 125.938,69
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 3.233.758,56
410 SUBVENCIJE 218.129,64
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 2.157.882,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 215.031,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 642.715,92

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.928.072,91
420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 5.928.072,91
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 148.354,04
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 97.179,04
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 51.175,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –388.845,83

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

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 123.617,31

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 112.617,31

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 11.000,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0,00

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

440 DANA POSOJILA 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 123.617,31

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 326.653,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 326.653,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)= 
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –591.881,52

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) –326.653,00

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 388.845,83
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 591.881,52

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 
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračun-
ske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odlo-
ku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev 
morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v 
mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo 
porabljati za namene, opredeljene s proračunom.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, 
da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim prite-
kanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.

Župan je pooblaščen da:
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezerva-

cije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;
– odloča o višini blagajniškega maksimuma;
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do 

višine 80 % rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 
49. člena Zakona o javnih financah;

– odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za fi-
nanciranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5 % vseh 
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano 
do konca proračunskega leta.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– požarna taksa, ki se nameni za investicije v zagotavlja-
nje požarne varnosti,

– turistična taksa, ki se nameni za spodbujanje turizma 
v občini,

– prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva 
proračuna EU za investicije,

– prispevki občanov za ceste, ki se namenijo za izgradnjo 
in obnovo cest,

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni 
vzdrževanju gozdnih cest,

– prihodki od smetarine,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije 
v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpad-
kov,

– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za in-
vesticije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda,

– kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno 
premoženje, ki se nameni samo za gradnjo, nakup in investi-
cijsko vzdrževanje stvarnega premoženja občine,

– lastni prihodki KS (vodarina, prihodki od pokopališke 
dejavnosti),

– komunalni prispevek,
– prihodki namenjeni odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– in ostali namenski prihodki po zakonu.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 

ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo-
srednega uporabnika in proračuna.

Če so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, neposredni 
uporabnik oziroma občina prevzema in plačuje obveznosti 
samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih pre-
jemkov.

Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij 
in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu 
tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste 
namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.

Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso 
porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za 
isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru 
ožjih delov občin, predsednik sveta.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu 
neposrednih uporabnikov:

– občinskega sveta,
– nadzornega odbora,
– župana

odloča župan brez omejitev.
– občinske uprave in režijskega obrata na predlog vodje 

oddelka odloča župan.
Župan je pooblaščen, da v okviru področja proračunske 

porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe 
za posamezne namene med proračunskimi postavkami, ven-
dar največ do 25 % obsega področja sprejetega proračuna. V 
obseg prerazporeditev se ne štejejo prerazporeditve, ki so po-
trebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski kla-
sifikaciji, in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije 
ter prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami 
proračunskih uporabnikov.

Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 
74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem pro-
računu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo 
stare.

Med izvrševanjem proračuna Občine Gorenja vas - Polja-
ne se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom 
izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu po-
rabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov 
podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke 
oziroma, v smislu petega odstavka tega člena, nove proračun-
ske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega 
uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju (za obdobje januar–junij 2022) in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
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pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2023 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Omejitev iz prejšnjega odstavka pa ne velja za investicij-

ske odhodke za projekte EU.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in četrtega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka, o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti 
odloča župan (oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik 
sveta) in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni 
načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov 
nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Omejitev pa ne ve-
lja za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v 
proračunu niso bili načrtovani ali pa so bili namenski prihodki 
načrtovani v premajhnem znesku.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 
dneh po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-
meni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma iz evropskih sredstev ne glede 
na določilo tretjega odstavka tega člena. Sprememba po tem 
odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta ra-
zvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih 
sredstev.

Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo 
investicijsko dokumentacijo sprejema župan.

8. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obliko-
van po Zakonu o javnih financah.

V proračunsko rezervo – proračunski sklad se izloča del 
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, tako, da zna-
šajo ob koncu leta največ 1,5 % vseh prejemkov proračuna. 
Znesek proračunske rezerve je določen v posebnem delu 
proračuna.

Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo:
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 

nesreč (poplave, suša, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, 

visoki sneg, močan veter, toča, strela, žled, pozeba, potres, epi-
demije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) in druge 
nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, ter ekološke nesreče.

O uporabi proračunske rezerve, na predlog za finance 
pristojnega organa občinske uprave, odloča župan in o tem s 
pisnimi poročili polletno obvešča občinski svet.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Proračun obsega kot nerazporejeni del prejemkov splo-
šno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 0,5 % ce-
lotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za 
financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spre-
jemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne pro-
računske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan 
s sklepom o prerazporeditvi sredstev, na predlog pristojnih 
oddelkov občinske uprave, in o tem s pisnimi poročili polletno 
obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do 
višine 2.000,00 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Ob-
čine Gorenja vas - Poljane, vendar največ do skupne višine 
10.000,00 eurov vseh dolgov v posameznem letu, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do 
občine iz naslova obveznih dajatev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

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 2022 lahko zadolži do 
višine 0 eurov.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Gorenja vas - Poljane, v letu 2022 ne sme preseči skupne 
višine glavnic 0 eurov.

Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je 
soglasje Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna – javnih zavodov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 

vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-

tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
lahko v letu 2022 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
0 eurov. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh 
poroštev skupaj.
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13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

zadolži do višine 0 eurov.

6. PRAVNI POSLI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

14. člen
(veljavnost pravnih poslov, ki jih sklepajo  

sveti krajevne skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, v višini po-

sameznega pravnega posla v posameznem proračunskem 
letu do 20.000 eurov z DDV, so veljavni brez predhodnega 
soglasja župana.

Takšni pravni posli morajo biti v skladu s finančnim načr-
tom krajevne skupnosti.

Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, v višini po-
sameznega pravnega posla v posameznem proračunskem letu 
nad vključno 20.000 eurov z DDV, so veljavni le ob predhodni 
pridobitvi pisnega soglasja župana.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Gorenja vas - 
Poljane v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 
dalje.

Št. 410-02/2021-30
Gorenja vas, dne 9. decembra 2021

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež

GROSUPLJE

4014. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Skupna 
občinska uprava 5G«

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list 
RS, št. 65/17), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo in 162/21), 
18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19), 
15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in 14. čle-
na Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – uradno 
prečiščeno besedilo) ter v skladu z 49.a do 49.d členom Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) so Občinski svet 
Občine Grosuplje na 16. redni seji dne 17. 11. 2021, Občinski 
svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 17. 11. 2021, 
Občinski svet Občine Škofljica na 13. redni seji dne 23. 11. 
2021, Občinski svet Občine Ig na 21. redni seji dne 24. 11. 
2021 in Občinski svet Občine Dobrepolje na 17. redni seji dne 
16. 11. 2021 sprejeli

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi  
organa skupne občinske uprave  
»Skupna občinska uprava 5G«

1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Skupna občinska uprava 5G« (Uradni list RS, št. 74/19) se 
spremeni prvi odstavek 20. člena tako, da se glasi:

»(1) Vsaka občina ustanoviteljica zagotavlja eno petino 
sredstev za 50 % vseh potrebnih sredstev. Preostalih 50 % 
potrebnih sredstev se razdeli po ključu števila prebivalcev po-
samezne občine na dan 31. 12. za naslednje leto.«

2. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 

ustanoviteljicah. Odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski 
sveti vseh občin ustanoviteljic.

Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi v ura-
dnih glasilih občin ustanoviteljic.

Št. 007-2/2019
Grosuplje, dne 17. novembra 2021

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Št. 007-12/2019
Ivančna Gorica, dne 17. novembra 2021

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

Št. 007-17/2019
Škofljica, dne 23. novembra 2021

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

Št. 0612-004/2019
Ig, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

Št. 031-0001/2019
Dobrepolje, dne 16. novembra 2021

Župan
Občine Dobrepolje

Igor Ahačevčič

HRPELJE - KOZINA

4015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - 
Kozina 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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljeva-
nju ZLS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
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55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; 
v nadaljevanju ZJF), 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; v nadaljevanju: 
ZFO-1) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni 
list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 
18. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina 

za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Hrpelje - Kozina za leto 2022 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje 
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Hrpelje 
- Kozina. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del 
proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih 
zneskih:
KONTO OPIS OSN: Plan 

2022 [1] 
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 9.318.478
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.642.415

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 4.551.300

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 3.811.750

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 607.750
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 131.800
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.091.115

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 620.915

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 13.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 84.500
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 37.200
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 335.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 763.570

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 104.500

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722 PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 659.070

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 2.912.493

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.555.850

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 1.356.643

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 9.235.729

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.923.952

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 553.067

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 86.800

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 1.216.085

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 32.000
409 REZERVE 36.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.518.729

410 SUBVENCIJE 122.288
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 1.392.972
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 296.661

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 706.807

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.720.805

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 4.720.805

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 72.243

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 36.326

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 35.917

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) 82.749

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
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750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

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

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 390.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 390.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 472.749

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 472.749
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII. – VIII.) –82.749

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) –82.749
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 0
– OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE  
IZ PRETEKLEGA LETA 0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov.

Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kon-
tnim načrtom. Stanje denarnih sredstev na računu proračuna 
na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče 
leto.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina. Načrt 
razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Pro-
račun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne 
finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki 
so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo 
obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za 
posamezne namene.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se ne-
posrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom 
praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim 
je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova 
investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je 
priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri 
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvi-
dnostno stanje proračuna. Proračunski uporabniki so dolžni pri 
porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj 
in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naro-
čilih in Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odred-
bodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene 
osebe. Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev 
iz proračuna so odgovorni skrbniki proračunskih postavk, ki so 
določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in 
namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunske-
mu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren direktor 
oziroma predstojnik in računovodja pri posrednem proračun-
skem uporabniku.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost 
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo 
preveriti in potrditi skrbniki proračunskih postavk.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), ki se uporabljajo za namen, 
določen s tem zakonom,

– namenski prihodki ožjih delov občin – krajevne skupno-
sti, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta,

– komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komu-
nalne infrastrukture,

– prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki 
se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov,

– prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih 
točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za 
namen, za katerega so sredstva prejeta,

– prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodar-
jenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in 
vlaganj v naravne vire,

– prihodki turistične takse, po 21. členu Zakona o spodbu-
janju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki se namenijo 
za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, določenih 
v tem zakonu,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda, ki se nameni za investicije v zmanjšanje 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
laganja odpadkov, ki se nameni za investicije v zmanjšanje 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski upo-
rabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko 
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva, 
ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun 
za tekoče leto.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. 
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah 
in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v po-
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sebnem delu proračuna, med posameznimi področji, programi, 
podprogrami oziroma med finančnimi načrti neposrednih upo-
rabnikov, in sicer, če za to nastanejo utemeljeni razlogi, če je na 
določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa potreba 
po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja 
investicij. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v 
načrtu razvojnih programov in doda ali spremeni vire financira-
nja posameznih projektov.

Med izvrševanjem proračuna Občine Hrpelje - Kozina 
finančna služba lahko odpre nov konto, poveča obseg sred-
stev na kontu za izdatke, odpre novo proračunsko postavko v 
skladu s programsko klasifikacijo, če pri načrtovanju proračuna 
ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali 
načina izvedbe projekta, lahko samostojno prerazporeja med 
konti v okviru proračunske postavke oziroma projekta, če je to 
potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev. Župan s 
poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta 
z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za leto 2022, njegovi realizaciji in o prerazporeditvah 
pravic porabe iz predhodnega odstavka.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od-
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom finan-
ciranja ni dovoljeno.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za 
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih pro-
gramov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki 
proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere 
(podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih, ne sme presegati 70 % pravic porabe v spre-
jetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, za vsako 
od prihodnjih let.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini 
kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2023, ne sme 
presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(načrt razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega na-
črta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvoj-
nih programov in druge spremembe projektov, ki se izvedejo 
na podlagi investicijske dokumentacije, kot jo določa uredba, 
ki ureja metodologijo za pripravo investicijske dokumentacije. 
Poenostavljeno investicijsko dokumentacijo do mejne vrednosti 
projekta 100.000,00 eurov potrjuje župan.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 

načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
župan, v primeru krajevne skupnosti pa svet krajevne skupno-
sti. Občinski svet odloča o spremembi vrednosti projektov nad 
20 % izhodiščne vrednosti projektov. Novi projekti se uvrstijo v 
načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana, kar mora 
biti pisno obrazloženo, utemeljeno in dokumentirano. Projekte, 
za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek 
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni 
uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uve-
ljavitvi proračuna. Neposredni uporabnik usklajuje spremembe 
proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za 
prihodnja leta znotraj sprejetega načrta razvojnih programov 
za posamezno leto.

8. člen
(proračunski skladi)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, 
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je na-
menjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proraču-
na ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije 
odloča, na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave, župan.

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za narav-
ne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva 
iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu ZJF. Na 
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča 
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 6.000,00 eurov župan in o 
tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet.

Župan lahko poveča sredstva proračunske rezerve in 
proračunske rezervacije v kolikor je to potrebno, in sicer tako, 
da jih prenese z ustreznimi prerazporeditvami iz privarčevanih 
sredstev oziroma nerealiziranih postavk.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2022 posameznemu dolžniku odpiše ali del-
no odpiše plačilo dolga v višini največ 500,00 evrov.

Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do 
občine iz naslova obveznih dajatev.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(zadolževanje, poroštva, vračilo občinskega dolga, 

upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvr-

ševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan v pro-
računskem letu 2022 odloči o najetju likvidnostnega posojila, 
vendar do višine 5 % sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja 
za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicije iz 
proračuna Evropske unije, zanje se občina lahko likvidnostno 
zadolži največ do višine odobrenih sredstev. Občina lahko s 
črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občin-
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skega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem: zmanjšajo 
stroški občinskega dolga ali izboljša struktura dolga na način, 
da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tvega-
njem. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.

Občina Hrpelje - Kozina se lahko v letu 2022 dolgoročno 
zadolžili največ do višine 390.000,00 evrov, in sicer za investi-
cije, predvidene v občinskem proračunu.

Poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavo-
dov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Hrpelje - Kozina, v letu 2022 niso 
predvidena.

11. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega 

proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina 
ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno  

ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, 

javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanovi-
teljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo 
in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi 
občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se 
ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine. V 
letu 2022 ni predvideno zadolževanje posrednih uporabnikov 
občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica 
je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina nepo-
sredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje.

6. REŽIJSKI OBRAT

12. člen
(režijski obrat)

V okviru organizacije in delovnega področja občinske 
uprave je kot nesamostojna notranja enota organiziran re-
žijski obrat, ki ni pravna oseba. Področje in obseg delovanja 
je določen v Odloku o ustanovitvi režijskega obrata v Občini 
Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 54/19). Prihodki in odhodki 
režijskega obrata so prihodki in odhodki občinskega proraču-
na. Režijski obrat vodi ločeno evidenco, ki omogoča obračun 
stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za go-
spodarske družbe.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna)

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj 
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko žu-
pan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave, 
skladno s 40. členom ZJF, za največ 45 dni zadrži izvrševa-
nje posameznih izdatkov. Sredstva proračuna se prednostno 
zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma ob-
činskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja 
uporabnikov.

14. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Hrpelje - Ko-
zina v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2022 (Uradni list 
RS, št. 6/21).

16. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-45/2021
Hrpelje, dne 15. decembra 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek

4016. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Hrpelje - Kozina

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, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE 
in 158/20), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pre-
krških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 
– odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. 
US), 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) in 16. člena Statuta 
Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) na 18. redni 
seji 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 

Hrpelje - Kozina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa pogoje za zagotavljanje in uporabo stori-
tev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pogoje pri 
lastni oskrbi s pitno vodo, način izvajanja oskrbe s pitno vodo, 
meritve in obračun porabe vode, odjem vode iz hidrantov ter 
pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavcev na območju 
Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljnjem besedilu: občina).

Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objek-
tov in naprav za izvajanje javne službe se določi v Tehničnem 
pravilniku, ki ga pripravi upravljavec, potrdi pa Svet ustanovi-
teljic javnega podjetja.

2. člen
(pojmi)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Interni vodomer je naprava, ki je nameščena za obra-

čunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazde-
litev stroškov pitne vode ter ga upravljavec ne vzdržuje.

– Interno vodovodno omrežje je vodovod z vsemi elemen-
ti, ki so priključeni za obračunskim vodomerom.

– Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
je pravna oseba, ki ji je občina poverila izvajanje gospodarske 
javne službe. Izvajalec mora biti tehnično opremljen in strokov-
no usposobljen za opravljanje te dejavnosti in je odgovoren za 
kakovostno izvajanje gospodarske javne službe.

– Zunanje hidrantno omrežje so objekti in naprave name-
njeni izključno za gašenje požarov.
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– Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih 
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne 
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali 
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izda-
nega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

– Obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe pi-
tne vode iz javnega vodovoda, predstavlja razmejitveno mesto 
vodovodnega priključka in internega vodovodnega omrežja. Vsi 
elementi za obračunskim vodomerom so del interne instalacije, 
ki je v upravljanju in vzdrževanju lastnika oziroma uporabnika.

– Odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne na-
peljave z obračunskim vodomerom.

– Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: vodovodni priključek) 
je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in 
njegova oprema; elementi spoja na javni vodovod, odjemno 
mesto in obračunski vodomer so sestavni deli vodovodnega 
priključka.

– Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni 
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.

– Upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo 
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali 
izbere za izvajalca javne službe.

– Upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična 
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno 
pogodbo o njegovem upravljanju.

Ostali pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen 
kot je določeno v zakonih, v podzakonskih predpisih ali tehnič-
nem pravilniku upravljavca javnega vodovoda.

II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO

3. člen
(oskrba s pitno vodo)

Oskrba s pitno vodo se na območju občine zagotavlja:
– iz javnih vodovodnih sistemov (izvajanje javne službe),
– iz zasebnih vodovodnih sistemov (lastna oskrba),
– kot samooskrba objekta s pitno vodo (kjer se ne zago-

tavlja javna služba ali lastna oskrba).

4. člen
(storitve javne službe)

Javna služba obsega naslednje storitve:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v 

skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo 
in oskrbo s pitno vodo,

– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne 
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,

– redno vzdrževanje javnega vodovoda,
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih hi-

drantov za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo pred požari,

– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
– vodenje evidenc v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo 

s pitno vodo,
– poročanje v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno 

vodo,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s pred-

pisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih 

v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode 

iz zajetja za pitno vodo,
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode 

v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo 
in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo 

rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega 
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,

– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih 
ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,

– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov 

na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami,

– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogod-
kov zaradi onesnaženja,

– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene 
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb 
na območju javnega vodovoda,

– priključevanje novih uporabnikov javne službe,
– podajanje predlogov za načrtovanje razvoja sistema 

oskrbe s pitno vodo (strokovne podlage, analize, študije, mne-
nja, projektne naloge) ter načrtovanje objektov za koriščenje in 
spremljanje količin in kakovosti vodnih virov,

– modeliranje kakovosti pitne vode v vodovodnih sistemih,
– izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo omrežja, 

objektov in naprav javnega vodovoda,
– vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in 

priključkov na javni vodovod,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz hidran-

tnih omrežij za gašenje požarov zaradi obračuna storitev javne 
službe,

– nadzorovanje izvajalcev del pri gradnji druge gospo-
darske javne infrastrukture na vplivnem območju javnega vo-
dovoda,

– druge naloge iz tega odloka in drugih predpisov.
Storitve iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajati izvajalec 

javne službe.
V zvezi z opravljanjem storitev javne službe je izvajalec 

javne službe dolžan opravljati tudi naloge na podlagi javnih 
pooblastil v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.

5. člen
(uporabniki javne službe)

Uporabnike javne službe določa zakonski ali podzakonski 
predpis, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

6. člen
(upravljalec javnega vodovoda)

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
je javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška 
cesta 6, 6210 Sežana (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).

Upravljalec mora biti tehnično opremljen in strokovno 
usposobljen za kakovostno izvajanje javne službe. Zagotavljati 
mora zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s 
pitno vodo, upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise 
s področja oskrbe s pitno vodo.

7. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)

Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih 
in na način, kot to določajo predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno 
vodo.

8. člen
(vodenje katastra)

Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavljajo občine 
v sodelovanju z upravljavcem javnega vodovoda in ga je upra-
vljavec dolžan voditi v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko 
načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost ter ga 
stalno dopolnjevati.

Stroški izdelave in vodenja katastra gospodarske javne 
infrastrukture, se skladno s Pogodbo o vodenju katastra javne 
infrastrukture krijejo iz proračunskih sredstev občin lastnic.
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III. STANDARDI OPREMLJENOSTI

9. člen
(opremljenost naselij)

Standarde opremljenosti naselij določajo zakonski in pod-
zakonski predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.

10. člen
(določitev območij javnih vodovodov)

Območja javnega vodovoda za:
1. območja, kjer se izvaja javna služba,
2. območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvaja-

nje javne službe,
3. območja javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja, 

čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 1. točke tega 
odstavka in

4. območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvaja-
nje javne službe, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda 
iz 2. točke tega odstavka,
določena v skladu z uredbo, ki ureja oskrbo s pitno vodo, in 
ločeno prikazana na grafiki (temeljna topografska karta), ki je 
priloga in sestavni del tega odloka.

Grafična priloga se v primeru sprememb in dopolnitev de-
janskega stanja, spremeni oziroma dopolni s sklepom župana, 
ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Grafična priloga je javno objavljena na prostorskem infor-
macijskem sistemu Občine Hrpelje - Kozina.

11. člen
(obveznost priključitve)

Stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki leži znotraj ob-
močja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba in so 
izpolnjeni tehnično dobavni pogoji mora, biti priključena na javni 
vodovod na način in pod pogoji, kot ga določa tehnični pravilnik.

Občina v svojem programu komunalnega opremljanja 
naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele, 
kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključe-
vali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov 
priključitve.

Na območjih, kjer se zgradi nov javni vodovod, mora 
upravljavec bodoče uporabnike obvestiti, da je priključitev nji-
hovih objektov na javni vodovod obvezna v roku 6 mesecev 
od prejema obvestila in mu določiti pogoje za priključitev. Gra-
dnjo vodovodnega priključka mora lastnik zaključiti najkasneje 
v 6 mesecih po prejemu obvestila o priključitvi in v istem roku 
o tem obvestiti upravljavca.

Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inže-
nirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim mestom, 
do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.

12. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)

Prepovedi priključitve na javni vodovod so določene v 
zakonskem ali podzakonskem predpisu, ki ureja oskrbo s pitno 
vodo.

13. člen
(načrtovanje in priključitev na javni vodovod)

Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod mora 
zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
(uporabnik), ki se priključuje na vodovod.

Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglas-
jem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega 
odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

Če razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in vodovodnega 
sistema ne dopuščajo novih priključitev, se soglasje ne izda.

V primeru neustrezne zmogljivosti vodovodnega omrež-
ja ali priključevanja na območju brez javnega vodovoda, se 

naročniku ali pooblaščencu izda projektne pogoje in določi 
obseg dograditve ali rekonstrukcije vodovodnega omrežja, na 
katerega bo izvedena priključitev.

Priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne službe 
skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali inve-
stitorja.

Za vsako spremembo izvedbe priključka na javni vodovod 
mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje izva-
jalca javne službe.

Brez predhodnega pisnega soglasja izvajalca javne služ-
be uporabnik ne sme dovoliti priključitve stavb ali gradbeno 
inženirskih objektov drugih uporabnikov na svojo interno vodo-
vodno napeljavo ali na priključek na javni vodovod.

14. člen
(začasna priključitev na javni vodovod)

Izvajalec lahko izvede začasni priključek na javni vodovod 
le za gradbišča, javne prireditve in začasne objekte. Uporab-
nik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti 
pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo prireditve ali drug 
dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javni 
vodovod. Izvajalec dovoli začasno priključitev, če uporabnik 
vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva.

Trajanje gradbiščnega priključka se omeji na čas traja-
nja gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta oziroma 
do začetka uporabe stavbe, vendar najdlje 5 let od izvedbe 
priključka. Če uporabnik v tem času gradnje objekta še ne za-
ključi, mora zaprositi za podaljšanje prej navedenega soglasja.

Cena za uporabo vode na gradbiščnih priključkih (vod 
za gradbišča) se določi kot trikratnik veljavne cene vodarine v 
okviru storitev gospodarske javne službe. Gradbiščni priključek 
se ukine, ko investitor uredi odvajanje in čiščenje voda, skladno 
z zakonodajo in prične uporabljati objekt.

Uporabnik mora o začetku rabe objekta upravljalca obve-
stiti v 8 dneh od pričetka rabe.

15. člen
(namakalni priključki)

Na vodooskrbnih območjih, kjer vodovodni sistem to do-
pušča, je po predhodnem soglasju upravljavca in s pridoblje-
nim vodnim dovoljenjem mogoče izvesti priklop na vodovodno 
omrežje za potrebe namakanja (posebna storitev). Iz namakal-
nih priključkov se sme uporabljati voda izključno za namakanje 
v vodnem dovoljenju določenih površin.

16. člen
(spremembe na priključkih)

V kolikor želi uporabnik odjemno mesto začasno ali trajno 
odklopiti, je dolžan posredovati vlogo na predpisanem obrazcu 
in po odklopu poravnati vse terjatve na tem odjemnem mestu 
in stroške odklopa. Ob ponovnem priklopu je dolžan poravnati 
stroške priklopa. V času začasnega odklopa je uporabnik dol-
žan plačevati stroške omrežnine.

Ukinitev priključka oziroma trajni odklop na javni vodovod 
je dovoljen, če se priključena stavba ali gradbeno inženirski 
objekt poruši oziroma je objekt v takem stanju, da ne omogoča 
bivanja oziroma rabe za živali. Uporabnik mora posredovati 
izvajalcu javne službe pisno vlogo za ukinitev priključka na javni 
vodovod. Ukinitev priključka na javni vodovod izvede izvajalec 
javne službe na stroške uporabnika.

Prenos priključka (zamenjava lastnika ali uporabnika) ali 
obveznosti plačila storitev na drugo pravno ali fizično osebo je 
mogoč pod pogojem, da dotedanji lastnik oziroma uporabnik 
nima odprtih obveznosti do upravljavca javnega vodovoda iz 
tega priključka. Če obstaja obveznost lastnika oziroma upo-
rabnika, prenos priključka oziroma sprememba plačnika ni 
možna. Priključitev novega uporabnika se v tem primeru izvede 
po postopku, ki je po določilih tega odloka predpisan za prvo 
priključitev na javni vodovod.
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IV. MERJENJE PORABE PITNE VODE IN OBRAČUN 
PORABLJENE VODE

17. člen
(merjenje količin porabljene vode)

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v 
kubičnih metrih (m3) z odčitavanjem obračunskega vodome-
ra. Odčitavanje stanja vodomera se vrši periodično glede na 
vrsto uporabnika, skladno s terminskim planom, ki ga določi 
upravljavec vodovoda. Ob zamenjavi vodomera je upravljavec 
javnega vodovoda dolžan obvezno odčitati stanje vodomera.

18. člen
(namestitev obračunskega vodomera)

Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec 
javnega vodovoda obračunski vodomer. Stroški nabave in 
namestitve obračunskega vodomera bremenijo uporabnika. 
Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega vodomera 
(vodomernega jaška) določi upravljavec javnega vodovoda 
samostojno, vendar v skladu s projektom, veljavnimi predpisi 
in podrobnejšimi tehničnimi pravili, ki so določeni v Tehničnem 
pravilniku upravljavca.

V novozgrajenih večstanovanjskih stavbah mora biti za 
posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagoto-
vljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi 
vodomeri.

Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem in-
ženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim me-
stom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.

Obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan s 
strani pristojnega urada za kontrolo meril.

Upravljavec javnega vodovoda vzdržuje obračunske vo-
domere ter skrbi za njihove redne preglede in za menjavo. 
Redna menjava in umerjanje vodomerov se izvaja skladno z 
veljavno zakonodajo. Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja 
in zamenjave obračunskega vodomera se pokrivajo iz zbranih 
sredstev omrežnine. V primeru poškodovanja vodomera, za 
katerega je odgovoren uporabnik (kot npr. zmrzal, poškodbe 
ipd.), je zamenjava vodomera strošek uporabnika in se ne 
krije iz zbranih sredstev omrežnine.

Vodovodni priključek in prostor, kjer je vgrajen obračun-
ski vodomer, morata biti upravljavcu javnega vodovoda vedno 
dostopna za vzdrževanje in redne preglede.

Uporabnik ne sme odstraniti, prestavljati, zamenjati ali 
popraviti obračunskega vodomera, niti odstraniti plombe.

19. člen
(interni vodomeri)

V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodomerom 
lahko nameščeni še interni vodomeri, ki služijo uporabnikom 
ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na raz-
ličnih mestih oziroma za porazdelitev stroškov porabe vode.

20. člen
(preverjanje točnosti vodomerov)

Uporabnik ima poleg rednih pregledov obračunskega 
vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obra-
čunskega vodomera. Če se ugotovi, da je točnost obračun-
skega vodomera izven predpisanih dopustnih mej, določenih 
z veljavnimi predpisi o meroslovju, nosi vse stroške zamenja-
ve in preizkusa upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem 
primeru pa uporabnik. Zahteva za izredno kontrolo mora biti 
pisna.

21. člen
(obračun porabljene vode)

Stanje na obračunskem vodomeru se odčitava najmanj 
dvakrat letno za gospodinjstva oziroma fizične osebe, za 

pravne osebe pa mesečno. V vmesnem obdobju, ko vodo-
mer ni odčitan, se uporabniku zaračuna mesečna akontacija. 
Akontacijo določi upravljavec, lahko pa uporabnik zahteva 
spremembo višine akontacije.

V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več 
uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na 
katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodome-
rom in so na internem omrežju vgrajeni interni vodomeri, 
lahko upravljavec izda račun posameznim uporabnikom na 
podlagi odčitka stanja na internih vodomerih. Razlika med 
seštevkom dobavljene vode po odčitkih na internih vodomerih 
in po odčitku na glavnem vodomeru se razdeli na vse uporab-
nike v objektu, sorazmerno glede na porabo.

V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več 
uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na 
katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodome-
rom in na internem omrežju niso vgrajeni interni vodomeri, se 
odčitana poraba porazdeli glede na število prijavljenih oseb 
v posamezni stanovanjski enoti oziroma po ključu, ki ga upo-
rabniki sporazumno medsebojno določijo oziroma po ključu, 
ki ga določa podzakonski predpis.

22. člen
(obračun pavšalne porabe vode)

V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je 
obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat nepoobla-
ščenega posega v sistem, se obračuna pavšalna poraba vode 
na osnovi povprečja porabe vode v primerljivem trimesečnem 
obdobju istega leta.

Če upravljavec ne more odčitati števca, mora o tem 
obvestiti uporabnika, uporabnik pa mora upravljavcu sporočiti 
stanje vodomera v roku 5 dni, sicer se mu obračuna poraba 
vode po povprečju preteklih 12 mesecev – akontacija.

23. člen
(plačevanje računa)

Uporabnik je dolžan plačati račun do dneva zapadlosti 
računa. Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik.

V primeru oddaje stavbe, posameznega dela stavbe 
ali gradbeno inženirskega objekta v najem, je plačnik lahko 
najemnik, če je lastnik nanj s pogodbo prenesel vse pravice 
in obveznosti, ki jih sicer ima lastnik kot uporabnik in je taka 
pogodba posredovana upravljavcu javnih vodovodov. Lastnik 
za obveznosti najemnika, ki jih ima ta kot uporabnik po tem 
odloku, odgovarja v razmerju do upravljavca subsidiarno.

V primeru, da uporabnik ne poravna računa do datuma 
zapadlosti računa, ga je upravljavec dolžan pisno opomniti 
na zapadle neplačane obveznosti. Če uporabnik obveznosti 
ne poravna v celoti v 15 dneh po prejemu pisnega opomina, 
v katerem mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, 
mu lahko upravljavec javnega vodovoda prekine dobavo vode 
in začne postopek izterjave po sodni poti. Postopek izterjave 
se v primeru iz drugega odstavka lahko prične tudi zoper la-
stnika. Upravljavec prekine dobavo vode do poplačila celotne 
obveznosti, vključno s stroški prekinitve.

24. člen
(ugovor)

Uporabnik, ki mu je bila obračunana poraba vode po 
opravljenem odčitku, lahko v 8 dneh po prejemu računa vloži 
pisni ugovor upravljavcu vodovoda, če meni, da mu količina 
porabljene vode ni pravilno odmerjena. Upravljavec javnega 
vodovoda je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgo-
voriti v roku 15 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme 
prekiniti dobave vode. V kolikor uporabnik računa ne poravna 
niti v 15 dneh po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni 
opomin.
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V. PREKINITVE DOBAVE VODE

25. člen
(prekinitev dobave vode)

Upravljavec lahko na stroške uporabnika prekine dobavo 
vode v naslednjih primerih:

– če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno 
odpove ali zahteva zaporo vode v posebnih primerih,

– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška 
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v 
javnem vodovodu,

– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja upra-
vljavca javne infrastrukture,

– če dovoli priključitev preko interne instalacije tretjim 
osebam, brez soglasja upravljavca vodovoda,

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovi-
rajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega 
noče preprečiti,

– če uporabnik onemogoča delavcu ali pooblaščencu 
upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled 
priključka in notranjih instalacij, v skladu z določili tega odloka,

– če je prostor, kjer je vgrajen obračunski vodomer, ne-
dostopen, zasut ali nevzdrževan in uporabnik tudi po opominu 
upravljavca, do postavljenega roka, pomanjkljivosti ne odpravi,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege 
v objekte in naprave, ki so v upravljanju upravljavca,

– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z 
vodo,

– če uporabnik ne plača računa po postopku in na način, 
določen v tem odloku,

– če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali 
dobavo vode.

Prekinitev dobave vode velja za čas do odprave vzroka 
prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe z 
vodo plača uporabnik.

Upravljavec je dolžan opraviti ponovno priključitev, ko so 
izpolnjeni vsi pogoji za priključitev.

26. člen
(vzdrževalna in investicijska dela)

Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti 
dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih ali 
investicijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda, 
vendar mora najkasneje 1 dan pred prekinitvijo obvestiti upo-
rabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno 
običajen način in na spletni strani izvajalca javne službe o času 
trajanja prekinitve dobave vode.

V primerih nepredvidenih okvar ima upravljavec pravico 
prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila, mora pa 
takoj, ko je to mogoče, uporabnike obvestiti o času trajanja 
prekinitve dobave vode na krajevno običajen način in z objavo 
na svoji spletni strani.

V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki traja dlje od 
24 ur, zaradi načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na 
omrežju, odprave okvar ali zaradi višje sile, mora izvajalec jav-
ne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe.

27. člen
(izredne razmere in prednostna oskrba s pitno vodo)
V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje 

virov, izpad energije, velike okvare in drugo) in v skladu z za-
konom lahko upravljavec brez nadomestila škode prekine ali 
zmanjša dobavo vode, vendar mora o tem takoj obvestiti upo-
rabnike in postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za 
take primere. Skrbeti mora predvsem za prednostno oskrbo za 
osnovne življenjske potrebe uporabnikov in za požarno varnost.

V primeru redukcij dobave vode, je kot prva omejena 
poraba vode pri uporabnikih posebnih storitev.

VI. FINANCIRANJE IN OBLIKOVANJE CEN OSKRBE  
S PITNO VODO

28. člen
(financiranje)

Javna služba se financira iz:
– cene storitve javne službe,
– proračuna občine,
– drugih virov.

29. člen
(oblikovanje cen)

Cene javne službe oskrbe s pitno vodo se oblikujejo v 
skladu s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne 
službe, na predlog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo. 
Potrdi pa jih občinski svet. Cena storitve javne službe je sesta-
vljena iz cene javne infrastrukture (omrežnina) in cene, ki se 
nanaša na opravljanje storitve javne službe.

30. člen
(elaborati o cenah)

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve 
javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za 
oblikovanje cen javne službe in tem odlokom. Elaborat izvaja-
lec posreduje občini v tekočem letu najpozneje do 31. 10., ne 
glede na višino potrebnih sprememb cene storitve javne službe 
glede na obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko obdobje. 
Občine elaborat pregledajo, in v primeru vsebinsko utemeljenih 
razlogov zahtevajo dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 
30 dni od prejema. Izvajalec mora na zahtevane dopolnitve ali 
spremembe odgovoriti v roku 30 dni od prejema le-teh. Občine 
morajo cene na podlagi elaborata potrditi najkasneje do 31. 12. 
tekočega leta za prihodnje leto.

Če občina ne potrdi elaborata do roka navedenega v prej-
šnjem odstavku, se za čas do potrditve elaborata, najemnina 
za infrastrukturo določi v višini, ki jo v omrežnini zaračunava 
izvajalec uporabnikom.

31. člen
(subvencije cen)

Občina samostojno odloča o načinu subvencioniranja. 
Subvencije se določijo v skladu s predpisi, s sklepom občinske-
ga sveta občine. Subvencija se lahko zagotovi le za gospodinj-
stva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti (kar mora biti razvidno 
iz ustreznih registrov).

32. člen
(posebne storitve)

Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec javne 
službe opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, in niso 
obvezne storitve javne službe. V okviru prostih zmogljivosti 
javnega vodovoda, lahko izvajalec opravlja posebne storitve v 
soglasju z občino, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike 
med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. Prihodki 
posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna 
cena javne službe oskrbe.

Razmerje med izvajalcem in uporabnikom posebne sto-
ritve je podrobneje urejeno s pogodbo o posebnih storitvah.

VII. EVIDENCE UPORABNIKOV

33. člen
(evidence uporabnikov)

Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje evi-
denco uporabnikov.

Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje 
naslednje podatke:
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– šifro uporabnika,
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebiva-

lišča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število 
oseb v gospodinjstvu),

– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
Upravljavec lahko za posameznega uporabnika z njego-

vim soglasjem zbira tudi podatke o:
– zaposlitvi,
– številki osebnega računa,
– davčni številki,
– deležu lastništva,
– EMŠO.
Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne 

podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika,
– šifro dejavnosti (SKD),
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi nasle-

dnje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu,
– lastništvu nepremičnine,
– šifri odjemnega mesta.

34. člen
(dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)

Lastniki, najemniki in upravniki večstanovanjskih stavb 
morajo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:

– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na 
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;

– vseh spremembah naslova za dostavo računov in dru-
gih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi 
v obstoječe razmerje.

Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od prvega 
naslednjega obračunskega obdobja in obsega:

– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega 
odjemalca,

– listino o prenosu lastninske pravice (razen upravnik),
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega lastnika, najemnika na obraz-

cu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti 

zavezan dotedanji uporabnik.

35. člen
(pridobivanje evidenc)

Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, uprav-
nikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb, 
ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona 
o javnih gospodarskih službah. Zbrani podatki se obdelujejo 
skladno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov.

36. člen
(izstavitev računa za večstanovanjski objekt)

Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en 
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:

– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru 
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi 
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upra-
vljavcem glede načina obračuna oziroma ključa delitve.

VIII. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

37. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno 

omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– varovati priključek na javni vodovod in vodomerno me-

sto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino 
in drugimi škodljivimi vplivi,

– zagotavljati dostop za opravljanje vzdrževalnih del na 
svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom in priključkom 
na javni vodovod,

– sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku na 
javni vodovod in obračunskem vodomeru,

– zagotoviti dostop do internih inštalacij in vodomernega 
mesta zaradi odčitavanja, vzdrževanja ali zamenjave obračun-
skega vodomera, pregleda, odvzema vzorcev vode ali meritve 
tlaka na internem omrežju,

– pisno obveščati izvajalca javne službe v roku 8 dni od 
nastanka spremembe o spremembi plačnika, o spremembi 
stalnega ali začasnega prebivališča, o spremembi lastninske 
pravice na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, ki je pri-
ključen na vodovodno omrežje,

– plačevati račune za javno službo v roku, navedenem 
na računu,

– urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večsta-
novanjskih stavbah, ki po predpisih ne potrebujejo upravnika,

– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj 
pri oskrbi s pitno vodo,

– dovoliti obnovo priključka na javni vodovod in pred po-
novno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta 
skladno z zahtevami izvajalca javne službe,

– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca 
javne službe,

– povrniti škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na 
javnem vodovodu,

– povrniti škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi s pitno 
vodo kot posledice njegovega ravnanja,

– pred priključitvijo stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta na javni vodovod pridobiti soglasje izvajalca javne 
službe v skladu z določili tega odloka,

– izvesti priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta na javni vodovod v skladu z določili tega odloka,

– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obra-
čun preko enega obračunskega vodomera, in sporočati izva-
jalcu javne službe plačnika,

– nadzirati dejansko porabo pitne vode in jo primerjati s 
porabljeno vodo ob priključitvi,

– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.

IX. GRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA

38. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda)

Pred pričetkom gradnje javnega vodovoda je investitor 
dolžan obvestiti upravljavca vodovoda o nameravani gradnji 
vsaj 7 dni pred pričetkom del.

Gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda lahko iz-
vaja strokovno usposobljena oseba, posege v obstoječi sistem 
javnega vodovoda pa izvaja upravljavec.

Ob izgradnji vodovodne infrastrukture je investitor dol-
žan zagotoviti strokovni nadzor s strani upravljavca javnega 
vodovoda.
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39. člen
(prenos novozgrajenih vodovodov na občino)

Kadar investitor vodovoda ni občina, mora investitor pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o komunal-
nem opremljanju z občino. Investitor novozgrajenih vodovodnih 
objektov in omrežja je dolžan po končani gradnji le-te predati 
v last občini. Uporabnik vode, ki sofinancira gradnjo javnega 
vodovoda, s tem ne pridobi nikakršne pravice razpolaganja na 
javnem vodovodu.

Investitor je dolžan predati zgrajeni javni vodovod občini 
najkasneje v roku enega meseca po uspešno opravljenem 
internem tehničnem pregledu upravljavca javnega vodovoda 
skladno z zahtevami Tehničnega pravilnika. Prevzete vodovo-
dne objekte in naprave skladno z določili tega člena preda ob-
čina v upravljanje upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje 
mora biti izveden dokumentirano z zapisniki o primopredaji.

X. VAROVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA,  
OBJEKTOV IN NAPRAV

40. člen
(varovalni pas vodovoda)

Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in 
druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred začet-
kom del pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke o 
trasi vodovodnega omrežja in soglasje za izvajanje predvidenih 
del, v katerem so podani pogoji za posege na območju trase.

Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati 
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na 
vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.

41. člen
(obveznost vzpostavitve prvotnega stanja)

Investitorji oziroma izvajalci del morajo pri novogradnji, 
vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti javno 
vodovodno omrežje ter naprave v prvotno stanje. Vsa dela se 
opravijo pod nadzorom upravljavca. Stroški vzpostavitve prvo-
tnega stanja in nadzora bremenijo investitorja.

Upravljavci drugih omrežij in naprav (elektrika, telefon, 
plinovod, KTV, kanalizacija) morajo pri opravljanju del na svojih 
objektih in napravah zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje 
ter naprave nepoškodovane.

V primeru nastalih poškodb na javnem vodovodu ali vo-
dovodnem priključku, morajo upravljavca javnega vodovoda 
nemudoma obvestiti in pri njem naročiti popravilo poškodb ter 
poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi nastalih poškodb.

XI. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

42. člen
(hidranti)

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni 
požarni varnosti in morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem 
stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljavec javnega vodovoda.

Podatke o hidrantih vodi upravljavec javnega vodovoda 
v katastru.

Brez soglasja upravljavca javnega vodovoda oziroma 
upravljavca zasebnega vodovoda se sme uporabljati voda iz 
hidranta samo za gašenje požarov in za druge intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah. V tem primeru mora uporabnik 
naknadno obvestiti upravljavca javnega vodovoda o uporabi in 
količini iz hidrantov odvzete vode.

Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brez-
hibnem stanju. V nasprotnem primeru nosi vse stroške popra-
vila za okvare, ki jih je povzročil na hidrantu in vodovodnem 
omrežju.

XII. NADZOR

43. člen
(nadzor)

Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca javne 
službe in upravljavca javnih vodovodov opravlja organ občinske 
uprave, pristojen za gospodarske javne službe in inšpekcija 
pristojna za okolje.

Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru 
njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Med-
občinski inšpektorat in redarstvo občine.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
Z globo 1.400 evrov se kaznuje pravna oseba – upravlja-

lec javnega vodovoda, če:
– prekine dobavo vode v nasprotju s 25. členom tega 

odloka;
– začasno prekine dobavo vode v nasprotju s 26. členom 

tega odloka;
– neupravičeno omejuje porabo vode.

45. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje uporabnik vodovoda, če:
– odvzema vodo iz hidrantnega omrežja v nasprotju z 

42. členom tega odloka;
– uporablja vodo iz namakalnih priključkov v nasprotju s 

pogoji določenimi v vodnem dovoljenju oziroma soglasju za 
priključitev;

– ne upošteva izdanih omejitev porabe vode.

46. člen
Z globo 1000 evrov se kaznuje uporabnik, pravna 

oseba, posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če:

– se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca;
– ravna v nasprotju z 11. in 12. členom tega odloka;
– s posegom ali dejanjem v varovalnem pasu vodovoda 

povzroči škodo ali posledično dodatne stroške pri vzdrževanju 
vodovoda;

– namensko ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Za rabo vodnih virov za lastno oskrbo stavb s pitno vodo 

morajo lastniki stavb in gradbenih inženirskih objektov pridobiti 
vodno dovoljenje, skladno z določbami veljavne zakonodaje 
in tega odloka.

Lastniki zasebnih vodovodov morajo v 3 mesecih od uve-
ljavitve tega odloka določiti upravljavca zasebnega vodovoda 
skladno s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo in o tem 
obvestiti upravljavca in občino.

48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

pogojih za dobavo vode na območju Občine Sežana (Uradne 
objave št. 20, z dne 31. 5. 1991).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2021-1
Hrpelje, dne 15. decembra 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek
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IG

4017. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 102. člena 
Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet 
Občine Ig na 22. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2022 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV  v evrih

Skupina/ 
podskupina 

kontov

NAMEN PRORAČUN 
2022

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 9.452.179,58
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.298.951,98

70 DAVČNI PRIHODKI 5.546.657,31
700 Davki na dohodek in dobiček 4.861.208,00
703 Davki na premoženje 581.812,79
704 Domači davki na blago in storitve 103.636,52
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.752.294,67
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 132.000,82
711 Takse in pristojbine 11.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 155.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  

in storitev 90.240,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.364.053,85

72 KAPITALSKI PRIHODKI 48.511,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 48.511,00
73 PREJETE DONACIJE 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.104.716,60

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 866.959,30

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.237.757,30

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0,00
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 10.700.600,34

40 TEKOČI ODHODKI 3.283.142,33
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 524.361,87
401 Prispevki delodajalcev  

za socialno varnost 77.859,61
402 Izdatki za blago in storitve 2.504.047,79
403 Plačila domačih obresti 24.900,00
409 Rezerve 186.415,06

41 TEKOČI TRANSFERI 3.323.190,32
410 Subvencije 190.970,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.969.687,66
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 256.028,70
413 Drugi tekoči domači transferi 906.503,96
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.829.161,91
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 3.829.161,91
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 230.663,78

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 98.900,00

432 investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 131.763,78
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –1.248.420,76

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 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
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C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE 434.000,00
500 Domače zadolževanje 434.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA 435.155,68

550 Odplačila domačega dolga 435.155,68
IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.249.576,44
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) –1.155,68
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.248.420,76
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN  
31. 12. 2021 1.249.576,44

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 proračun-
ske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu 
pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem 
zakonu,

2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda,

3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div-

jadjo,
5. sredstva po četrtem odstavku 27. člena Zakona o go-

spodarjenju z gozdovi,
6. komunalni prispevek in
7. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s 

področnimi predpisi.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru posameznega področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje 
januar–junij 2022 in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in nje-
govi realizaciji.

6. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-
vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z 
občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila 
sredstva dodeljena.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega 
proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu dodeljena 
sredstva.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v letu 2022 odda javno naro-

čilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračun-
skih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2023 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz načrta 
razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt 
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 
20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 30 dni 
po uveljavitvi proračuna.
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9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu 

ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 

141.773,06 evrov.
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 eur župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja, se lahko občina v letu 2022 zadolži za 434.000,00 eur.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, 
v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur.

12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni 

zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2022 ne 
morejo zadolžiti.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2022)

V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2023, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 
sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 410-0006/2021-3
Ig, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

4018. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Ig za leto 2022

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 
št. 39/16) in 19. člena Odloka o odmeri nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Ig (Uradni list RS, št. 72/17, popr., 
4/18) je Občinski svet Občine Ig na 22. redni seji dne 15. 12. 
2021 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Ig za leto 2022

1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2022 znaša 
za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča 0,002895 EUR.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.

Št. 422-0083/2021
Ig, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

4019. Sklep o določitvi cen programov vrtca 
v Javnem zavodu Vrtec Ig

Na podlagi 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 in 55/17), Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15, 59/19), Pravilnika o 
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 
79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS) in Statuta Občine Ig 
(Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 22. re-
dni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov vrtca  

v Javnem zavodu Vrtec Ig

1. člen
Cene dnevnih programov v Javnem zavodu Vrtec Ig, ka-

terega ustanoviteljica je Občina Ig, znašajo mesečno na otroka 
po posameznih programih predšolske vzgoje:
Dnevni  
program

1. starostna 
skupina

2. starostna 
skupina

Kombinirani 
oddelek

JZ Vrtec Ig 598,94 eur 470,97 eur 514,05 eur
Strošek živil mesečno na otroka znaša 53,10 eur.

2. člen
S tem sklepom prenehajo veljati cene programov vrtca v Vrt-

cu Ig iz sklepa o spremembah slepa o določitvi cen programov v 
Javnem zavodu Vrtec Ig št. 602-0018/2020-128 z dne 17. 9. 2020.

3. člen
Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig 

velja od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 602-0037/2021
Ig, dne 16. decembra 2021

Župan 
Občine Ig

Janez Cimperman
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JESENICE

4020. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 
2022

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 29. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo in sprem.), 14. člena Statuta Občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine 
Jesenice na 22. seji dne 9. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Jesenice za leto 2022

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Jesenice za leto 2022 do-
ločajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti 
ravnanja z občinskim finančnim premoženjem ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
(pomen izrazov)

A. Izrazi iz Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) 
imajo po tem odloku enak pomen.

B. Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna 

(PU) so občinska uprava, skupni občinski upravi, krajevne sku-
pnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan.

2. področja proračunske porabe (PPP) so področja, na 
katerih občina deluje, oziroma nudi storitve in v katera so, upo-
števaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja 
proračunske porabe so določena s predpisano programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna;

3. glavni program (GPR) je splošni program, ki je del 
področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki 
v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi 
so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskega proračuna. Glavni program ima določene splošne 
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in 
na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti;

4. podprogram (PPR) je program, ki je del glavnega 
programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene 
specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim 
se izvajajo cilji glavnega programa;

5. proračunska postavka (PP) je del podprograma, ki 
prikazuje celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski na-
men porabe sredstev iz delovnega področja neposrednega 
uporabnika;

6. podskupina kontov (trimestna številka) je del postavke, 
ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa eko-
nomski namen dela izdatkov postavke;

7. konto (K – štirimestna številka) je del postavke, ki 
v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa 
ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za 
izvrševanje proračuna.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(sestava proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in 
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan-
ciranja.

Stanje sredstev na računih proračuna na koncu pretekle-
ga leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpi-
sane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov, 
ki ga sestavljajo načrti financiranja projektov in programov 
neposrednih proračunskih uporabnikov.

Posebni del proračuna do ravni kontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni 
strani občine.

4. člen
(višina splošnega dela proračuna)

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun  

leta 2022 
Skupina/Podskupina kontov v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 20.811.645
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 18.704.276

70 DAVČNI PRIHODKI 14.982.821
700 Davki na dohodek in dobiček 12.097.159
703 Davki na premoženje 2.457.000
704 Domači davki na blago in storitve 428.662
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.721.455
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.792.205
711 Takse in pristojbine 15.000
712 Globe in druge denarne kazni 160.950
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.400
714 Drugi nedavčni prihodki 730.900

72 KAPITALSKI PRIHODKI 352.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 300.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 52.000

73 PREJETE DONACIJE 206.809
730 Prejete donacije iz domačih virov 206.809

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.548.560
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.269.935
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev EU 278.624

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 26.791.346
40 TEKOČI ODHODKI 6.337.257

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.837.039
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 294.894
402 Izdatki za blago in storitve 3.859.124
403 Plačila domačih obresti 43.200
409 Rezerve 303.000

41 TEKOČI TRANSFERI 9.750.497
410 Subvencije 440.700
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 4.433.262
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412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 789.307
413 Drugi tekoči domači transferi 4.087.228

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.971.411
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev 7.971.411

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.732.181
431 Investicijski transferi pravnim  
in fiz. osebam, ki niso pr. up. 24.634
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 2.707.547

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –5.979.701

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102)–(II.-403–404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –5.936.801

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)–(40+41)  
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki  
in tekoči transferi) 2.616.522

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 2.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 2.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 2.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) –2.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE –500 2.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 2.000.000

500 Domače zadolževanje 2.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA –550 959.109
55 ODPLAČILA DOLGA 959.109

550 Odplačila domačega dolga 959.109
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –4.940.810
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.040.891
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 5.979.701
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2021 4.940.810

III. IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

5. člen
(raven proračuna in pristojnosti neposrednega  

proračunskega uporabnika)
Proračun se izvršuje na ravni konta.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen 

krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega poobla-
ščena oseba.

Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki 
svetov krajevnih skupnosti.

6. člen
(veljavni proračun)

Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki vključuje vse 
spremembe med izvrševanjem proračuna na podlagi ZJF in 
tega odloka.

7. člen
(vplačila in izplačila iz proračuna)

Občina Jesenice v letu 2022 razpolaga s sredstvi, ki bodo 
vplačana na podračun proračuna do konca leta.

Neposredni proračunski uporabniki, kot nosilci terjatev, so 
dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov 
proračuna iz svoje pristojnosti ter vplačila teh prejemkov na 
podračun proračuna.

Sredstva proračuna za leto 2022 se nakazujejo prora-
čunskim uporabnikom za izvajanje programov, opredeljenih v 
posebnem delu proračuna, do konca proračunskega leta, ki je 
enako koledarskemu letu.

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, 
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra-
vljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega pro-
računa se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene po-
rabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje 
predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih 
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obve-
znosti v postopkih javnih naročil.

8. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Vsi prejemki proračuna so namenjeni za pokrivanje vseh 
izdatkov proračuna, razen namenskih prejemkov proračuna.

Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, dolo-
čenih 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) in določenih v prvem odstavku 80. člena 
ZJF (kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje 
stvarnega premoženja) tudi naslednji prejemki:

1. prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije 
v zagotavljanje protipožarne varnosti;

2. prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbu-
janje razvoja turizma;

3. prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se 
uporabijo za gradnjo komunalne opreme; in

4. prihodki od počitniške dejavnosti, ki se namenijo za 
financiranje te dejavnosti.

Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porablje-
ne v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih nepo-
sredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se 
prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.

Za obseg prenesenih pravic porabe namenskih sredstev 
se povečata obseg izdatkov v finančnem načrtu neposredne-
ga proračunskega uporabnika, na katerega se nanašajo in 
proračun.

9. člen
(dodeljevanje proračunskih sredstev)

Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposre-
dne in posredne proračunske uporabnike v okviru doseženih 
prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v 
zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in 
uporabnikom določeno drugače.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne pre-
jemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih 
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se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolek-
tivno pogodbo in v skladu z veljavno zakonodajo.

Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno 
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in 
storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni 
z zakonom ali odlokom drugače določeno.

V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha 
delovati, opravljanje njegovih nalog pa v celoti ali delno ne pre-
vzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev 
odloča občinski svet na predlog župana.

Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo pro-
računska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi 
razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa 
oziroma odredbe župana.

10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun.

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih 
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice po-
rabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega pro-
grama. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni 
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva 
zagotovljena.

Ne glede na omejitev drugega odstavka tega člena je do-
voljeno prerazporejanje sredstev med proračunskima postav-
kama 6461 Prevozni stroški učencev in 8120 Sofinanciranje 
mestnega prometa.

Ne glede na omejitev drugega odstavka tega člena župan 
lahko odobri prerazporeditev, če se prerazporejajo sredstva v 
okviru istega projekta.

Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabni-
ku lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine 10 % 
vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega upo-
rabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim 
proračunskim uporabnikom.

O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu župan 
šestmesečno poroča občinskemu svetu.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od-
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom fi-
nanciranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko 
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov 
v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z zadol-
ževanjem in poroštvom.

O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka žu-
pan obvesti občinski svet v 30-ih dneh.

11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna tekočega leta)

Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati ob-
veznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za 
posamezne namene.

Neposredni proračunski uporabniki prevzemajo obvezno-
sti s pisno pogodbo, sklenjeno skladno s predpisi o javnem 
naročanju, razen če ni z zakonom določeno drugače.

Krajevne skupnosti lahko brez predhodnega soglasja žu-
pana sklepajo pravne posle in prevzemajo obveznosti v okviru 
svoje dejavnosti do višine sredstev, ki so za posamezne na-
mene zagotovljena v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in v 
proračunu občine.

12. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo ob-
veznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta 
namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za 
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih pro-
gramov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki 
proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega prora-
čunskega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske 
transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme 
presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega prora-
čunskega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfe-
re, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 
25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposredne-
ga uporabnika.

Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega 
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik 
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namen-
skih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali 
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe 
Občine Jesenice.

13. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov in potrjevanje 

investicijske dokumentacije)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samo-

stojno spremeni vrednost projektov iz načrta razvojnih progra-
mov največ do 20 % vrednosti projekta. O spremembi vrednosti 
projekta nad 20 % odloča občinski svet.

Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnih programov te-
kočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa pla-
čil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se po uveljavitvi 
proračuna uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta.

Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov 
tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko župan spre-
meni vrednost projekta iz načrta razvojnih programov za več 
kot 20 %, če sprememba projekta ni višja od 30.000,00 € glede 
na sprejeti načrt razvojnih programov.

Investicijsko dokumentacijo in vse njene spremembe po-
trjuje župan.

14. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje 
posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko 
oblikujejo največ v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije je določena 
v posebnem delu proračuna.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v 
višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča župan. 
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razpo-
redijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

15. člen
(proračunski sklad)

Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot prora-
čunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov 
proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena 



Stran 12686 / Št. 199 / 22. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije

ZJF (za odpravo posledic naravnih nesreč – potres, poplava, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, 
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne 
sile in ekološke nesreče.

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 
70.000,00 €.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do 
višine 100.000,00 € na predlog oddelka za finance, plan in ana-
lize odloča župan in o tem s pisnimi obvestili obvešča občinski 
svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, 
ki presega višino, določeno s tem odlokom, odloča občinski 
svet občine s posebnim odlokom.

16. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna in rebalans)

Če prejemki med letom ne pritekajo v predvideni višini, ali 
se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan na 
predlog občinske uprave največ za 45 dni zadrži izvrševanje 
posameznih izdatkov.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja 
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora 
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno za-
držanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu 
rebalans proračuna.

V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno 
začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

IV. POSEBNOSTI RAVNANJA Z OBČINSKIM  
FINANČNIM PREMOŽENJEM

17. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, 
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju 
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.

Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristoj-
nega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi 
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziro-
ma za izvrševanje občinskega proračuna.

18. člen
(odpis dolga)

Župan lahko dolžniku do višine 1.000,00 € odpiše, ozi-
roma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z 
določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu 
proračuna.

Zaradi kritja presežka odhodkov in izdatkov nad prihodki 
in prejemki proračuna leta 2022 se občina v letu 2022 lahko 
zadolži za največ 2.000.000,00 €.

V letu 2022 občina ne načrtuje zadolževanja za upravlja-
nje z dolgom.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2022 ne bo izdajala 
poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih usta-
noviteljica je občina, ter druge pravne osebe v katerih ima ob-

čina neposredno in posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, 
se v letu 2022 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo 
izdajati poroštev.

20. člen
(likvidnostno zadolževanje)

Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 
5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje 
ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega 
naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, 
tj. do 31. decembra.

Omejitev v višini 5 % ne velja za zadolžitev za sredstva 
sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije.

21. člen
(zadolževanje v obdobju začasnega financiranja)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga 
v tekočem proračunskem letu.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

22. člen
Če bo v letu 2022 potrebno začasno financiranje občine, 

se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega 
financiranja.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 410-17/2021
Jesenice, dne 10. decembra 2021

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

4021. Odlok o proračunu Občine Jesenice 
za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 29. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo in sprem.), 14. člena Statuta Občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine 
Jesenice na 22. seji dne 9. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Jesenice za leto 2023

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Jesenice za leto 2023 do-
ločajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti 
ravnanja z občinskim finančnim premoženjem ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
(pomen izrazov)

A. Izrazi iz Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) 
imajo po tem odloku enak pomen.
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B. Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Neposredni proračunski uporabniki občinskega prora-

čuna (PU) so občinska uprava, skupni občinski upravi, krajevne 
skupnosti in občinski organi: občinski svet, nadzorni odbor in 
župan.

2. področja proračunske porabe (PPP) so področja, na 
katerih občina deluje, oziroma nudi storitve in v katera so, upo-
števaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni 
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja 
proračunske porabe so določena s predpisano programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna;

3. glavni program (GPR) je splošni program, ki je del 
področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki 
v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi 
so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskega proračuna. Glavni program ima določene splošne 
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in 
na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti;

4. podprogram (PPR) je program, ki je del glavnega 
programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene 
specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim 
se izvajajo cilji glavnega programa;

5. proračunska postavka (PP) je del podprograma, ki 
prikazuje celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski na-
men porabe sredstev iz delovnega področja neposrednega 
uporabnika;

6. podskupina kontov (trimestna številka) je del postavke, 
ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa eko-
nomski namen dela izdatkov postavke;

7. konto (K – štirimestna številka) je del postavke, ki 
v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa 
ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za 
izvrševanje proračuna.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(sestava proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in 
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan-
ciranja.

Stanje sredstev na računih proračuna na koncu pretekle-
ga leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpi-
sane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov, 
ki ga sestavljajo načrti financiranja projektov in programov 
neposrednih proračunskih uporabnikov.

Posebni del proračuna do ravni kontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni 
strani občine.

4. člen
(višina splošnega dela proračuna)

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun  

leta 2023 
Skupina/Podskupina kontov v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 22.947.230
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 18.912.418

70 DAVČNI PRIHODKI 14.995.158
700 Davki na dohodek in dobiček 12.134.696
703 Davki na premoženje 2.426.800
704 Domači davki na blago in storitve 433.662
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.917.260
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.754.822
711 Takse in pristojbine 14.839
712 Globe in druge denarne kazni 160.950
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.400
714 Drugi nedavčni prihodki 960.249

72 KAPITALSKI PRIHODKI 52.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 52.000

73 PREJETE DONACIJE 10.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 10.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.972.811
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 3.520.735
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev EU 452.076

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 24.590.516
40 TEKOČI ODHODKI 6.329.203

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.936.337
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 308.235
402 Izdatki za blago in storitve 3.706.731
403 Plačila domačih obresti 57.900
409 Rezerve 320.000

41 TEKOČI TRANSFERI 9.710.738
410 Subvencije 445.500
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 4.455.855
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 790.091
413 Drugi tekoči domači transferi 4.019.292

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.081.037
420 Nakupi in gradnja osnovnih 
sredstev 6.081.037

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.469.539
431 Investicijski transferi pravnim  
in fiz. osebam, ki niso pr. up. 146.208
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 2.323.331

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)   
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.643.286

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I.-7102)–(II.-403–404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov  
od obresti minus skupaj odhodki brez 
plačil obresti)  –1.585.686

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)–(40+41)  
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki  
in tekoči transferi) 2.872.478

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE –500 2.700.000
50 ZADOLŽEVANJE 2.700.000

500 Domače zadolževanje 2.700.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA –550 1.056.714
55 ODPLAČILA DOLGA 1.056.714

550 Odplačila domačega dolga 1.056.714
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.643.286
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.643.286
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2022 0

III. IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

5. člen
(raven proračuna in pristojnosti neposrednega  

proračunskega uporabnika)
Proračun se izvršuje na ravni konta.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen 

krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega poobla-
ščena oseba.

Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki 
svetov krajevnih skupnosti.

6. člen
(veljavni proračun)

Veljavni proračun je sprejeti proračun, ki vključuje vse 
spremembe med izvrševanjem proračuna na podlagi ZJF in 
tega odloka.

7. člen
(vplačila in izplačila iz proračuna)

Občina Jesenice v letu 2023 razpolaga s sredstvi, ki bodo 
vplačana na podračun proračuna do konca leta.

Neposredni proračunski uporabniki, kot nosilci terjatev, so 
dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov 
proračuna iz svoje pristojnosti ter vplačila teh prejemkov na 
podračun proračuna.

Sredstva proračuna za leto 2023 se nakazujejo prora-
čunskim uporabnikom za izvajanje programov, opredeljenih v 
posebnem delu proračuna, do konca proračunskega leta, ki je 
enako koledarskemu letu.

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, 
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra-
vljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega pro-
računa se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene po-

rabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje 
predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih 
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obve-
znosti v postopkih javnih naročil.

8. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Vsi prejemki proračuna so namenjeni za pokrivanje vseh 
izdatkov proračuna, razen namenskih prejemkov proračuna.

Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, dolo-
čenih 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) in določenih v prvem odstavku 80. člena 
ZJF (kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje 
stvarnega premoženja) tudi naslednji prejemki:

1. prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije 
v zagotavljanje protipožarne varnosti;

2. prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbu-
janje razvoja turizma;

3. prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se 
uporabijo za gradnjo komunalne opreme; in

4. prihodki od počitniške dejavnosti, ki se namenijo za 
financiranje te dejavnosti.

Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porablje-
ne v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih nepo-
sredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se 
prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.

Za obseg prenesenih pravic porabe namenskih sredstev 
se povečata obseg izdatkov v finančnem načrtu neposredne-
ga proračunskega uporabnika, na katerega se nanašajo in 
proračun.

9. člen
(dodeljevanje proračunskih sredstev)

Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposre-
dne in posredne proračunske uporabnike v okviru doseženih 
prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v 
zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in 
uporabnikom določeno drugače.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne pre-
jemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih 
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolek-
tivno pogodbo in v skladu z veljavno zakonodajo.

Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno 
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in 
storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni 
z zakonom ali odlokom drugače določeno.

V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha 
delovati, opravljanje njegovih nalog pa v celoti ali delno ne pre-
vzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih sredstev 
odloča občinski svet na predlog župana.

Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo pro-
računska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi 
razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa 
oziroma odredbe župana.

10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun.

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih 
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice po-
rabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega pro-
grama. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
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porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni 
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva 
zagotovljena.

Ne glede na omejitev drugega odstavka tega člena je do-
voljeno prerazporejanje sredstev med proračunskima postav-
kama 6461 Prevozni stroški učencev in 8120 Sofinanciranje 
mestnega prometa.

Ne glede na omejitev drugega odstavka tega člena župan 
lahko odobri prerazporeditev, če se prerazporejajo sredstva v 
okviru istega projekta.

Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabni-
ku lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine 10 % 
vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega upo-
rabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim 
proračunskim uporabnikom.

O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu župan 
šestmesečno poroča občinskemu svetu.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od-
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom fi-
nanciranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko 
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov 
v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z zadol-
ževanjem in poroštvom.

O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka žu-
pan obvesti občinski svet v 30-ih dneh.

11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna tekočega leta)

Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati ob-
veznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za 
posamezne namene.

Neposredni proračunski uporabniki prevzemajo obvezno-
sti s pisno pogodbo, sklenjeno skladno s predpisi o javnem 
naročanju, razen če ni z zakonom določeno drugače.

Krajevne skupnosti lahko brez predhodnega soglasja žu-
pana sklepajo pravne posle in prevzemajo obveznosti v okviru 
svoje dejavnosti do višine sredstev, ki so za posamezne na-
mene zagotovljena v finančnih načrtih krajevnih skupnosti in v 
proračunu občine.

12. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo ob-
veznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta 
namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za 
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih pro-
gramov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki 
proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega prora-
čunskega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske 
transfere, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme 
presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega prora-
čunskega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfe-
re, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 
25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposredne-
ga uporabnika.

Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega 
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik 

prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namen-
skih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali 
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe 
Občine Jesenice.

13. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov in potrjevanje 

investicijske dokumentacije)
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samo-

stojno spremeni vrednost projektov iz načrta razvojnih progra-
mov največ do 20 % vrednosti projekta. O spremembi vrednosti 
projekta nad 20 % odloča občinski svet.

Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnih programov te-
kočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa pla-
čil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se po uveljavitvi 
proračuna uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta.

Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov 
tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko župan spre-
meni vrednost projekta iz načrta razvojnih programov za več 
kot 20 %, če sprememba projekta ni višja od 30.000,00 € glede 
na sprejeti načrt razvojnih programov.

Investicijsko dokumentacijo in vse njene spremembe po-
trjuje župan.

14. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje 
posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko 
oblikujejo največ v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije je določena 
v posebnem delu proračuna.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v 
višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča župan. 
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razpo-
redijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

15. člen
(proračunski sklad)

Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot prora-
čunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov 
proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena 
ZJF (za odpravo posledic naravnih nesreč – potres, poplava, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, 
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne 
sile in ekološke nesreče.

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 
70.000,00 €.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do 
višine 100.000,00 € na predlog oddelka za finance, plan in ana-
lize odloča župan in o tem s pisnimi obvestili obvešča občinski 
svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, 
ki presega višino, določeno s tem odlokom, odloča občinski 
svet občine s posebnim odlokom.

16. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna in rebalans)

Če prejemki med letom ne pritekajo v predvideni višini, ali 
se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan na 
predlog občinske uprave največ za 45 dni zadrži izvrševanje 
posameznih izdatkov.

Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja 
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora 
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno za-
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držanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu 
rebalans proračuna.

V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno 
začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

IV. POSEBNOSTI RAVNANJA Z OBČINSKIM  
FINANČNIM PREMOŽENJEM

17. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, 
banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju 
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.

Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristoj-
nega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi 
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziro-
ma za izvrševanje občinskega proračuna.

18. člen
(odpis dolga)

Župan lahko dolžniku do višine 1.000,00 € odpiše, ozi-
roma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev)

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z 
določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu 
proračuna.

Zaradi kritja presežka odhodkov in izdatkov nad prihodki 
in prejemki proračuna leta 2023 se občina v letu 2023 lahko 
zadolži za največ 2.700.000,00 €.

V letu 2023 občina ne načrtuje zadolževanja za upravlja-
nje z dolgom.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2023 ne bo izdajala 
poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih usta-
noviteljica je občina, ter druge pravne osebe v katerih ima ob-
čina neposredno in posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, 
se v letu 2023 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo 
izdajati poroštev.

20. člen
(likvidnostno zadolževanje)

Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % 
zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance 
v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina 
odplačati do konca proračunskega leta, tj. do 31. decembra.

Omejitev v višini 5 % ne velja za zadolžitev za sredstva 
sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije.

21. člen
(zadolževanje v obdobju začasnega financiranja)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga 
v tekočem proračunskem letu.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

22. člen
Če bo v letu 2023 potrebno začasno financiranje občine, 

se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega 
financiranja.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.

Št. 410-18/2021
Jesenice, dne 10. decembra 2021

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

4022. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu 
otrok v Vrtec Jesenice

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, 80/20 – ZIUOOPE), 20. člena 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečišče-
no 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) in 
14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) 
je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 9. 12. 
2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok  

v Vrtec Jesenice

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice (Uradni list 

RS, št. 64/19) se spremeni drugi odstavek 4. člena tako, da se 
v novem besedilu glasi:

»Če je želja zakonitih zastopnikov po vključitvi otroka 
v želeno enoto več, kot je prostih mest v tej enoti, ima pred-
nost pri vključitvi v želeno enoto otrok, ki bo imel v tej enoti v 
bodočem šolskem letu, v katerega se vpisuje, že vključenega 
brata ali sestro. Če ima v želeni enoti več otrok že vključenega 
brata ali sestro, ima prednost med njimi starejši otrok. Če med 
otroki, za katere so zakoniti zastopniki izrazili željo po vključitvi 
v želeno enoto, ni otrok, ki bodo imeli v bodočem šolskem letu 
v želeni enoti že vključenega brata ali sestro, ima prednost pri 
vključitvi starejši otrok.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-73/2021-3
Jesenice, dne 9. decembra 2021

Župan 
Občine Jesenice

Blaž Račič

KAMNIK

4023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o prometni ureditvi parkiranja 
na območju Velike planine

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), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – 
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odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. 
US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 8. člena Zakona 
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20), sedmega in osmega odstavka 
11.a člena Odloka o javnem redu na območju Velike planine 
(Uradni list RS, št. 80/01, 17/06, 88/20) je župan Občine Ka-
mnik dne 6. 12. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o prometni ureditvi parkiranja  
na območju Velike planine

1. člen
V Pravilniku o prometni ureditvi parkiranja na območju Ve-

like planine (Uradni list RS, št. 90/20) se prvi odstavek 3. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Za parkiranje motornih vozil na parkirnih površinah iz 
2. člena tega pravilnika se plača parkirnina. Od 1. 1. 2022 
višina parkirnine znaša:

Vrsta vozila
Parkirnina  

v eurih z DDV  
na dan

Letna parkirna 
dovolilnica  

v eurih z DDV

Motorno kolo 7,00 EUR 25,00 EUR

Osebni avtomobil 10,00 EUR 35,00 EUR

Kombi, avtodom 30,00 EUR 100,00 EUR

Avtobus, minibus 70,00 EUR 250,00 EUR
«

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

dnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2022.

Št. 014-0007/2020
Kamnik, dne 6. decembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KOČEVJE

4024. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2022

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 70/19) 
in 32. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) 
je župan Občine Kočevje sprejel 

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Kočevje za leto 2022 znaša 
0,0020168 EUR.

2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. januarja 2022 dalje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 422-1/2021-630-106
Kočevje, dne 6. decembra 2021

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

KOSTANJEVICA NA KRKI

4025. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica 
na Krki 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, 
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) ter 14. člena 
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) 
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 15. redni seji 
dne 14. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki  

za leto 2022

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 
2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR

Konto Naziv konta Proračun  
leta 2022

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.561.369

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.635.588
70 DAVČNI PRIHODKI 2.135.583

700 Davki na dohodek in dobiček 1.897.230
703 Davki na premoženje 176.932
704 Domači davki na blago in storitve 61.321
706 Drugi davki in prispevki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 500.005
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 200.505
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711 Takse in pristojbine 3.800
712 Globe in druge denarne kazni 5.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 150
714 Drugi nedavčni prihodki 290.150

72 KAPITALSKI PRIHODKI 350.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 350.000

73 PREJETE DONACIJE 3.300
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.300

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.572.481
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 770.353
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 802.129

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.883.369
40 TEKOČI ODHODKI 915.748

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 147.075
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 24.586
402 Izdatki za blago in storitve 711.348
403 Plačila domačih obresti 2.739
409 Rezerve 30.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.023.385
410 Subvencije 18.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 638.288
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 73.150
413 Drugi tekoči domači transferi 293.947

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.890.235
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.890.235

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 54.001
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 28.732
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 25.268

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) –322.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 76.667

550 Odplačila domačega dolga 76.667
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –398.667

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –76.667
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 322.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 400.000

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odlo-
ku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem 
odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

– požarne takse, ki so namenjene za sofinanciranje na-
bave gasilske opreme,

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenjena 
vzdrževanju gozdnih cest,

– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, 
ki se uporabijo za nakup ali obnovo stvarnega premoženja,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – pro-
jektov na področju ravnanja z odpadno vodo,

– prihodki od komunalnih prispevkov,
– turistična taksa, ki se uporabi za razvoj in spodbujanje 

razvoja turizma,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se uporabijo 

za področje, iz katerega je bila podeljena koncesija,
– prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega 

so bile pridobljene,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova 

sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij 
oziroma projektov, za katere so bila sredstva pridobljena.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem 
letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med podprogrami v okviru glavnih programov odloča 
na predlog finančne službe neposrednega uporabnika župan.

Pri tem skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega 
podprograma ne sme presegati 30 % podprograma v sprejetem 
proračunu.
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Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samo-
stojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med pod-
konti v okviru proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2023 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(obravnavanje in potrjevanje investicijske dokumentacije)

Župan na predlog vodje projekta obravnava in potrjuje 
investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost pro-
jekta do višine 100.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko 
dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.

8. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta 
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti 
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklaje-
nost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z 
namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti pro-
jekta odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov 
v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti 
projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta 
odobri spremembo proračunskih virov v načrtu razvojnih pro-
gramov v obdobju sprejetih proračunov v okviru finančnega na-
črta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska proračunskih 
sredstev, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost proračuna.

Župan lahko usklajuje spremembe proračunskih virov v 
veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj 
glavnega programa sprejetega načrta razvojnih programov za 
posamezno leto.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF, na katerem se zbirajo sredstva, namenjena 
za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri 
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč (suša, potres, 
požar, poplave ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 
10.000 evrov.

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 5.000 evrov župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 800 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja, se občina za proračun leta 2022 lahko dolgoročno 
zadolži do višine 0 evrov. Občina se v letu 2022 lahko likvi-
dnostno zadolži največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega 
sprejetega proračuna.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina, v letu 2022 ne sme preseči 
skupne višine glavnic 0 evrov.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v 
letu 2022 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.

13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2022 zadolži do višine 0 evrov.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica 
na Krki v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2022 
dalje.

Št. 410-7/2021-29
Kostanjevica na Krki, dne 14. decembra 2021

Župan
Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič

4026. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje Občine Kostanjevica na Krki

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o ure-
janju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
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), 
21. in 24. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri ko-
munalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 
34/19) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni 
list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki 
na 15. redni seji dne 14. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje 

Občine Kostanjevica na Krki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 
celotno območje Občine Kostanjevica na Krki.

(2) Odlok določa:
– oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komu-

nalne opreme na območju občine,
– stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne 

opreme,
– preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunal-

ne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo,
– določbe o občinskih olajšavah in oprostitvah plačila 

komunalnega prispevka in
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
(3) Podlaga za pripravo odloka je »Elaborat za pripravo 

odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo za območje Občine Kostanjevica 
na Krki«.

2. člen
(predmet komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se odmerja za naslednjo komunalno opremo:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda s 

čistilno napravo in
– infrastrukturo za ravnanje z odpadki.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme se odmeri, kadar:
– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposre-

dno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma 
prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma 
obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, 
katere uporaba je s predpisom obvezna,

– se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina 
oziroma

– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(opredelitev pojmov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v 
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa po-
drobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izra-
čun komunalnega prispevka.

4. člen
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme)

(1) Oskrbna območja po tem odloku so določena za posa-
mezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine 
in so prikazana v grafičnem delu elaborata iz tretjega odstavka 
1. člena tega odloka. Gre za naslednje grafične prikaze:

– Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega obmo-
čja javnega vodovoda;

– Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta oskrbnega 
območja javne kanalizacije;

– Karta 3 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja 
javnega cestnega omrežja;

– Karta 4 – Odpadki – Pregledna karta oskrbnega obmo-
čja izvajanja gospodarske javne službe odvoza in ravnanja z 
odpadki.

(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, 
da objekt, ki je predmet odmere, na oskrbnem območju posa-
mezne komunalne opreme nima možnosti priključka ali te ni 
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na 
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posame-
zno komunalno opremo, nahaja izven oskrbnega območja te 
komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na parcelo 
tega objekta.

(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme, 
na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je 
omogočena njihova uporaba.

5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo)
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komu-

nalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 
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in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo;

– opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnosti objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).

6. člen
(površina gradbene parcele stavbe)

(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno grad-
beno dovoljenje, se podatki o površini gradbene parcele povza-
mejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
predpisih, ki urejajo graditev.

(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega 
odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino 
gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v 
ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.

(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na 
način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene par-
cele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, 
na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so 
namenjene trajni rabe te stavbe, pri čemer se upošteva samo 
tisti del zemljiške parcele, ki je v prostorskem aktu opredeljen 
kot stavbno zemljišče.

(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene par-
cele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega pri-
spevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva 
površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod 
stavbo in računskega faktorja površine Fp, pri čemer velja, da 
Fp znaša 2,5.

(5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispev-
ka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v primerih, ko se 
objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, 
za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri od-
meri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne določajo 
gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.

7. člen
(bruto tlorisna površina objekta)

(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se poda-
tek o bruto tlorisni površini objekta povzame iz dokumentacije 

za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih, ki 
urejajo gradnjo objektov.

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega 
prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se 
upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih 
o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je 
dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane 
na način iz prejšnjega stavka, se pri izračunu komunalnega 
prispevka upošteva bruto tlorisna površina objekta iz elabora-
ta za vpis v uradno evidenco, če je vložena popolna vloga za 
vpis spremembe neto oziroma bruto tlorisne površine objekta 
v uradno evidenco.

(3) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz 
prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri odmeri komunalnega 
prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na ob-
stoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek 
še ni bil odmerjen.

8. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele in deležem 

površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpo) in de-

ležem površine objekta (Dto) je enako za vse vrste obstoječe 
komunalne opreme na območju cele občine in znaša Dpo = 0,3 
ter Dto = 0,7.

9. člen
(faktor namembnosti objekta)

(1) Namembnost objekta se določi v skladu s predpisom, 
ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen upo-
rabe objektov in se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti 
objekta (Fn).

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, 
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o 
namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji 
objektov.

(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljša-
nja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska 
namembnost objekta.

(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji 
faktorji namembnosti objekta:

Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti glede na vrsto objekta

Vrsta objekta Fn Oznaka v klasifikaciji  
objektov CC-SI

Enostanovanjske stavbe 
– enostanovanjske stavbe 1,00 1110
Večstanovanjske stavbe 
– dvostanovanjske stavbe 
– tri in večstanovanjske stavbe

1,00
1,30

1121 
1122

Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 1,00 1130
Gostinske stavbe 
– hotelske in podobne gostinske stavbe 
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

1,00
1,00

1211
1212

Poslovne in upravne stavbe 1,00 1220
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,30 1230
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 
– postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij  
ter z njimi povezane stavbe 
– garažne stavbe

1,00 
0,70 

1241 
1242

Industrijske stavbe in skladišča 
– industrijske stavbe 
– rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe

1,30 
1,30

1251 
1252
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Vrsta objekta Fn Oznaka v klasifikaciji  
objektov CC-SI

Stavbe splošnega družbenega pomena 
– stavbe za kulturo in razvedrilo 
– muzeji, arhivi in knjižnice 
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
– stavbe za zdravstveno oskrbo 
– stavbe za šport

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60

1261 
1262 
1263 
1264 
1265

Druge nestanovanjske stavbe 
– nestanovanjske kmetijske stavbe 
– obredne stavbe 
– kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene 
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

0,50 
0,50 
0,50 
0,50

1271 
1272 
1273 
1274

(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso 
navedene, je Fn enak 1. Za vse vrste gradbenih inženirskih 
objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege je 
Fn enak 0,5.

10. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)

Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme, 
upoštevane v tem odloku na ustreznih oskrbnih območjih, so 
sledeči:

Preglednica 2: Prikaz stroškov obstoječe komunalne 
opreme v EUR

Vrsta obstoječe  
komunalne opreme

Stroški obstoječe  
komunalne opreme v EUR

1. Vodovodno omrežje 3.887.658
2. Kanalizacijsko omrežje 2.335.243
3. Cestno omrežje 12.854.814
4. Ravnanje z odpadki 53.747

11. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme 

na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, 
tj. na m2 gradbene parcele stavbe CpO(i) in na m2 bruto tlorisne 
površine objekta CtO(i), znašajo:

Preglednica 3: Stroški obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere (EUR/m2)

Komunalna oprema Cp  
(v EUR/m2)

Ct  
(v EUR/m2)

1. Vodovodno omrežje 2,04 8,77
2. Kanalizacijsko omrežje 4,49 15,33
3. Cestno omrežje 6,61 27,55
4. Ravnanje z odpadki 0,03 0,12

12. člen
(prispevna stopnja zavezanca)

Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se 
določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):

– za vodovodno omrežje 80 %,
– za kanalizacijsko omrežje 45 %,
– za cestno omrežje 60 % in
– za ravnanje z odpadki 100 %.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podla-
gi oskrbnih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme 
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena 

uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posame-
zno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni 
prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x  
Dto x Fn)) x psz(i)

(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPobstoječa(i) znesek dela komunalnega prispevka  

za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme,

AGP površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i) stroški posamezne vrste obstoječe 

komunale opreme na m2 gradbene parcele 
stavbe,

Dpo delež gradbene parcele stavbe  
pri izračunu komunalnega prispevka  
za obstoječo komunalno opremo,

ASTAVBA bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i) stroški posamezne vrste obstoječe 

komunalne opreme na m2 bruto tlorisne 
površine objekta,

Dto delež površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo,

Fn faktor namembnosti objekta glede  
na njegov namen uporabe,

psz(i) prispevna stopnja zavezanca  
za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme (%),

i posamezna vrsta obstoječe komunalne 
opreme.

14. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)

(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota 
vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme na naslednji način:

KP = Σ KPi

(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga 
odmeri zavezancu.

15. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti obstoječega 

objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega 
obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nad-
zidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunal-
nega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem 
objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna ko-
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munalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba 
z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu-
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z 
odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka zač-
ne na zahtevo zavezanca, mora biti vlogi za odmero komunal-
nega prispevka priložena vsa dokumentacija, ki je potrebna 
za odmero komunalnega prispevka. Vlogi se lahko priložijo 
tudi podatki in dokazila o že poravnanih obveznostih plačila 
komunalnega prispevka in druga dokumentacija, pomembna 
za odločitev o odmeri komunalnega prispevka.

(3) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka 
ugotovi, da nima vseh podatkov, potrebnih za odmero ali dvomi 
o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni 
postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.

17. člen
(izdaja odločbe o odmeri)

(1) Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni po prejemu 
popolne vloge.

(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je 
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o 
pritožbi je 30 dni.

18. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se lahko v primeru odmere ko-
munalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemlji-
šča odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za 
plačilo še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na 
občino pisno prošnjo. V tem primeru občina sklene z zavezan-
cem pogodbo o medsebojnih razmerjih. V tem primeru se lahko 
komunalni prispevek plača na največ šest mesečnih obrokov. 
Izjemoma lahko način plačila tudi odstopa od navedenega, če 
župan izda ustrezen sklep. V vsakem primeru pa občina sklene 
z zavezancem pogodbo o medsebojnih razmerjih.

(2) V primeru obročnega plačila znaša minimalni obrok 
100 EUR. Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena 
lahko temu primerno občina prilagodi število obrokov.

(3) V primeru odmere komunalnega prispevka za priključi-
tev obstoječih objektov na vodovodno ali kanalizacijsko omrež-
je lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je 
upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi 
Zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega pri-
spevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.

(4) Na zahtevo investitorja se, ob izpolnitvi zakonskih po-
gojev, vračilo plačanega komunalnega prispevka v nerevalorizi-
rani vrednosti izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe 
o vračilu. Zavezanec mora k zahtevi priložiti ustrezno dokazilo, 
iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da 
mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati.

19. člen
(pretekla vlaganja)

(1) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje 
novega objekta na predmetnem zemljišču se upoštevajo pre-
tekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme, če od 
odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunal-
nega prispevka ni preteklo več kot pet let in če tako na podla-
gi razpoložljive dokumentacije odloči pristojni občinski organ. 

Upoštevanje odstranjenih objektov pri odmeri komunalnega 
prispevka je možno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi 
gradbenega dovoljenja.

(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve 
objekta je zavezanec dolžan predložiti dokumentacijo o odstra-
njenem objektu, iz katere je razviden obstoj in status objekta ter 
podatki o zmogljivosti, namembnosti in komunalni opremljeno-
sti objekta. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje odstranjenega 
objekta pri odmeri komunalnega objekta ni možno.

(3) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega 
dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti, zgrajeni pred 31. de-
cembrom 1967, vendar le, če investitor predloži dokaze glede 
izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja v 
skladu z določbo zakona, ki ureja graditev. Breme dokazovanja 
je na strani investitorja. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje od-
stranjenega objekta pri odmeri komunalnega objekta ni možno.

(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je 
vlagal lastna sredstva v izgradnjo lokalne javne komunalne 
opreme na območju Občine Kostanjevica na Krki, lahko ob 
predložitvi ustreznega dokazila o plačilu (blagajniški prejemki, 
položnice, bančna potrdila), ki se glasi na zavezanca, uveljavlja 
znižanje komunalnega prispevka za lokalno javno komunalno 
opremo, na katero se vložek nanaša, do višine svojega nere-
valoriziranega vložka.

(5) Kot pretekla vlaganja se upoštevajo samo vlaganja, 
nastala v obdobju ne več kot 10 let od dneva vloge za odmero 
komunalnega prispevka oziroma v primeru izdajanja odločbe 
po uradni dolžnosti od dneva izdaje odločbe. Če gre pri tem za 
fizično osebo, so dokazila prenosljiva samo med dediči prvega 
dednega reda in se jih lahko uveljavlja samo enkrat.

(6) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo se pretekla vlaganja upoštevajo tako, da se 
višina preteklih vlaganj v posamezno vrsto obstoječe vrste 
komunalne opreme odšteje od komunalnega prispevka za to 
vrsto obstoječe komunalne opreme. Če je razlika negativna, se 
z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za to 
vrsto obstoječe komunalne opreme že poravnan.

20. člen
(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključe-
vanja objekta na obstoječo komunalno opremo, razen gradnje 
tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe 
priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v 
celoti bremenijo investitorja.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

21. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 

se ne plača za gradnjo stavb, ki so enostavni objekti in se šte-
jejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem 
zemljišču osnovnega objekta.

(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se v celoti oprosti za stavbe, ki so namenjene za izobraževa-
nje in znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 1263 v CC-SI), 
zdravstvo (oznaka 1264 v CC-SI), muzeje, arhive in knjižnice 
(oznaka 1262 v CC-SI), šport (oznaka 1265 v CC-SI), opra-
vljanje obredov (oznaka 1272 v CC-SI) in druge stavbe, ki niso 
uvrščene drugje (oznaka 1274 v CC-SI) po predpisih o uvedbi 
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega 

prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 

uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih v 
času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
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23. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje Občine Kostanjevca na 
Krki (Uradni list RS, št. 49/10) in

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja »Obrtna cona Kostanjevica na Krki – 
1. faza« (Uradni list RS, št. 78/11).

24. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 007-1/2020
Kostanjevica na Krki, dne 14. decembra 2021

Župan 
Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič

4027. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske 
lastne cene in zaračunane cene oskrbe 
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, 
zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja 
biološko razgradljivih odpadkov in obdelave 
komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne 
službe v Občini Kostanjevica na Krki 
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, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. in 
83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, 
št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 
15. redni seji dne 14. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o potrditvi elaboratov, predračunske lastne 

cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, 

zbiranja biološko razgradljivih odpadkov  
in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne 

dežurne službe v Občini Kostanjevica  
na Krki za leto 2022

I.
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvaja-

nja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgra-
dljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne 
dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2022.

II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne in zaraču-

nane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, 
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunal-
nih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica 
na Krki za 2022.

Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno 
vodo za 2022 za vse uporabnike:

OMREŽNINA na mesec Faktor Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20 1 6,9394 7,5986
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30 3 20,8182 22,7959
OMREŽNINA priključka DN 40 10 69,3938 75,9862
OMREŽNINA priključka DN 50 15 104,0908 113,9794
OMREŽNINA priključka DN 65 30 208,1815 227,9587
OMREŽNINA priključka DN 80 50 346,9692 379,9313
OMREŽNINA priključka DN 100 100 0,0000 0,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 200 0,0000 0,0000
    
Oskrba s pitno vodo v m3  0,9883 1,0822

Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja 
komunalne in padavinske odpadne vode za 2022 za vse 
uporabnike:

OMREŽNINA na mesec Faktor Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20 1 8,9515 9,8019
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30 3 26,8545 29,4057
OMREŽNINA priključka DN 40 10 89,5151 98,0190
OMREŽNINA priključka DN 50 15 134,2726 147,0285
OMREŽNINA priključka DN 65 30 0,0000 0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80 50 447,5755 490,0952
OMREŽNINA priključka DN 100 100 0,0000 0,0000
OMREŽNINA priključka DN 150 200 0,0000 0,0000
    
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3  0,4382 0,4798
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Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja ko-
munalne in padavinske odpadne vode za 2022 za vse upo-
rabnike:

OMREŽNINA na mesec faktor Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z 9,5 % DDV

OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20 1 4,0909 4,4795

OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30 3 12,2726 13,4385

OMREŽNINA priključka DN 40 10 40,9086 44,7949

OMREŽNINA priključka DN 50 15 61,3629 67,1924

OMREŽNINA priključka DN 65 30 0,0000 0,0000

OMREŽNINA priključka DN 80 50 204,5429 223,9745

OMREŽNINA priključka DN 100 100 0,0000 0,0000

OMREŽNINA priključka DN 150 200 0,0000 0,0000

    

Čiščenje komunalne odpadne vode v m3  0,6942 0,7601

V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in ve-

lja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 354-11/2021
Kostanjevica na Krki, dne 14. decembra 2021

Župan
Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič

KRANJSKA GORA

4028. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora 
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi 
spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Kranj-
ska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine 
Kranjska Gora na 19. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za proračun Občine Kranjska Gora za 
leto 2022 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in po-
roštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Predračunska lastna in zaračunana cena prevzema gre-
zničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za 
2022 za vse uporabnike:

Cena v EUR 
brez DDV

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Prevzem grezničnih gošč v m3 0,5219 0,5715

Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja komu-
nalnih odpadkov za 2022 za vse uporabnike:

Cena za zbiranje komunalnih 
odpadkov

Cena v EUR 
brez DDV

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture  
na kg 0,0000 0,0000

Strošek izvajanja storitve na kg 0,1628 0,1783
Skupaj na kg 0,1628 0,1783

Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja biolo-
ško razgradljivih odpadkov za 2022 za vse uporabnike:

Cena za zbiranje biološko 
razgradljivih odpadkov

Cena v EUR
brez DDV

Cena v EUR
z 9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture  
na kg 0,0000 0,0000

Strošek izvajanja storitve  
na kg 0,0691 0,0757

Skupaj na kg 0,0691 0,0757

Predračunska lastna in zaračunana cena obdelave komu-
nalnih odpadkov za 2022 za vse uporabnike:

Cena za obdelavo komunalnih 
odpadkov

Cena v EUR 
brez DDV

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture  
na kg 0,0000 0,0000

Strošek izvajanja storitve na kg 0,1061 0,1162
Skupaj na kg 0,1061 0,1162

Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 
24-urne dežurne službe za 2022 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne 
dežurne službe 

Cena v EUR 
brez DDV

Cena v EUR  
z 9,5 % DDV

 za pokojnika 260,47 285,21

IV.
Cene oziroma tarife, podane v ponudbi za pridobitev 

koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v Občini Ko-
stanjevica na Krki, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, 
ostajajo še naprej v veljavi.
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Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 14.444.751
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.685.119

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 6.829.348

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 4.058.668

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.425.670
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 1.345.010
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 3.855.771

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.572.950

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 15.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 128.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 6.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.133.821

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 501.650

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 364.190

721 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZALOG 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 137.460

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE  

IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

(740+741) 3.257.982
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 3.121.760

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 136.222

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 18.619.007

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 3.775.793

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 445.700

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 67.550

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 3.132.543

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0
409 REZERVE 130.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 4.107.223

410 SUBVENCIJE 175.000
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 1.495.676
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 534.642

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.901.905

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 9.597.647

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 9.597.647

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 1.138.344

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 653.100

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 485.244

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) –4.174.256

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) 150.000

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 150.000

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. – V.) –150.000

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

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) –4.324.256

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII. – VIII.) 0

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 4.174.256
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STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE  
IZ PRETEKLEGA LETA

Proračunski primanjkljaj bo pokrit iz ocenjenih presežkov 
preteklih let.

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 ma podskupine kontov, določene s predpisanim 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Kranjska Gora.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Pro-
račun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne 
finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi 
in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske po-
stavke – konta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega 
leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov izvršuje žu-
pan oziroma od njega pooblaščena oseba.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna, ki so določeni v ZJF so
– namenski prejemki iz 43. člena ZJF (donacije, namenski 

prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti 
neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za one-
snaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki 
od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvar-
nega premoženja, najemnina od oddaje stvarnega premoženja 
v najem, odškodnine iz naslova zavarovanj),

– kupnina od prodaje kapitalskih naložb (74. člen ZJF) in
– kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje 

stvarnega premoženja občine v najem ter odškodnina za ob-
činsko stvarno premoženje (80. člen ZJF).

Poleg teh pa so namenski prihodki tudi:
1. prihodki od požarne takse,
2. prihodki od turistične takse,
3. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
4. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div-

jadjo,
5. koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo,
6. komunalni prispevek,
7. najemnina gospodarske javne infrastrukture iz naslova 

obveznih gospodarskih javnih služb,
8. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 

določene namene.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 

letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z 
lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. 
Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v 
finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 

prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo-
srednega uporabnika in proračun.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

Župan lahko v skladu zakonom o javnih financah in tem 
odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem 
delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavni-
mi programi v okviru področja proračunske porabe župan lahko 
prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo 
izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od-
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom fi-
nanciranja ni dovoljeno.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab-
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica pride iz 
najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za po-
godbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev 
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposre-
dnih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki 
se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev 
finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samo-
stojno poveča vrednost projekta iz načrta razvojnih programov 
največ do 20 % vrednosti projekta. O povečanju vrednosti pro-
jekta nad 20 % odloča občinski svet. Ne glede na prvi stavek 
tega odstavka pa lahko župan spremeni vrednost projekta za 
več kot 20 %, če sprememba projekta ni višja od 30.000,00 eur 
glede na sprejeti načrt razvojnih programov.

Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa 
tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa 
plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se v 30 dneh 
od uveljavitve proračuna brez soglasja občinskega sveta uvr-
stijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.

Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega progra-
ma tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega sveta. 
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt 
razvojnih programov, sprejema župan.

8. člen
(proračunski sklad)

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno 
doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se določa s proraču-
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nom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Pro-
računska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 80.000,00 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah v 
posameznem primeru do višine 50.000,00 € župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso za-
gotovljena 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 
proračunske rezervacije se lahko oblikujejo največ v višini 2 % 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od-
loča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij se raz-
poredijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen
(odpis dolga)

Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga, če bi 
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve 
ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZFJ). Skupna letna višina 
odpisanih dolgov je 1.000,00 eur. Kot dolgovi se po zakonu o 
javnih financah ne štejejo dolgovi do države oziroma občine iz 
naslova obveznih dajatev.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega dol-
žnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00 eur, 
v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka 
tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja in poroštev)

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu s 
85. členom Zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so dolo-
čeni v splošnem delu proračuna. Občina se v letu 2022 ne bo 
zadolževala.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora, v letu 2022 
ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 €. Pogoj za 
izdajo poroštev je soglasje občinskega sveta.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 100.000,00 €.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
v letu 2022 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje)

V kolikor bo v letu 2023 potrebno začasno financiranje 
občine, se za čas začasnega financiranja uporablja ta odlok in 
sklep o začasnem financiranju, ki ga izda župan.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.

Št. 410-1/2021-13
Kranjska Gora, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

4029. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne 
stanovanjske površine, ceni za stavbno 
zemljišče in povprečnih stroškov 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 
v Občini Kranjska Gora za leto 2022

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni 
koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in 
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 
v Občini Kranjska Gora (UVG 30/2000) ter 16. člena Statuta 
Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski 
svet Občine Kranjska Gora na 19. seji dne 15. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske 

površine, ceni za stavbno zemljišče  
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja 

stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora  
za leto 2022

1. člen
Izhodiščna cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, 

izračunane po standardu SIST ISO 9836 za III. stopnjo opre-
mljenosti, brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene 
stavbnega zemljišča na dan 31. 12. 2021 znaša 1.342,99 EUR.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega ze-

mljišča za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 
100–200 prebivalcev na hektar znašajo 189,94 EUR/m2 upo-
rabne površine, in sicer:

– za komunalne objekte in naprave v individualni rabi 
85,80 EUR /m2

– za komunalne objekte in naprave v kolektivni rabi 
104,11 EUR /m2.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.

Št. 422-6/2021-3
Kranjska Gora, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

4030. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitve obvezne občinske gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 
2022

Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za obliko-
vanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
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služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je 
Občinski svet Občine Kranjska Gora na 19. redni seji dne 
15. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve 

obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2022

1. člen
Ta sklep določa višino in vir subvencioniranja obvezne 

občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v letu 2022.

2. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne služ-

be ravnanja s komunalnimi odpadki se subvencionira gospo-
dinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti za obdobje od 
1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, oziroma do uveljavitve nove cene 
storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.

Subvencija cene gospodinjstvom za leto 2022 znaša:
– 0,1315 € na osebo, za GJI zbiranje odpadkov,
– 0,5494 € na osebo, za storitev obdelava odpadkov.
Subvencija cene za izvajalce nepridobitnih dejavnosti leto 

2022 znaša:
– 0,0012 € na liter, za GJI zbiranje odpadkov,
– 0,0042 € na liter, za storitev obdelava odpadkov,
oziroma:
– 0,0054 € na m2, za storitev zbiranje odpadkov,
– 0,0190 € na m2, za storitev obdelava odpadkov.

3. člen
Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Ob-

čine Kranjska Gora za leto 2022, na proračunski postavki 
150213.

4. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu obvezne 

občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki jav-
nemu podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje 
Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, iz proračuna Občine Kranjska 
Gora.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2012-6
Kranjska Gora, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

LAŠKO

4031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 
v Občini Laško

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21), 218., 218.a, 
218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 

– ZDavNepr, 110/13 in 19/15), VI. poglavja ter prve in tretje 
alineje 41. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, 
št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – 
odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba 
US), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 21. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 
61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 17. redni seji 
dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč  
v Občini Laško

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 

Občini Laško (Uradni list RS, št. 61/19) se v 2. členu v celoti 
črta alineja e).

2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se po novem 

glasi:
»(1) Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča se 

točkuje na naslednji način:
Komunalna opremljenost zemljišča Št. točk
Cestno omrežje:
– asfaltna cesta
– makadamska cesta

11
4

Javna razsvetljava 4
Odvoz smeti 5
Urejena zelenica na funkcionalnem zemljišču 
stavb z več deli 15
Javna kanalizacija 5
Javni vodovod 4

«

3. člen
Drugi odstavek 6. člena se črta.

4. člen
V prvem odstavku 7. člena se nadomesti obrazložitev 

namembnosti skupine C z novim besedilom:
»C – Stavbna zemljišča za namen izvajanja lokalne sa-

mouprave, njenih javnih zavodov in humanitarne dejavnosti. 
Sem spadajo: poslovni prostori javne uprave, gasilski domovi, 
dvorane za družabne prireditve, muzeji, knjižnice, šole, vrtci, 
prostori za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi 
potrebami, športne dvorane za neprofitne namene, prostori za 
šport in prireditve za neprofitne namene.«

5. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 

Občini Laško se v celoti črta Priloga 1.

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

listu Republike Slovenije, določila tega odloka pa se začnejo 
uporabljati 1. 1. 2022.

Št. 07-04/2017
Laško, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek
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LITIJA

4032. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih 
turističnih vodnikih in turističnem vodenju 
v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji

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) ter 13., 
39. in 40. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 13/18) sta Občinski svet Občine Litija na 21. redni 
seji dne 13. 12. 2021 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji 
na 15. redni seji dne 2. 12. 2021 sprejela

O D L O K 
o spremembah Odloka o lokalnih turističnih 

vodnikih in turističnem vodenju v Občini Litija  
in Občini Šmartno pri Litiji

1. člen
V Odloku o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem 

vodenju v Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list 
RS, št. 3/21; v nadaljevanju: Odlok) se v prvi alineji 2. člena 
besedilo »Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija (v 
nadaljevanju: ZKMŠ Litija)« nadomesti z besedilom »Razvoj-
ni center Srca Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: RCSS)«.

2. člen
V Odloku se v prvem odstavku 5. člena, v tretjem odstav-

ku 8. člena, v prvem odstavku 10. člena, v prvem odstavku 
11. člena, v alinejah a) in d) 12. člena, v 13. členu, v 15. členu, v 
16. členu in v prvem odstavku 18. člena besedilo »ZKMŠ Litija« 
nadomesti z besedilom »RCSS«.

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

listu Republike Slovenije.

Litija, dne 13. decembra 2021

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

Šmartno pri Litiji, dne 2. decembra 2021

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko

4033. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

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), 247. čle-
na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je 
Občinski svet Občine Litija na 21. redni seji dne 13. 12. 2021 
sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

– k.o. 1834 Konj: 1213/3, 1218/2,
– k.o. 1853 Okrog: 1435/2.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti 
ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepre-
mičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše 
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-355
Litija, dne 14. decembra 2021

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

LJUBLJANA

4034. Sklep o popravi Sklepa o lokacijski preveritvi 
za del območja Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik 
Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja 
Bitenca – Podutiška (del)

Na podlagi četrtega odstavka 131. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), drugega odstavka 
3. člena in drugega odstavka 223. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 
in 175/20 – ZIUOPDVE) ter 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno bese-
dilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 
13. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o popravi Sklepa o lokacijski preveritvi  

za del območja Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica 

– zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca –  
Podutiška (del)

1. člen
V Sklepu o lokacijski preveritvi za del območja Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Ka-
mna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška 
(del) (Uradni list RS, št. 162/21) se v prvem odstavku 1. člena 
besedilo »454/2, 454/3, 454/4, 455/4, 456/8, 456/9, 506/5, 
507/1, 507/6, 508/2, 509/14, 509/15, 512/3, 513/2, 513/3, 
513/4, 515/1, 540/6, 542/4, 542/10, 542/12, 542/14, 542/19, 
543/14, 544/39, 547/4 in 547/20« popravi tako, da se pravil-
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no glasi: »454/2, 454/4, 456/8, 507/6, 507/7, 508/2, 512/4, 
513/5, 542/20, 542/21, 543/13, 543/16, 544/33, 544/34, 547/11, 
547/16, 547/17«.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2322.

Št. 35023-9/2020-46
Ljubljana, dne 13. decembra 2021

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

MEŽICA

4035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči 
ob rojstvu otroka v Občini Mežica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine 
Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Me-
žica na 19. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka  
v Občini Mežica

1. člen
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka 

v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 31/07) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi: »Sredstva za dodeljevanje denarnih pomoči 
se zagotovijo v proračunu Občine Mežica. Višina enkratne 
denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 300 € za vsakega 
novorojenca.«

2. člen
Sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po ob-

javi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 
1. 1. 2022 dalje.

Št. 122-15/2007-2
Mežica, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

4036. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu 
Mežica

Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05 
– UPB2, 25/08, 36/10, 62/10, in 94/10), Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 
119/08, 102/09 in 62/10), Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Zakona za uravno-

teženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 s spremembami) 
in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) 
je Občinski svet Občine Mežica na 19. seji dne 15. 12. 2021 
sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

1.
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem 

zavodu Osnovna šola Mežica, enota vrtec Mežica, znašajo 
mesečno:
I. starostno obdobje 506,44 €
II. starostno obdobje  398,42 €
Kombiniran oddelek 422,14 €

2.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so 

vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, 
v katerega je vključen otrok in dodatnih stroškov za ure dodatne 
strokovne pomoči, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi ter stroškov 
zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Vse te 
dodatne stroške krije Občina Mežica.

3.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah pro-

gramov, znašajo 35,49 €. Cena prehrane na dan znaša 1,69 €.

4.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega 

leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta. 
Pravice in obveznosti staršev in vrtca ureja Pogodba o določitvi 
medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo sklenejo 
starši in vrtec ob vključitvi otroka v vrtec. Starši lahko kadarkoli 
prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka iz 
vrtca starši sporočijo 30 dni pred nameravanim izpisom.

5.
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni za-

konodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinje-
no odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.

Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en 
teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.

Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % zneska določenega 
s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v 
katerega je otrok vpisan.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po 
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko 
uveljavljajo rezervacijo samo v primeru, če se bo občina, ki je 
po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, s tem stri-
njala in podpisala sporazum o plačilu razlike med rezervacijo in 
polno ceno programa, za največ dva meseca letno.

6.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 

programa zniža:
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa 

zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši odjavijo obrok do 
8.00 ure zjutraj, se staršem zniža cena živil (glede na plačilo 
staršev v odstotku od cene programa), če pa starši obroka ne 
odjavijo, se jim za ne odjavljen obrok zaračuna poln znesek 
živil (1,69 € na dan), občini pa se za dneve otrokove odsotnosti 
strošek živil odšteje;

– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni ne-
prekinjeno en mesec, so starši ob predložitvi ustreznega zdrav-
niškega potrdila v celoti oproščeni plačila.

Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je 
Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene 
programa.
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7.
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni 

programa prišteje dodatno plačilo v višini 8,89 € za vsako za-
četo uro izven obratovalnega časa vrtca.

8.
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno 

šolo, v času od 1. julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije 
ceno programa za vsakega izpisanega otroka.

9.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, 
št. 105/21).

10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 602-0002/2021-2 
Mežica, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

4037. Poročilo o postopku za nadomestitev člana 
Občinskega sveta Občine Mežica

Občinska volilna komisija Občine Mežica skladno s 
30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 
in spremembe; v nadaljevanju: ZLV) na podlagi odstopne izjave 
člana Občinskega sveta Občine Mežica izdaja

P O R O Č I L O
o postopku za nadomestitev člana  
Občinskega sveta Občine Mežica

Občinska volilna komisija je dne 4. 11. 2021 prejela odsto-
pno izjavo Boštjana Lesjaka, člana Občinskega sveta Občine 
Mežica.

Občinska volilna komisija je na svoji 11. redni seji dne 
10. 11. 2021 ugotovila, da so skladno s 30. členom ZLV izpol-
njeni pogoji, da postane član občinskega sveta za preostanek 
mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvo-
ljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Občinska 
volilna komisija je iz rezultatov lokalnih volitev 2018 ugotovila, 
da mandat izvoljenega člana Boštjana Lesjaka, preide na na-
slednjega kandidata stranke Mežica brez meja, in sicer na 
Janka Plešnika, Stržovo 80, Mežica.

Občinska volilna komisija je, skladno s 30. členom ZLV, 
pozvala kandidata Janka Plešnika, da v osmih dneh od preje-
ma poziva sporoči ali sprejema funkcijo člana občinskega sve-
ta. Kandidat Janko Plešnik je v zakonsko določenem roku po-
slal izjavo, s katero sprejema mandat člana občinskega sveta.

Občinska volilna komisija je na svoji 12. redni seji dne 
24. 11. 2021 ugotovila, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, 
da za preostanek mandatne dobe postane Janko Plešnik član 
Občinskega sveta Občine Mežica.

Občinska volilna komija izda Janku Plešniku potrdilo o 
izvolitvi.

Št. 040-0001/2018-111
Mežica, dne 24. novembra 2021

Občinska volilna komisija Občine Mežica
Janja Podričnik

predsednica

4038. Poročilo o postopku za nadomestitev člana 
Občinskega sveta Občine Mežica

Občinska volilna komisija Občine Mežica skladno s 
30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 
in spremembe; v nadaljevanju: ZLV) na podlagi odstopne izjave 
člana Občinskega sveta Občine Mežica izdaja

P O R O Č I L O
o postopku za nadomestitev člana  
Občinskega sveta Občine Mežica

Občinska volilna komisija je dne 10. 11. 2021 prejela od-
stopno izjavo Marijance Šumah Vertačnik, članice Občinskega 
sveta Občine Mežica.

Občinska volilna komisija je na svoji 12. redni seji dne 
24. 11. 2021 ugotovila, da so skladno s 30. členom ZLV izpol-
njeni pogoji, da postane član občinskega sveta za preostanek 
mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvo-
ljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Občinska 
volilna komisija je iz rezultatov lokalnih volitev 2018 ugotovila, 
da mandat izvoljene članice Marijance Šumah Vertačnik, preide 
na naslednjega kandidata stranke SD – Socialni demokrati, in 
sicer na Janeza Kodela, Stržovo 44, Mežica.

Občinska volilna komisija je, skladno s 30. členom ZLV, 
pozvala kandidata Janeza Koleda, da v osmih dneh od prejema 
poziva sporoči ali sprejema funkcijo člana občinskega sveta. 
Kandidat Janez Kodela je v zakonsko določenem roku poslal 
izjavo, s katero sprejema mandat člana občinskega sveta.

Občinska volilna komisija je na svoji 13. redni seji dne 
1. 12. 2021 ugotovila, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, da 
za preostanek mandatne dobe postane Janez Kodela član 
Občinskega sveta Občine Mežica.

Občinska volilna komisija izda Janezu Kodela potrdilo o 
izvolitvi.

Št. 040-0001/2018-118
Mežica, dne 1. decembra 2021

Občinska volilna komisija Občine Mežica
Janja Podričnik

predsednica

PREBOLD

4039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 
Občine Prebold

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2), Uredbe o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter na podlagi Statuta Občine 
Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Ob-
čine Prebold na 26. redni seji dne 9. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 

Občine Prebold

1. člen
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Prebold 
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(Uradni list RS, št. 128/21) se v 13. členu odloka preštevilči 
obstoječa točka (5) v točko (6) in za točko (4) doda točka (5), 
ki glasi:

»(5) Komunalni prispevek, odmerjen zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, zaradi obvezne priklju-
čitve na javno kanalizacijsko omrežje, se zniža za znesek 
300 €, kadar zaradi neugodne višinske kote pritličja obsto-
ječega objekta, le-tega ni možno gravitacijsko priključiti na 
javno kanalizacijsko omrežje, brez izvedbe prečrpavanja 
odpadnih voda v javno kanalizacijo. Do delne oprostitve 
plačila komunalnega prispevka zavezanec ni upravičen, 
kadar je prečrpavanje odpadnih voda potrebno le zaradi 
zagotavljanja odvajanja odpadnih voda iz kletne etaže, če 
prečrpavanje za odvajanje odpadnih voda iz pritličja ter višjih 
nadstropij objekta, nebi bilo potrebno.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka iz prej 
navedenega vzroka je upravičen do delne oprostitve plačila 
samo, če je iz soglasja katerega izda upravljalec javnega 
kanalizacijskega omrežja razvidno, da je priključitev na jav-
no kanalizacijsko omrežje možna le z izvedbo prečrpavanja 
odpadnih voda.

Do delne oprostitve plačila komunalnega prispevka po 
tej točki so upravičeni zavezanci, ki so fizične osebe in katerih 
objekti na dan začetka veljavnosti še niso priključeni na javno 
kanalizacijsko omrežje.«

2. člen
Spremeni se 18. člen, ki sedaj glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o 

programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine 
Prebold (Uradni list RS, št. 7/07), Odlok o komunalnem pri-
spevku v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 55/16) in Pravilnik 
o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 8/16).«

19. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0010/2021
Prebold, dne 9. decembra 2021

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

4040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Prebold

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 15. člena 
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) in 69. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold (Uradni list RS, 
št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 26. redni seji dne 
9. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

v Občini Prebold

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

Prebold (Uradni list RS, št. 67/21) se 4. člen nadomesti z:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec  
odseka Dolžina Dolžina v sosednji občini

1. 423280 423281 O 1351 Podmeja – Smreški vrh O 491001 643
2. 423280 423282 O 491001 Smreški vrh – Mrzlica Z Mrzlica 3887
3. 490030 490031 O 0290 Šentrupert – Kaplja vas C 490240 1065
4. 490030 490032 C 490240 Kaplja vas – Dolenja vas O 1351 1142
5. 490030 490033 O 1351 Dolenja vas – Šešče C 490100 3053
6. 490030 490034 C 490100 Šešče – Griže C 490020 1840 1610 m Žalec
7. 490080 490081 C 490020 Zabukovica – Matke C 490100 3482 4007 m Žalec
8. 490100 490102 C 490060 Roje – Šešče C 490030 300 1118 m Žalec
9. 490100 490103 C 490030 Šešče – Matke C 490080 2833

10. 490100 490104 C 490080 Matke – Griže C 490030 739 3040 m Žalec
11. 490130 490131 O 1351 Prebold – Marija Reka C 991820 6742
12. 490130 490132 C 991820 Marija Reka – C 427 O 1351 2490
13. 490180 490181 C 490170 Spodnja hosta – Urankar C 423290 623 6.462 m Tabor
14. 490220 490222 O 1351 Zg. Prebold – Sv. Lovrenc C 490030 1178
15. 490240 490242 O 0289 Grajska vas – Kaplja vas C 490030 1051 1819 m Braslovče
16. 490280 490281 O 0289 Hrastje – Orla vas O 1246 559 1473 m Braslovče
17. 491000 491001 O 1351 Kranjčev mlin – Otavnik C 423280 5175
18. 491010 491011 O 490033 Sv. Lovrenc – Šešče O 490103 920
19. 491020 491021 O 1351 Dolenja vas – dvorec O 490231 864

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 38.586 m (38,586 km).
2. člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Prebold (Uradni list RS, št. 67/21) se 5. člen nadomesti z:

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, 
razvrščene v podkategorije, so:

a) zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):
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Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec  
odseka Dolžina

1. 490230 490231 O 491021 dvorec – občina O 490232 484
2. 490230 490232 O 490231 Prebold (center) O 1351 43

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

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec  
odseka Dolžina

1. 490550 490551 O 1351 Prebold (Na zelenici) Z HŠ 20 351
2. 490560 490561 O 1351 Prebold (blagovnica – VVZ – graščina) O 490231 355

Skupna dolžina lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v občini znaša 706 m (0,706 km).

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec  
odseka Dolžina Dolžina v sosednji 

občini
5. 991760 991764 C 490030 Dolenja vas 127 – Dolenja vas 135 O 491021 230
9. 991770 991774 O 490031 Kaplja vas – Latkova vas O 1351 1343

10. 991770 991775 O 991774 Dolenja vas – povezava O 1351 719

17. 991800 991801 O 491011 Sv. Lovrenc – Burkeličev hrib –  
Prebold O 1351 1825

22. 991820 991822 O 1351 Odcep Matjon Z HŠ 42 1219
24. 991820 991824 O 1351 RC 1351 – Marija Reka hš 65 Z HŠ 65A 1040
25. 991820 991825 O 1351 RC 1351 – Marija Reka hš 63 Z HŠ 63 652
28. 991840 991843 O 490033 Rogel – pošta O 1351 121
29. 991860 991861 O 1351 Prebold – kamp O 991862 243
31. 991860 991863 O 991862 Na Bazen 5 Z HŠ 5 57
32. 991870 991871 O 1351 Prebold – skozi gaj O 991861 192
34. 991890 991891 O 490231 Prebold – Na terasi z HŠ 7 95
38. 991900 991902 O 491021 Prebold – Nad tovarno O 991901 147

43. 991920 991921 O 491021 Prebold – Tolsti vrh –  
Šmiglova zidanica O 992371 3008

44. 991930 991931 O 1351 Prebold – Anin dom Anin dom 122
45. 991930 991933 O 1351 Prebold – Na zelenici 12 Z HŠ 12 66
46. 991940 991941 O 1351 Prebold – Na dobravo 5 Z HŠ 5 385
47. 991940 991942 O 1351 Prebold – Reška cesta 75 Z HŠ 75 125
48. 991950 991951 O 1351 Prebold – pokopališče Z poko. 298
49. 991950 991952 O 1351 Prebold – Sv. Lovrenc O 490222 869
51. 991960 991961 O 1351 Latkova vas – Lapurjev most O 490033 1101
55. 991970 991973 O 1351 Mimo Florjanca O 991974 125
56. 991970 991974 O 1351 Od Latkova 2 do kapele O 991961 346
60. 991980 991981 O 1351 Groblje – Gradnja – Latkova vas O 991971 1021
61. 991980 991982 O 1351 Latkova vas 221a Z HŠ 221A 156
64. 991990 991991 O 1351 Latkova vas – C 447 O 0289 528
65. 991990 991992 O 991991 Jančič – Hus O 0289 614
66. 991990 991993 O 0289 Latkova vas – prečno O 1351 888
68. 992180 992181 O 491011 Cesta na Golavo Z HŠ 37 2915
76. 992200 992206 O 490034 Šešče – Ladja Z HŠ 73A 188
77. 992200 992207 O 490033 Šešče – Gaberšek Z 948/1 291
80. 992210 992212 O 490080 Likovič – Germadnik Z HŠ 56 199
81. 992210 992213 O 491021 Dolenja vas hš 173 Z HŠ 171 55
84. 992210 992216 O 490222 Sv. Lovrenc hš 49D O 490222 148

97. 992370 992371 O 490181 Miklavž – Kisovar – Grajska vas C 490240 4858 933 Braslovče, 
1729 Tabor

98. 993050 993051 O 0289 Hrastje 244 Z HŠ 244 600

3. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 

Prebold (Uradni list RS, št. 67/21) se v 6. členu nadomestijo 
naslednji zapisi v tabeli »Javne poti (JP) v naseljih občine in 
med naselji so:«
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Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec  
odseka Dolžina Dolžina v sosednji 

občini
100. 993050 993053 O 993052 Hrastje – C 447 O 0289 64
101. 993050 993054 O 0289 RC 0289 – TC Jager Z HŠ 214B 89
105. 993130 993132 O 491021 Zg. Prebold – ribnik Z HŠ 2 675

Zadnji stavek pod tabelo se spremeni v »Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 52.526 m (52,526 km).«.

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. 3762-3/604(509) z dne 
26. 11. 2021.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0015/2019-22
Prebold, dne 10. decembra 2021

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

4041. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Prebold 
(Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine 
Prebold na 26. seji dne 9. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije

1. člen
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v nasle-

dnji sestavi:
Predsednica: Namestnica predsednice:
Milena Lesjak Metlika Maja Pihler Kunej
Skozi Gaj11,  
Prebold

Kaplja vas 54 E,  
3312 Prebold

Član: Namestnica člana:
Janez Rukav Bernardka Prevoršek
Na zelenici 1,  
Prebold

Na zelenici 2,  
3312 Prebold

Član: Namestnik člana:
Marjan Žohar Uroš Šibila
Latkova vas 25,  
3312 Prebold

Marija Reka 19,  
3312 Prebold

4. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 

Prebold (Uradni list RS, št. 67/21) se 7. člen nadomesti z:

Javne poti za kolesarje (KJ) v občini so:
Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Potek Konec odseka Dolžina [m]

1. 999290 999299 C 991970 Dolenja vas – Latkova vas C 490030 754

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v občini znaša 754 m (0,754 km).

Član: Namestnica člana:
Filip Ahac Jerneja Lobnikar
Marija Reka 53,  
3312 Prebold

Marija Reka 14,  
3312 Prebold

2. člen
Mandat komisije je štiri leta.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 041-0001/2021
Prebold, dne 9. decembra 2021

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

SEVNICA

4042. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Sevnica 6 ter okoljskega poročila

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 –ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), ter 8. in 34. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 
in 44/18) župan Občine Sevnica objavlja

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine 

Sevnica 6 ter okoljskega poročila

1. člen
Občina Sevnica s tem sklepom obvešča javnost o javni 

razgrnitvi in javni obravnavi Sprememb in dopolnitev Občin-
skem prostorskega načrta Občine Sevnica 6 ter okoljskega 
poročila (v nadaljevanju: SD OPN 6).

2. člen
Javna razgrnitev SD OPN 6 bo potekala v času od torka 

21. 12. 2021 do vključno četrtka 20. 1. 2022 na spletni strani 
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Občine Sevnica na povezavi: https://www.obcina-sevnica.si/sl/
prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807320336/spremem-
be-in-dopolnitve-opn-sevnica-6 in v prostorih Oddelka za okolje 
in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v času 
uradnih ur.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 6 bo v 

sredo 19. 1. 2022 s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Primož, Primož 5, 8293 Studenec.

Pri izvedbi javne obravnave se bodo upoštevali vsi ukrepi 
za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19, podani s strani 
NIJZ ali Vlade RS.

4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnut-

ka SD OPN 6 lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi 
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe 
in predlogi se lahko podajo:

– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne 
razgrnitve na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v 
času uradnih ur,

– na javni obravnavi z vpisom v knjigo pripomb in pre-
dlogov,

– pisno in poslano po pošti na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan 
javne razgrnitve.

5. člen
Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do 

njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval Občinski svet Občine 
Sevnica in se do njih opredelil.

Po opredelitvi občinskega sveta bo Občina Sevnica stali-
šča javno objavila na občinski spletni strani in na oglasni deski 
občine.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

ter na spletni strani Občine Sevnica in začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Št. 3505-0013/2018
Sevnica, dne 13. decembra 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

SEŽANA

4043. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Sežana

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, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE 
in 158/20), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pre-
krških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 
– odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. 
US), 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) in 17. člena Statuta 
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski 
svet Občine Sežana na seji dne 16. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju  

Občine Sežana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa pogoje za zagotavljanje in uporabo 
storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pogoje 
pri lastni oskrbi s pitno vodo, način izvajanja oskrbe s pitno 
vodo, meritve in obračun porabe vode, odjem vode iz hidran-
tov ter pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavcev na 
območju Občine Sežana.

(2) Podrobnejšo vsebino o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav za izvajanje javne službe opredeli upravlja-
vec v svojem tehničnem pravilniku.

2. člen
(namen odloka)

Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z 

učinkovitim izvajanjem javne službe,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov 

financiranja in nadzora nad izvajanjem gospodarske javne 
službe,

– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno 
vodo in varstvo virov pitne vode,

– obveznosti občin, izvajalcev in uporabnikov javne služ-
be oskrbe s pitno vodo.

3. člen
(pojmi)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Interni vodomer je naprava, ki je nameščena za obra-

čunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazde-
litev stroškov pitne vode ter ga upravljavec ne vzdržuje.

– Interno vodovodno omrežje je vodovod z vsemi elemen-
ti, ki so priključeni za obračunskim vodomerom.

– Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
je pravna oseba, ki ji je občina poverila izvajanje gospodarske 
javne službe. Izvajalec mora biti tehnično opremljen in strokov-
no usposobljen za opravljanje te dejavnosti in je odgovoren za 
kakovostno izvajanje gospodarske javne službe.

– Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; 
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za 
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom.

– Javno hidrantno omrežje so objekti in naprave name-
njeni izključno za gašenje požarov.

– Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih 
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne 
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali 
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izda-
nega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

– Območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje ob-
močja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena območja 
ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inženirske 
objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne službe 
ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje javne 
službe iz enega javnega vodovoda.

– Območje poselitve je območje, določeno v operativnem 
programu oskrbe s pitno vodo.

https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807320336/spremembe-in-dopolnitve-opn-sevnica-6
https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807320336/spremembe-in-dopolnitve-opn-sevnica-6
https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807320336/spremembe-in-dopolnitve-opn-sevnica-6
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– Obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe pi-
tne vode iz javnega vodovoda, predstavlja razmejitveno mesto 
vodovodnega priključka in internega vodovodnega omrežja. Vsi 
elementi za obračunskim vodomerom so del interne instalacije, 
ki je v upravljanju in vzdrževanju lastnika oziroma uporabnika.

– Odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne na-
peljave z obračunskim vodomerom.

– Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infra-
strukture javne službe oskrbe s pitno vodo.

– Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno 
vodo.

– Posebna storitev je oskrba z vodo iz javnega vodovoda, 
ki se ne šteje za javno službo.

– Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: vodovodni priključek) 
je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in 
njegova oprema; elementi spoja na javni vodovod, odjemno 
mesto in obračunski vodomer so sestavni deli vodovodnega 
priključka.

– Priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki 
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo.

– Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: 
vodovodni sistem ali vodovod) je sistem elementov vodovoda, 
kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pi-
tne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega 
obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen 
od drugih vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so 
del vodovoda.

– Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja 
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma uporablja 
vodo iz javnega vodovoda.

– Upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo 
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali 
izbere za izvajalca javne službe.

– Upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična 
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno 
pogodbo o njegovem upravljanju.

– Vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo.

– Vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu 
s predpisi, ki urejajo vode.

– Zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo.

– Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je zbirni 
kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastruktu-
re, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 
predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

Ostali pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen 
kot je določeno v zakonih, v podzakonskih predpisih ali tehnič-
nem pravilniku upravljavca javnega vodovoda.

II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO

4. člen
(oskrba s pitno vodo)

Oskrba s pitno vodo se na območju občine zagotavlja:
– iz javnih vodovodnih sistemov (izvajanje javne službe),
– iz zasebnih vodovodnih sistemov (lastna oskrba),
– kot samooskrba objekta s pitno vodo (kjer se ne zago-

tavlja javna služba ali lastna oskrba).

5. člen
(storitve javne službe)

(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbe-
nih inženirskih objektov iz javnega vodovoda, če v njih redno ali 
občasno bivajo ljudje ali če so vezani na poslovno ali kmetijsko 
dejavnost.

(2) Za javno službo se ne šteje oskrba nestanovanjskih 
stavb in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih 

prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, 
ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, če:

– se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo za 
ljudi in živino ter za katerega je treba pridobiti vodno pravico v 
skladu s predpisom, ki ureja vode,

– iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s 
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih vod v vode in javno kanalizacijo,

– če se voda uporablja za izdelavo produktov in storitev, 
ki se prodajajo na trgu.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se 
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno 
službo šteje:

– oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno 
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne 
službe ter druge dejavnosti javnega pomena (vaški domovi, 
pokopališča),

– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih 
površin,

– oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje po-
žarov s pitno vodo,

– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenje-
na splošni rabi,

– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, 
ki pripadajo stavbi, če letna količina vode ne presega 50 m3.

6. člen
(uporabniki javne službe)

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni 
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.

(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt 
v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz 
prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med 
njimi o tem dosežen pisni dogovor.

(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljene-
ga ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih 
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik 
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov 
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstano-
vanjskih stavb.

7. člen
(upravljavec javnega vodovoda)

(1) Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo je javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazovi-
ška cesta 6, 6210 Sežana (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).

(2) Upravljavec mora biti tehnično opremljen in strokovno 
usposobljen za kakovostno izvajanje javne službe. Zagotavljati 
mora zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s 
pitno vodo, upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise 
s področja oskrbe s pitno vodo.

8. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)

(1) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja 
na poselitvenih območjih, kjer se oskrba s pitno vodo ne zago-
tavlja v okviru storitev javne službe.

(2) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni 
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:

– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet 
ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebiva-
liščem,

– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi sta-
novanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih 
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb 
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb 
splošnega družbenega pomena in



Stran 12712 / Št. 199 / 22. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije

– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, 
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.

(3) Lastniki zasebnega vodovoda morajo skleniti pogodbo 
o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo 
in o upravljavcu zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino.

(4) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodo-
vodov in njenih upravljavcev na svojem območju.

9. člen
(vodenje katastra)

Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavlja občina v 
sodelovanju z upravljavcem javnega vodovoda in ga je upra-
vljavec dolžan voditi v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko 
načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost ter ga 
stalno dopolnjevati. Stroški izdelave in vodenja katastra gospo-
darske javne infrastrukture, se skladno s Pogodbo o vodenju 
katastra javne infrastrukture krijejo iz proračunskih sredstev 
občin lastnic.

III. STANDARDI OPREMLJENOSTI

10. člen
(opremljenost naselij)

(1) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem več kot 5 (pet) prebivalcev na ha površine mora 
biti opremljeno z javnim vodovodom, če je število prebivalcev, 
ki stalno prebivajo na tem območju, večje od 50 ali če je letna 
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo večja od 10 m3 pitne 
vode na dan.

(2) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem manj kot 5 (pet) prebivalcev na ha površine mora 
biti opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:

– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu območju 
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev 
ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 
10 m3 pitne vode na dan ali

– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni 
oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje 
alineje.

11. člen
(določitev območij javnih vodovodov)

Območja javnega vodovoda so določena s predpisom 
občine in so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi po-
ligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v držav-
nem koordinatnem sistemu in so prikazana v katastru javnega 
vodovodnega omrežja izvajalca javne službe oskrbe s pitno 
vodo, ločeno za:

– območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim 
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
izvaja javna služba,

– območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim 
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
predvideno izvajanje javne službe,

– območja javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja, 
čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 1. točke tega 
odstavka in

– območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje 
javne službe, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 
2. točke tega odstavka.

12. člen
(obveznost priključitve)

(1) Na oskrbovalnem območju, kjer se zagotavlja oskrba s 
pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena lastna oskrbo 
s pitno vodo.

(2) Stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki leži znotraj 
območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba in so 
izpolnjeni tehnično dobavni pogoji, mora biti priključena na javni 
vodovod v skladu s tehničnim pravilnikom.

(3) Občina v svojem programu komunalnega opremljanja 
naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele, 
kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključe-
vali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov 
priključitve.

(4) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali 
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagoto-
vljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se v prime-
rih, ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih 
stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega 
lastnika, s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, 
lahko zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.

(6) Povsod tam, kjer je zgrajen oziroma se zgradi nov 
javni vodovod, mora upravljavec bodoče uporabnike obvestiti, 
da je priključitev njihovih objektov na javni vodovod obvezna v 
roku šestih mesecev od prejema obvestila in mu določiti pogoje 
za priključitev. Načrtovanje in gradnjo vodovodnega priključka 
mora zagotoviti lastnik najkasneje v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o priključitvi.

(7) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem 
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim 
mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.

13. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)

(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za kate-
rega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno 
v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpa-
dne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunal-
ne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme 
priključiti na javni vodovod.

(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega objekta za rabo pitne 
vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ni prido-
bil pravice v skladu s predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne 
službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v delu, ki 
se nanaša na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje 
za javno službo, ne sme priključiti na javni vodovod.

14. člen
(načrtovanje in priključitev na javni vodovod)

(1) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod 
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta (uporabnik), ki se priključuje na vodovod.

(2) Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s 
soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili 
tega odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(3) Če razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in vodovo-
dnega sistema ne dopuščajo novih priključitev, se soglasje ne 
izda.

(4) V primeru neustrezne zmogljivosti vodovodnega 
omrežja ali priključevanja na območju brez javnega vodovoda, 
se naročniku ali pooblaščencu izda projektne pogoje in določi 
obseg dograditve ali rekonstrukcije vodovodnega omrežja na 
katerega bo izvedena priključitev.

(5) Priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne 
službe skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali 
investitorja.

(6) Za vsako spremembo izvedbe priključka na javni vo-
dovod mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje 
izvajalca javne službe.

(7) Brez soglasja izvajalca javne službe uporabnik ne 
sme dovoliti priključitve stavb ali gradbeno inženirskih objektov 
drugih uporabnikov na svojo interno vodovodno napeljavo ali 
na priključek na javni vodovod.

15. člen
(začasna priključitev na javni vodovod)

(1) Izvajalec lahko izvede začasni priključek na javni vo-
dovod le za gradbišča, javne prireditve in začasne objekte. 
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Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka 
priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo prireditve ali 
podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi 
na javni vodovod. Izvajalec dovoli začasno priključitev, če upo-
rabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva.

(2) Trajanje gradbiščnega priključka sovpada s trajanjem 
izgradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta oziroma 
do začetka uporabe stavbe, vendar najdlje pet let od izvedbe 
priključka. Če uporabnik v tem času gradnje objekta še ne za-
ključi, mora zaprositi za podaljšanje prej navedenega soglasja.

(3) Cena za uporabo vode na gradbiščnih priključkih (vod 
za gradbišča) se določi kot trikratnik veljavne cene vodarine v 
okviru storitev gospodarske javne službe. Gradbiščni priključek 
se ukine, ko investitor uredi odvajanje in čiščenje vod skladno 
z zakonodajo in prične uporabljati objekt.

(4) Uporabnik mora o začetku rabe objekta upravljalca 
obvestiti v osmih dneh od nastale spremembe.

16. člen
(namakalni priključki)

Na vodooskrbnih območjih, kjer vodovodni sistem to do-
pušča, je po predhodnem soglasju upravljavca in s pridoblje-
nim vodnim dovoljenjem mogoče izvesti priklop na vodovodno 
omrežje za potrebe namakanja (posebna storitev). Iz namakal-
nih priključkov se sme uporabljati voda izključno za namakanje 
v vodnem dovoljenju določenih površin.

17. člen
(spremembe na priključkih)

(1) V kolikor želi uporabnik odjemno mesto začasno ali 
trajno odklopiti, je dolžan posredovati vlogo na predpisanem 
obrazcu in po odklopu poravnati vse terjatve na tem odjemnem 
mestu in stroške odklopa. Ob ponovnem priklopu pa stroške 
priklopa. V času začasnega odklopa je uporabnik dolžan pla-
čevati stroške omrežnine.

(2) Ukinitev priključka oziroma trajni odklop na javni vo-
dovod je dovoljena, če se priključena stavba ali gradbeno 
inženirski objekt poruši oziroma je objekt v takem stanju, da ne 
omogoča bivanja. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne 
službe pisno vlogo za ukinitev priključka na javni vodovod.

(3) Ukinitev priključka na javni vodovod izvede izvajalec 
javne službe na stroške uporabnika. Prenos lastništva priključ-
ka ali obveznosti plačila storitev na drugo pravno ali fizično 
osebo je mogoč pod pogojem, da dotedanji lastnik oziroma na-
jemnik nima odprtih terjatev do upravljavca javnega vodovoda 
iz tega priključka. Če obstaja terjatev, prenos priključka oziroma 
sprememba plačnika ni možna. Priključitev novega uporabnika 
se v tem primeru izvede po postopku, ki je po določilih tega 
odloka predpisan za prvo priključitev na javni vodovod.

IV. MERJENJE PORABE PITNE VODE IN OBRAČUN 
PORABLJENE VODE

18. člen
(merjenje količin porabljene vode)

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v 
kubičnih metrih (m3) z odčitavanjem obračunskega vodomera. 
Odčitavanje stanja vodomera se vrši periodično glede na vrsto 
porabnika, skladno s terminskim planom, ki ga določi upravlja-
vec vodovoda. Ob zamenjavi vodomera je upravljavec javnega 
vodovoda dolžan obvezno odčitati stanje vodomera.

19. člen
(namestitev obračunskega vodomera)

(1) Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec 
javnega vodovoda obračunski vodomer.

Stroški nabave in namestitve obračunskega vodomera 
bremenijo uporabnika. Tip, velikost in mesto namestitve obra-

čunskega vodomera (vodomernega jaška) določi upravljavec 
javnega vodovoda samostojno, vendar v skladu s projektom, 
veljavnimi predpisi in podrobnejšimi tehničnimi pravili, ki so 
določeni v tehničnem pravilniku upravljavca.

(2) V novozgrajenih večstanovanjskih stavbah mora biti 
za posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zago-
tovljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi 
vodomeri.

(3) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem 
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim 
mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.

(4) Obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan s 
strani pristojnega urada za kontrolo meril.

(5) Upravljavec javnega vodovoda vzdržuje obračunske 
vodomere ter skrbi za njihove redne preglede in za menjavo. 
Redna menjava in umerjanje vodomerov se izvaja skladno z 
veljavno zakonodajo. Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja 
in zamenjave obračunskega vodomera se pokrivajo iz zbranih 
sredstev omrežnine. V primeru poškodovanja vodomera zaradi 
krivde uporabnika (zmrzal, poškodbe ipd.) je menjava vodo-
mera strošek uporabnika in se ne krije iz naslova omrežnine.

(6) Vodovodni priključek in prostor, kjer je vgrajen ob-
računski vodomer, morata biti upravljavcu javnega vodovoda 
vedno dostopna za vzdrževanje in redne preglede.

(7) Uporabnik ne sme odstraniti, prestavljati, zamenjati 
ali popraviti obračunskega vodomera, niti odstraniti plombe.

20. člen
(interni vodomeri)

V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodomerom 
lahko nameščeni še interni vodomeri, ki služijo uporabnikom ali 
upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih 
mestih oziroma za porazdelitev stroškov porabe vode.

21. člen
(preverjanje točnosti vodomerov)

Uporabnik ima poleg rednih pregledov obračunskega vo-
domera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunske-
ga vodomera. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodo-
mera izven predpisanih dopustnih mej, določenih z veljavnimi 
predpisi o meroslovju, nosi vse stroške zamenjave in preizkusa 
upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem primeru pa upo-
rabnik. Zahteva za izredno kontrolo mora biti pisna.

22. člen
(obračun porabljene vode)

(1) Količino porabljene vode iz javnega vodovodnega 
omrežja se meri v m3 po stanju odčitanem na obračunskem 
vodomeru. Stanje se odčitava najmanj dvakrat letno za gospo-
dinjstva, za pravne osebe pa mesečno. V vmesnem obdobju, 
ko vodomer ni odčitan, se izračunajo mesečne akontacije. 
Akontacijo določi upravljavec, lahko pa uporabnik zahteva 
spremembo višine akontacije.

(2) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na 
katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodomerom 
in so na internem omrežju vgrajeni interni vodomeri, lahko 
upravljavec izda račun posameznim uporabnikom na podlagi 
odčitka stanja na internih vodomerih. Razlika med seštevkom 
dobavljene vode po odčitkih na internih vodomerih in po odčitku 
na glavnem vodomeru se razdeli na vse uporabnike v objektu, 
sorazmerno glede na porabo.

(3) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, 
na katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodome-
rom in na internem omrežju niso vgrajeni interni vodomeri, se 
odčitana poraba porazdeli glede na število prijavljenih oseb v 
posamezni stanovanjski enoti oziroma po ključu, ki ga uporab-
niki sporazumno medsebojno določijo.
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23. člen
(obračun pavšalne porabe vode)

(1) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da 
je obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat nepoobla-
ščenega posega v sistem, se obračuna pavšalna poraba vode 
na osnovi povprečja porabe vode v primerljivem trimesečnem 
obdobju istega leta.

(2) Če upravljavec ne more odčitati števca, mora o tem 
obvestiti uporabnika, kateri mora sporočiti stanje vodomera v 
roku pet dni, sicer se mu obračuna poraba vode po povprečju 
preteklih 12 mesecev – akontacija.

24. člen
(plačevanje računa)

(1) Uporabniki je dolžan plačati račun do dneva zapadlosti 
računa.

(2) Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik. V pri-
meru oddaje stavbe, posameznega dela stavbe ali gradbeno 
inženirskega objekta v najem, je plačnik lahko najemnik, če je 
lastnik nanj s pogodbo prenesel vse pravice in obveznosti, ki jih 
sicer ima lastnik kot uporabnik in je taka pogodba posredovana 
upravljavcu javnih vodovodov. V takem primeru lastnik za ob-
veznosti najemnika, ki jih ima ta kot uporabnik po tem odloku, 
odgovarja v razmerju do upravljavca subsidiarno.

(3) V primeru, da uporabnik ne poravna računa do datu-
ma zapadlosti računa, ga je upravljavec dolžan pisno opomniti 
na neplačilo. Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 
15 dneh po prejemu pisnega opomina, v katerem mora biti 
izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec 
javnega vodovoda prekine dobavo vode oziroma začne posto-
pek izterjave po sodni poti. V takem primeru bo upravljavec 
prekinil dobavo vode do poplačila celotne obveznosti, vključno 
s stroški prekinitve.

25. člen
(ugovor)

Uporabnik, ki mu je bila odmerjena poraba vode, lahko 
v 8 dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor upravljavcu 
vodovoda, če meni, da mu količina porabljene vode ni pravilno 
odmerjena. Upravljavec javnega vodovoda je dolžan na pisni 
ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 15 dni od prejema 
ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. V kolikor 
uporabnik računa ne poravna niti v 15 dneh po prejemu pisne-
ga odgovora, se mu izda pisni opomin.

V. PREKINITVE DOBAVE VODE

26. člen
(prekinitev dobave vode)

(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika prekine do-
bavo vode v naslednjih primerih:

– če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno 
odpove ali zahteva zaporo vode v posebnih primerih,

– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška 
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v 
javnem vodovodu,

– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja upra-
vljavca javne infrastrukture,

– če dovoli priključitev preko interne instalacije tretjim 
osebam, brez vednosti upravljavca vodovoda,

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovi-
rajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega 
noče preprečiti,

– če uporabnik onemogoča delavcu ali pooblaščencu 
upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled 
priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,

– če je prostor, kjer je vgrajen obračunski vodomer, ne-
dostopen, zasut ali nevzdrževan in uporabnik tudi po opominu 
upravljavca, do postavljenega roka, pomanjkljivosti ne odpravi,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege 
v objekte in naprave, ki so v upravljanju upravljavca,

– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z 
vodo,

– če uporabnik ne plača računa kakor je določeno v 
24. in 25. členu,

– če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali 
dobavo vode.

(2) Prekinitev dobave vode velja za čas do odprave vzro-
ka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe 
z vodo plača uporabnik.

(3) Upravljavec je dolžan opraviti ponovno priključitev, ko 
so izpolnjeni vsi pogoji za priključitev.

27. člen
(vzdrževalna in investicijska dela)

(1) Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti 
dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih ali 
investicijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda, 
vendar mora najkasneje en dan pred prekinitvijo obvestiti upo-
rabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno 
običajen način in na spletni strani izvajalca javne službe o času 
trajanja prekinitve dobave vode.

(2) V primerih nepredvidenih okvar ima upravljavec pra-
vico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila, mora 
pa takoj, ko je to mogoče, uporabnike obvestiti o času trajanja 
prekinitve dobave vode na krajevno običajen način in z objavo 
na svoji spletni strani.

(3) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, daljše od 
24 ur, zaradi načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na 
omrežju, odprave okvar ali zaradi višje sile, mora izvajalec jav-
ne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe.

28. člen
(izredne razmere in prednostna oskrba s pitno vodo)
V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje 

virov, izpad energije, velike okvare) in v skladu z zakonom 
lahko upravljavec brez nadomestila škode prekine ali zmanjša 
dobavo vode, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike in 
postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za take prime-
re. Skrbeti mora predvsem za prednostno oskrbo za osnovne 
življenjske potrebe občanov in za požarno varnost. V primeru 
redukcij dobave vode, je kot prva omejena poraba vode pri 
uporabnikih posebnih storitev.

VI. FINANCIRANJE IN OBLIKOVANJE CEN OSKRBE  
S PITNO VODO

29. člen
(financiranje)

Javna služba se financira iz:
– cene storitve javne službe,
– subvencije ali druge oblike proračuna občin,
– drugih virov.

30. člen
(oblikovanje cen)

Cene javne službe oskrbe s pitno vodo se oblikujejo v 
skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
na predlog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo. Potrdi 
jih občinski svet. Cena storitve javne službe je sestavljena iz 
cene javne infrastrukture (omrežnina) in cene, ki se nanaša na 
opravljanje storitve javne službe.

31. člen
(elaborati o cenah)

(1) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve 
javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za obli-
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kovanje cen javne službe in tem odlokom. Elaborat izvajalec 
posreduje občini v tekočem letu najpozneje do dne 31. 10., ne 
glede na višino potrebnih sprememb cene storitve javne službe 
glede na obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko obdobje. 
Občina elaborat pregleda in v primeru vsebinsko utemeljenih 
razlogov zahteva dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 
30 dni od prejema. Izvajalec mora na zahtevane dopolnitve ali 
spremembe odgovoriti v roku 30 dni od prejema le-teh. Občina 
mora cene na podlagi elaborata potrditi najkasneje do 31. 12. 
tekočega leta za prihodnje leto.

(2) Če posamezna občina ne potrdi elaborata do roka, 
navedenega v prejšnjem odstavku, se za čas do potrditve 
elaborata, najemnina za infrastrukturo določi v višini, ki jo v 
omrežnini zaračunava izvajalec uporabnikom.

32. člen
(subvencije cen)

Občina samostojno odloča o načinu subvencioniranja. 
Subvencije se določijo v skladu s predpisi s sklepi občinskih 
svetov posameznih občin. Subvencija se lahko zagotovi le za 
gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti (kar mora 
biti razvidno iz ustreznih registrov).

33. člen
(posebne storitve)

(1) Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec 
javne službe opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, 
in niso obvezne storitve javne službe. V okviru prostih zmo-
gljivosti javnega vodovoda lahko izvajalec opravlja posebne 
storitve v soglasju z občino, pri čemer ne sme ustvarjati nega-
tivne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. 
Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša 
lastna cena javne službe oskrbe.

(2) Razmerje med izvajalcem in uporabnikom posebne 
storitve je podrobneje urejeno s pogodbo o posebnih storitvah.

VII. EVIDENCE UPORABNIKOV

34. člen
(evidence uporabnikov)

(1) Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje 
evidenco uporabnikov.

(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vse-
buje naslednje podatke:

– šifro uporabnika,
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebiva-

lišča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število 
oseb v gospodinjstvu),

– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(3) Upravljavec lahko za posameznega uporabnika z nje-

govim soglasjem zbira tudi podatke o:
– zaposlitvi,
– številki osebnega računa,
– davčni številki,
– deležu lastništva,
– EMŠO.
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne 

podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika,
– šifro dejavnosti (SKD),
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.

(5) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi 
naslednje podatke:

– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu,
– lastništvo nepremičnine,
– šifro odjemnega mesta.

35. člen
(dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)

(1) Lastniki, najemniki in upravniki večstanovanjskih stavb 
morajo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:

– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na 
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;

– vseh spremembah naslova za dostavo računov in dru-
gih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi 
v obstoječe razmerje.

(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od 
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:

– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega 
odjemalca,

– listino o prenosu lastninske pravice (razen upravnik),
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega lastnika, najemnika na obraz-

cu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti 

zavezan dotedanji lastnik oziroma najemnik.

36. člen
(pridobivanje evidenc)

Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, uprav-
nikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb, 
ustanovljenih na podlagi zakona, ki ureja lokalno samoupravo, 
zakona, ki ureja javne gospodarske službe in druge področne 
zakonodaje. Zbrani podatki so varovani na podlagi zakona, ki 
določa varstvo osebnih podatkov.

37. člen
(izstavitev računa za večstanovanjski objekt)

Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en 
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:

– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru 
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi 
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upra-
vljavcem glede načina obračuna oziroma ključa delitve.

VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

38. člen
(obveznosti upravljavca)

(1) Upravljavec je dolžan:
– zagotavljati normalno obratovanje javnega vodovoda v 

okviru razpoložljivih kapacitet;
– redno vzdrževati objekte in naprave javnega vodovoda;
– redno kontrolirati kvaliteto vode v skladu z veljavno 

zakonodajo;
– obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob pre-

kinitvah in omejitvah dobave vode;
– obveščati uporabnike javne službe o njihovih obvezno-

stih in izvajanju javne službe;
– vodenje evidenc o: javnih vodovodih, s katerimi upra-

vlja in območjih javnih vodovodov; uporabnikih javne službe; 
priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih; zajetjih in 
rezervnih zajetjih za pitno vodo; vodnih pravicah za ta zajetja; 
vodni bilanci javnega vodovoda; vzdrževanju in čiščenju javne 
infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe; stroških in 
cenah obveznih storitev javne službe;

– voditi in ažurirati informacijski sistem skladno z organi-
zacijskim navodilom;
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– voditi evidence o količinah odvzete pitne vode iz javne-
ga vodovoda;

– ločeno voditi evidenco o količinah odvzete pitne vode iz 
javnega vodovoda, ki niso storitev javne službe;

– izdelati program oskrbe in poročati v skladu z zahtevami 
uredbe;

– redno preverjati podatke o stavbah, ki so priključene na 
javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na 
območju javnega vodovoda;

– priključevati nove uporabnike javne službe.
(2) Ostale obveznosti upravljavca oskrbe s pitno vodo 

so določene v upravljavski pogodbi, organizacijskih navodilih 
lastnika javne infrastrukture in državnih pravnih aktih, ki urejajo 
to obvezno občinsko gospodarsko javno službo.

39. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki so pri oskrbi s pitno vodo dolžni:
– redno vzdrževati interno vodovodno omrežje;
– omogočiti upravljavcu trajni, neoviran dostop do vodo-

mernega jaška in obračunskega vodomera;
– uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati 

obračunskega vodomera;
– zaščita vodomernega jaška in vodomera pred poškod-

bami in zmrzaljo, vdorom talne in odpadne vode in drugimi 
škodljivimi vplivi;

– nemudoma javljati upravljavcu vse okvare na javnem 
vodovodu, odjemu vode iz hidrantov;

– upravljavcu javljati vse okvare in nepravilnosti na vodo-
vodnem priključku;

– spremljati porabo vode in sporočati upravljavcu javnega 
vodovoda neobičajno visoko porabo;

– pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, la-
stništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki 
imajo vpliv na odvzem in obračun vode;

– za opravljene storitve plačevati izvajalcu javne službe v 
roku navedenem na računu;

– upoštevati medsebojno delitev stroškov, kadar ima več 
uporabnikov obračun preko enega obračunskega vodomera;

– upoštevati ukrepe racionalne rabe zaradi pomanjkanja 
vode ali drugih izrednih dogodkov.

IX. GRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA

40. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda)

(1) Pred pričetkom gradnje javnega vodovoda je investitor 
dolžan obvestiti upravljavca vodovoda o nameravani gradnji 
vsaj sedem dni pred pričetkom del.

(2) Gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda lahko 
izvaja strokovno usposobljena oseba, posege v obstoječi sis-
tem javnega vodovoda pa izvaja upravljavec.

(3) Ob izgradnji vodovodne infrastrukture je investitor dol-
žan zagotoviti strokovni nadzor upravljavca javnega vodovoda.

41. člen
(prenos novozgrajenih vodovodov na občino)

(1) Kadar investitor vodovoda ni občina, mora investitor 
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o 
komunalnem opremljanju z občino. Investitor novozgrajenih 
vodovodnih objektov in omrežja je dolžan po končani gradnji 
le-te predati v last občini. Uporabnik vode, ki sofinancira gra-
dnjo javnega vodovoda, s tem ne pridobi nikakršne pravice 
razpolaganja na javnem vodovodu.

(2) Investitor je dolžan predati zgrajeni javni vodovod ob-
čini najkasneje v roku enega meseca po uspešno opravljenem 
internem tehničnem pregledu upravljavca javnega vodovoda 
skladno z zahtevami Tehničnega pravilnika. Prevzete vodo-
vodne objekte in naprave skladno z določili tega člena preda 

občina v upravljanje bodočemu upravljavcu. Postopek predaje 
v upravljanje mora biti izveden dokumentirano z zapisniki o 
primopredaji.

X. VAROVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA,  
OBJEKTOV IN NAPRAV

42. člen
(varovalni pas vodovoda)

(1) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in 
druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred začet-
kom del pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke o 
trasi vodovodnega omrežja in soglasje za izvajanje predvidenih 
del, v katerem so podani pogoji za posege na območju trase.

(2) Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati 
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na 
vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.

43. člen
(obveznost vzpostavitve prvotnega stanja)

(1) Investitorji oziroma izvajalci del morajo pri novogradnji, 
vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti javno 
vodovodno omrežje ter naprave v prvotno stanje. Vsa dela se 
opravijo pod nadzorom upravljavca. Stroški vzpostavitve prvo-
tnega stanja in nadzora bremenijo investitorja.

(2) Upravljavci drugih omrežij in naprav (elektrika, telefon, 
plinovod, KTV, kanalizacija) morajo pri opravljanju del na svojih 
objektih in napravah zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje 
ter naprave nepoškodovane.

(3) V primeru nastalih poškodb na javnem vodovodu ali 
vodovodnem priključku, morajo upravljavca javnega vodovoda 
nemudoma obvestiti in pri njem naročiti popravilo poškodb ter 
poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi poškodbe.

XI. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

44. člen
(hidranti)

(1) Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenje-
ni predvsem požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni 
in v brezhibnem stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljavec 
javnega vodovoda.

(2) Podatke o hidrantih vodi upravljavec javnega vodo-
voda v katastru.

(3) Brez soglasja upravljavca javnega vodovoda oziroma 
upravljavca zasebnega vodovoda se sme uporabljati voda iz 
hidranta samo za gašenje požarov in za druge intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah. V tem primeru mora uporabnik 
naknadno obvestiti upravljavca javnega vodovoda o uporabi in 
količini iz hidrantov odvzete vode.

(4) Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v 
brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru nosi vse stroške 
popravila za okvare, ki jih je povzročil na hidrantu in vodovo-
dnem omrežju.

XII. NADZOR

45. člen
(nadzor)

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca javne 
službe in upravljavca javnih vodovodov opravlja organ občinske 
uprave, pristojen za gospodarske javne službe, in inšpekcija, 
pristojna za okolje.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru 
njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Med-
občinski inšpektorat in redarstvo.
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XIII. KAZENSKE DOLOČBE

46. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje upravljavec javnega 
vodovoda, če:

– prekine dobavo vode v nasprotju s 26. členom tega 
odloka;

– začasno prekine dobavo vode v nasprotju s 27. členom 
tega odloka;

– neupravičeno omejuje porabo vode;
– ne izpolnjuje obveznosti iz 38. člena tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje uporabnik vodovoda, če:
– odvzema vodo iz hidrantnega omrežja v nasprotju s 

44. členom tega odloka;
– uporablja vodo iz namakalnih priključkov v nasprotju s 

pogoji določenimi v vodnem dovoljenju oziroma soglasju za 
priključitev;

– ne upošteva izdanih omejitev porabe vode.
(3) Z globo 1000 EUR se kaznuje uporabnik, pravna 

oseba, posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če:

– se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca;
– ravna v nasprotju z 11. in 12. členom tega odloka;
– s posegom ali dejanjem v varovalnem pasu vodovoda 

povzroči škodo ali posledično dodatne stroške pri vzdrževanju 
vodovoda;

– namensko ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
(prehodne in končne določbe)

(1) Za rabo vodnih virov za lastno oskrbo stavb s pitno 
vodo morajo lastniki stavb in gradbenih inženirskih objektov 
pridobiti vodno dovoljenje skladno z določbami veljavne za-
konodaje in tega odloka. Lastniki zasebnih vodovodov morajo 
v treh mesecih od uveljavitve tega odloka določiti upravljavca 
zasebnega vodovoda skladno s 6. členom tega odloka.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o pogojih za dobavo vode na območju Občine Sežana (Uradne 
objave Primorskih novic št. 20, z dne 31. 5. 1991).

(3) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-11/2021-4
Sežana, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Sežana
David Škabar

SLOVENJ GRADEC

4044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena na območju Mestne občine Slovenj 
Gradec

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
30/11 – Uradni list RS, št. 16/08, 123/08 in 8/11, 90/12, 111/13, 
32/16, 21/18 – ZNOrg; ZVKD-1) in 17. člena Statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, Uradni list RS, 
št. 91/20) ter Strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spome-
nikov lokalnega pomena za občino Slovenj Gradec, ki jih je pri-

pravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 
enota Maribor, z dne 17. 9. 2021, je Mestni svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na 28. redni seji dne 24. novembra 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena na območju Mestne občine  

Slovenj Gradec

1. člen
V Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 32/06) se besedilo 5. člena točke a) pod oznako EŠD: 
311 v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Lokacija: parc. št. 1575/1, 1575/2, 797/2, 798, 799/1, 
799/2, 802, 803/4, 803/5, 803/6, 803/7, 812, 813, 820/10, 
820/11, 820/12, 820/13, 820/4, 820/5, 820/14, 820/7, 820/8, 
820/9, 824, vse k.o. Gradišče.«

2. člen
Besedilo 5. člena točke a) pod oznako EŠD: 7954 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Mislinjska Dobrava – Rimska cesta Celeia 

– Virunum
Lokacija: parc. št.: 23/1, 24, 25/2, 25/3, 27/1, 27/3, 

28/2, 30/1, 30/2, 30/4, 30/6, 32/2, 33/1, 33/2, 346/2, 553/2, 
553/3, 553/4, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 556/4, 573/1, 579/1, 
581, 585/1, 585/2, 586, 715, 716/1, 1045/2, 1046/2, 1047/1, 
1047/3, 1049/1, 1050, 1054/1, 1054/3, 1054/5, 1058/2, 1067/1, 
1067/5, 1067/8, 1067/16, 1067/17, 1067/21, 1067/23, 1067/31, 
1067/41, 1067/59, 1069, 1074/2, 1074/11, 1098/1, 1098/13, 
vse k.o. Dobrava

Parc. št.: 577, 600, 728, 2869, vse k.o. Podgorje.
Parc. št.: 60, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 66/1, 66/7, 88/2, 88/7, 

88/11, 88/19, 88/23, 88/25, 88/26, 225/1, 225/3, 278/1, 279, 
280, 282, 292/2, 294, 296, 297/1, 298/1, 300/2, 828/1, 828/4, 
832/4, 833, 836/1, vse k.o. Sele.

Parc. št.: *80/1, 222/3, 222/6, 226/21, 242/2, 242/5, 242/6, 
242/10, 242/11, 243/2, 246/5, 246/10, 339, 342, 343, 346/1, 
346/4, 346/10, 347, 350, 351, 352, 358, 359/1, 361, 365/1, 
365/4, 368/1, 369, 387/6, 388/1, 388/3, 388/4, 894, 941/1, 
947/1, 951, 952/1, 952/2, 952/3, 960/1, 960/2, 960/3, 961/1, 
965, 967/2, 968, 989, 992/1, 992/3, 993, 996, 1058, 1060/4, 
1060/6, 1062, 1063, 1079, 1080, 1084/1, 1085/1, 1087, 1276/2, 
1294/3, 1294/4, 1296, 1310/1, 1313/2, 1314/1, 1318/1, 1321/2, 
1342/2, 1357, 1374/1, 1374/2, 1392, 2213/8, vse k.o. Stari trg.

Parc. št.: 1004, 1014/1, 1016, 1024, 1025, 1044, 1048/1, 
1049/1, 1049/2, 1050/1, 1050/2, 1058, 1060, 1061, 1071/1, 
1072, 1101/11, 1101/12, 1101/14, 1101/16, 1101/20, 1101/21, 
1124/1, 1124/2, 1125, vse k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Parc. št.: 226, 227/1, 227/2, 227/3, 229/1, 273/3, 276/1, 
277, 282/3, 282/4, 282/30, 282/36, 290/2, 291/1, 292/2, 294, 
295, 297/1, 1322, 1324/1, 1324/3, 1324/4, 1324/5, 1325, 
1329/1, 1343/1, 1343/2, 1345, 1346/1, 1346/2, 1347, 1352, 
1356/1, 1401/2, 1401/3, 1401/4, 1403/1, 1403/2, 1403/5, 
1403/7, 1403/9, 1404/1, 1404/3, 1405, 1406, 1407, 1408, 
1418/1, 1418/2, 1418/5, 1419, 1420/1, 1606/3, 1606/15, 
1607/5, 1607/9, 1607/10, 1628, 1629, 1631, 1632, 1639/2, 
1654/1, 1658, vse k.o. Vrhe,
kar v naravi predstavlja traso, ki poteka preko navedenih par-
cel.«

3. člen
Besedilo 5. člena točke a) pod oznako EŠD: 10319 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Slovenj Gradec – Gomilno grobišče pod 

Gradiščem
Lokacija: parc. št.: vzhodni del 100/1, 100/2, 101/5, 

1040/10, 1040/28, južni del 1040/29, 1040/30, 1040/33, 
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1040/34, zahodni del, 1041/2, 114/21, severovzhodni del 
114/22, 114/23, 118/13, 123/58, 123/60, 101/6, 101/7, 53/7, 
53/5, zahodni del 61, 62/1, 62/2, 66, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 
69/5, 70, 71/3, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 
74/1, 74/3, 74/4, 75/34, 75/36, 76/1, 76/2, 77/10, 77/11, 77/12, 
77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 85, 86/1, 87, 88/1, 88/2, 89/3, 
89/4,, 89/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/2, 91, 92/5, 92/6, 94/59, 94/60 
96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, vse k.o. Slovenj Gradec;

parc. št.: 158/28, 158/29, 158/30, 158/39, 158/40, 158/42, 
158/75, 158/76, 158/78, 158/79, 158/80, 158/81, 158/82, 
158/83, 158/85, 158/87, 158/89, 158/91, vse k.o. Legen.«

4. člen
Besedilo 5. člena točke a) pod oznako EŠD: 693 se v 

prvem in drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko 

najdišče Colatio
Lokacija: parc. št.: 1289/4, 1289/5, južni del 1290/1, 

1294/1, 1294/2, 1310/3, južni del 1310/4, 1310/5, severoza-
hodni del 1312/1, 1312/2, 1342/6, 1371/1, 1371/2, 1374/1, 
1374/2, 1374/3, 1374/4, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 
188/6, 190/23, 190/27, 190/3, 191/1, 191/16, 191/21, 191/4, 
192/1, 192/10, 192/11, 192/12, 192/13, 192/14, 192/15, 
192/16, 192/17, 192/18, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 
193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 194/1, 194/2, 196/3, 196/4, 196/5, 
197/5, 197/6, 197/7, vzhodni del 198/1, 198/2, 201/1, 201/2, 
213/1, 213/3, 213/4, 214/1, 214/10, 214/13, 214/16, 214/17, 
214/18, 214/19, 214/20, 214/21, 214/22, 214/23, 214/7, 214/9, 
215/1, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13, 215/14, 215/17, 215/18, 
215/19, 215/2, 215/20, 215/22, 215/23, 215/24, 215/25, 215/26, 
215/27, 215/28, 215/29, 215/5, 215/6, 215/7, 216/1, 216/2, 
216/3, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 219/4, 221/1, 222/1, 222/3, 
222/5, 222/6, 222/7, 223/10, 223/11, 223/12, 223/5, 223/7, 
223/8, 226/10 226/12, 226/13, 226/14, 226/15, 226/16, 226/19, 
226/20, 226/21, 226/23, 226/24, 226/7, 226/9, 236/2, 241, 
242/11, južni del 53/3, 55/2, jugovzhodni del 55/3, 55/8, 57/1, 
57/2, 57/5, jugovzhodni del 58/3, 937/1, 937/2, 937/3, 942/1, 
942/3, 942/4, 942/5, 946/10, 946/12, 946/15, 946/2, 946/22, 
946/23, 946/24, 946/25, 946/33, 946/35, 946/38, 946/39, 946/4, 
946/40, 946/41, 946/43, 946/45, 946/47, 946/9 947/1, 947/2, 
947/3, južni del 952/1, 1310/6, 1310/7, 1310/8, 1392/1, 1392/2, 
196/6, 197/10, 197/11, 197/12, 197/9, 222/10, 222/9, 223/13, 
223/14, 226/25, 226/26, 226/27, 226/28, 226/29, 226/30, 941/5, 
941/6, 946/48, 969/11, 969/9-del, vse k. o. Stari trg.

Parc. št.: severozahodni del 917, 918/1, 918/2, 919/1, 
919/2, 920, 921/1, 921/2, 922, 923/1, 923/2, zahodni del 924/1, 
severozahodni del 924/2, 925/, 1043/2-del, vse k.o. Slovenj 
Gradec.«

5. člen
Besedilo 5. člena točke a) pod oznako EŠD: 7944 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Arheološko 

najdišče Puščava
Lokacija: parc. št.: 114/9 (del), 114/6, 124, severni del 

1273/8, 131, 132, 133, severni del 146/1, vse k.o. Stari trg.«

6. člen
Besedilo 5. člena točke a) pod oznako EŠD: 7951 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Šmartno pri Slovenj Gradcu – Rimskodobni 

vodovod
Lokacija: parc. št.: 861/1, 861/18 (južni del), 861/20, 

861/31, 861/35 (južni del), 861/6, vse k.o. Šmartno pri Slovenj 
Gradcu.«

7. člen
(1) Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 3420 se 

v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Brda – Cerkev sv. Andreja
Lokacija: parc. št.: 236/1, 294/3, del parcele 294/4 1122/3, 

1115/4 in 1122/6, vse k.o. Brda.«

(2) Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 3420 se 
v šestem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 236/2, 
236/3, 292/1, del parcele 292/4, 293, 294/1, 295, severni del 
300/1, 300/4, severozahodni del 1115/1, 1118, 1120/3, 1120/4, 
1115/4, 1122/6, 1122/5, južni del 1317/25, 1317/26, 1317/28, 
vse k.o. Brda.«

8. člen
V besedilu 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 3217 se v 

šestem odstavku v opisu vplivnega območja briše nepremični-
na: parc. št. 1403/13 k.o. Pameče.

9. člen
V besedilu 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 3257 se 

šesti odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 2057/2, 

zahodni del 2057/3, zahodni del 2062/1, 2062/2, 2062/3, 2071, 
2072, vzhodni del 2092/3, 2095, 2096/1, 2096/2, severni del 
2232/1, severni del 2232/2, severni del 2232/3, zahodni del 
2897/1, 2897/2, 2898/1, 2898/2, južni del 2898/3, 2898/4, 
2899/2, 2899/3, zahodni del 2907/4, 2907/5, vse k.o. Podgorje«

10. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 30297 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Slovenj Gradec – Dvorec Zavlar
Lokacija: osrednji del parc. št.: 408/11 k.o. Stari trg.«

11. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 7973 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 16
Lokacija: parc. št. 466/3, 466/5, 466/6, 466/8 in 466/9, vse 

k. o. Slovenj Gradec.«

12. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 7974 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 17
Lokacija: parc. št. 502/1 in 502/2, obe k. o. Slovenj Gradec.«

13. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 7983 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 29 in 31
Lokacija: parc. št. 521/1 in 521/2, obe k. o. Slovenj Gradec.«

14. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 7986 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
Ime enote: Slovenj Gradec – Hiša Glavni trg 36, 36a
»Lokacija: parc. št.: 404/3, 404/4, 405, 406, vse k.o. 

Slovenj Gradec.«

15. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 694 se v 

osmem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Opis vplivnega območja spomenika: parc. št.: 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 
148/3, 151, 153, 154, 155, jugovzhodni del 1273/6, 1273/7, 
1273/8, 1273/9, 1273/10, 1273/11, 1273/12, ter vzhodni del 
parc. št. 1298, vse k.o. Stari trg.«

16. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 3392 se v 

petem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Opis vplivnega območja spomenika: severni del parc. 

št. 1371/1, severni del 188/4, parc. št. 188/5, 191/1, 192/1, 
193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 196/3, 196/4, 196/5, 196/7, 
196/7 197/11, 197/12,, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, vse 
k.o. Stari trg pri Slovenj Gradcu.«
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17. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 8055 se v 

drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Vrhe – Domačija Anžič
Lokacija: parc. št.: 1607/2, južni del 291/1, severni del 

parcele 291/2, 291/3, 292/2, južni del 297/1, vse k.o. Vrhe.«

18. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 8058 se v 

drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Zgornji Razbor – Domačija Plešivčnik
Lokacija: parc. št.: 220/9, 220/10, 222, severni del parcele 

252/11, 252/12, 262 k.o. Zgornji Razbor.«

19. člen
Besedilo 5. člena točke c) pod oznako EŠD: 4172 se 

imenu enote spremeni tako, da se glasi:
»Legen – Grobnica talcev na Legenskem polju.«

20. člen
Besedilo 5. člena točke c) pod oznako EŠD: 8064 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Legen – Spomenik borcem I. Pohorskega 

bataljona
Lokacija: parc. št.: 1418/28, 1418/29 in 1416/7, vse 

k.o. Gradišče.«

21. člen
Besedilo 5. člena točke c) pod oznako EŠD: 4178 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Podgorje pri Slovenj Gradcu – Grobišče 

borcev XIV. divizije
Lokacija: parc. št.: južni del 51/2 k.o. Podgorje.«

22. člen
Besedilo 5. člena točke b) pod oznako EŠD: 8012 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Stari trg pri Slovenj Gradcu – Križev pot
Lokacija: Križev pot poteka preko sledečih parc. št.: 60, 

61, 62, 63, 146/1, 147, 148/1, 148/3, južni del parcele 188/4, 
185/2, 185/3, 186/2, vzhodni del 186/8, 187, 188/1, severni del 
parcele 188/2, severni del parcele 188/3, zahodni del parcele 
188/6, severni del 198/1, 1290/4, vse k.o. Stari trg.«

23. člen
Besedilo 5. člena točke c) pod oznako EŠD: 4185 se 

imenu enote spremeni tako, da se glasi:
»Vrhe – Grob partizanov pri cerkvi sv. Neže«

24. člen
Besedilo 5. člena točke c) pod oznako EŠD: 4188 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Zgornji Razbor – Grobnica padlih partizanov
Lokacija: parc. št.: severni del 764/8 in severni del 764/9 

k.o. Zgornji Razbor.«

25. člen
Besedilo 5. člena točke c) pod oznako EŠD: 8020 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Zgornji Razbor – Znamenje pod Uršljo goro
Lokacija: parc. št.: vzhodni del 181/1 k.o. Zgornji Razbor.«

26. člen
Besedilo 5. člena točke d) pod oznako EŠD: 8026 se v 

drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Utemeljitev razglasitve: V okviru Črnivnikove kmetije 

stoji nadstropen toplar s štirimi pari oken. Pokriva ga enako-
merna dvokapnica, krita z ravno betonsko opeko, položeno v 

karo. Tesan les in likovno oblikovani arhitekturni detajli (križi v 
nadstropju, »roke«, nakladalna čelna odprtina) dajejo objektu 
tradicionalni značaj.«

27. člen
Besedilo 5. člena točke d) pod oznako EŠD: 27924 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Raduše – Kovačija pri Kovaču
Lokacija: parc. št.: osrednji del 2395, osrednji del 2959/14, 

obe k.o. Podgorje.«

28. člen
Besedilo 5. člena točke d) pod oznako EŠD: 8053 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Ime enote: Tomaška vas – Herčeva žaga in mlin
Lokacija: parc. št.: *88, *90, 154/1, 154/3, 154/5, 154/6, 

154/7, vse k.o. Golavabuka.«

29. člen
Besedilo 5. člena točke d) pod oznako EŠD: 13660 se v 

drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Utemeljitev razglasitve: Ob strugi potoka Selčnica stoji 

na samem majhen kmečki mlin, ki pripada Blatnikovi domačiji. 
Stavba mlina je s slemenom postavljena v hrib, stoji na prepro-
stih, iz kamnov naloženih temeljih. Stene so lesene, iz desk, 
streha je enakomerna opečna dvokapnica. V stavbi je ohranjen 
mlinski mehanizem na kamne, z vso pripadajočo opremo. Raz-
lične svetlobne odprtine v stenah, v obliki lista, čaše in kroga, 
pričajo o poskusu ljudskega likovnega oblikovanja. Vrata v mlin 
so neoriginalna, prenesena od drugod.«

30. člen
Besedilo 5. člena točke e) pod oznako EŠD: 657 se v 

prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Lokacija: parc. št.: južni del 1038/1, 1039, 1042/1, 

1042/2, 1045/7, južni del 235/1, 388, 389/1, 389/2, 390, 391, 
392/1, 392/2, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 395/1, 395/2, 395/3, 
396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404/2, 404/3, 404/4, 405, 
406, 407, 408/5, 408/6, 408/7, 408/8, 408/9, 408/10, 408/2, 
409/4, 409/7, 409/8, 410/3, 410/4, 410/5, 411/3, 411/4, 411/5, 
411/6, 411/7, 412/1, 412/3, 412/7, 413, 414, 415, 416 JV del, 
417/1, 417/2, 417/3, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 
419/5, 419/6, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424, 425, 426/1, 
426/2, 426/3, 427, 428/1, 428/2, 429/6, 429/7, 430/10, 430/11, 
430/12, 430/13, 430/14, 430/15, 430/16, 430/5, 430/6, 430/7, 
430/8, 430/9, 431/1, 433/59, 433/60, 433/61, 434, 435/1, 435/2, 
435/3, 435/4, 435/5, 435/6, 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448/1, 448/2, 
449, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 453, 454/1, 454/2, 455, 
456/1, 456/2, 457, 458, 459, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 461/4, 
461/5, 462/1, 462/2, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
471/1, 471/2, 471/15, 472, 473, 474/1, 475, 476, 477/1, 477/2, 
477/3, 478, 479/1, 479/2, 479/3, 479/8, 479/9, 480, 481, 482, 
483, 484, 485, 486, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 488, 489/1, 
489/2, 490/1, 490/2, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 
499, 500/1, 500/2, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 505, 506, 507, 
508/1, 508/3, 508/4, 509, 510, 511/3, 511/4, 512, 513, 514, 
515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/2, 524/1, 
524/2, 525/2, 525/3, 525/4, 525/5, 526/1, 526/2, 526/3, 526/4, 
527/1, 527/2, 527/4, 528/1, 529, 532, 533, 534, 535,,536, 
537, 538, 539, 540/1, 540/2, 541/1, 541/2, 542, 543/2, 543/3, 
543/5, 544/1, 544/2, 545, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 564/5, 
565/1, 565/2, 565/3, 568, 569/1, 569/2, 570, 572, 573, 574, 
575/1, 575/2, 576, 577, 578, 579/1, 579/2, 579/3, 579/4, 580, 
581/1, 581/2, 581/3, 581/4, 582, 600, 601, 602/1, 602/2, 603/1, 
603/3, 603/4, 604, 605/1, 605/2, 606, 607/1, 607/2, 607/3, 608, 
609/1, 609/2, 610, 611, 612, 613, 614, 615/1, 615/2, 615/3, 
615/4, 616, 617, zahodni del 618, 619, 623/2, južni del 624 
k.o. Slovenj Gradec.«
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31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2019
Slovenj Gradec, dne 24. novembra 2021

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

4045. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja LE-13 
Logar v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 110., 118. in 119. člena Zakona o urejanju 
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Sta-
tuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 
– UPB3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del območja LE-13 Logar  
v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-13 
Logar v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu 
OPPN) ter potrdijo izhodišča za pripravo OPPN (Urbis d.o.o., 
september 2021).

(2) Izhodišča za OPPN so pripravljena v skladu s 108.  
členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v 
nadaljevanju ZUreP-2). Pri oblikovanju izhodišč je bilo zagoto-
vljeno sodelovanje zainteresirane javnosti.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Ureditveno območje načrtovane prostorske ureditve 
je veliko 970 m2 in obsega dele parcel št. 846/3 in 836/3 
v k.o. Legen (851), ki spadajo v enoto urejanja prostora z 
oznako LE-13, ki imajo v Občinskem prostorskem načrtu do-
ločeno podrobnejšo namensko rabo prostora SK – površine 
podeželskega naselja.

(2) Območje ureditvenega območja se lahko v postopku 
izdelave OPPN spremeni in dopolni, če je sprememba smisel-
na in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.

(3) Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po 
ureditvi območja ter sprejetju podrobnejših izvedbenih pogojev 
za gradnjo individualnega stanovanjskega objekta, zunanjo 
ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, ener-
getsko in ostalo infrastrukturo na tem območju.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili 
ZUreP-2 ter na osnovi obstoječe veljavne prostorske doku-
mentacije OPN Mestne občine Slovenj Gradec, strateških do-
kumentov, analize prostora, smernic nosilcev urejanja prostora 
ter ob upoštevanju programskih izhodišč in pobude na pred-
metnem območju.

(2) OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih 
podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdela-
ne strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega 
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

4. člen
(postopek priprave in sprejetja OPPN)

Priprava in sprejem OPPN bosta potekala po rednem 
postopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-2).

5. člen
(roki za pripravo OPPN)

(1) Okvirni roki posameznih faz v postopku priprave 
OPPN so:

Faza Okvirni roki izvedbe aktivnosti
Priprava in uskladitev ter objava izhodišč, pobude in priprava sklepa  
o pripravi OPPN

november 2021

Pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta in pridobitev mnenj 
nosilcev urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu NUP) o verjetnosti 
pomembnejših vplivov OPPN na okolje ter pridobitev konkretnih smernic NUP

30 dni

Pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje  
(v nadaljevanju CPVO) 

21 dni

Izdelava strokovnih podlag in priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila 
(nadaljnjem v besedilu OP) v primeru postopka CPVO

20 dni po pridobitvi CPVO odločbe in vseh 
potrebnih strokovnih podlag (v primeru CPVO 
tudi okoljskega poročila)

Pridobitev mnenj NUP na osnutek OPPN in uskladitev s pristojnimi nosilci 
urejanja prostora

30 dni

Priprava dopolnjenega osnutka in dopolnjenega OP (v primeru postopka 
CPVO)

20 dni po pridobitvi in uskladitvi mnenj z NUP

Javna obravnava ter razgrnitev dopolnjenega osnutka in dopolnjenega OP  
(v primeru postopka CPVO)

30 dni

Sprejetje stališč do pripomb in predlogov javnosti ter objava stališč na krajevno 
običajen način

15 dni po končani javni razgrnitvi

Priprava predloga OPPN in dopolnjenega OP (v primeru postopka CPVO) 15 dni po sprejemu stališč do pripomb iz javne 
razgrnitve

Pridobitev mnenj NUP k predlogu 30 dni
Priprava usklajenega predloga 15 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh 

nosilcev urejanja prostora.
Sprejem usklajenega predloga OPPN na OS in objava v uradnem glasilu Glede na razpisane seje občinskega sveta
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(2) Navedeni roki za priprave posameznih faz se lahko 
zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku spremenijo.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci 
urejanja prostora (NUP):

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direk-
torat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 
Slovenije za vode, Sektor za območje Drave, Krekova ulica 17, 
2000 Maribor,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Šte-
fanova ulica 5, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška 
cesta 20 A, 2000 Maribor,

– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 
3000 Celje,

– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pame-
če 177 A, 2380 Slovenj Gradec,

– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 

1000 Ljubljana,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 

2380 Slovenj Gradec.
(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi 

tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave 
OPPN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno 
področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.

7. člen
(vključevanje javnosti)

(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z 
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo sklepa 
in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Mestne Občine 
Slovenj Gradec.

(2) Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v do-
polnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 
30 dni. OPPN se predstavi in obravnava na javni obravnavi. V 
času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost poda 
pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe bodo preučene 
in stališča do pripomb bodo javno objavljena na spletni strani 
Mestne Občine Slovenj Gradec.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)

Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter 
idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prosto-
ra, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka 
CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali lastniki/
investitorji.

9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec ter začne 
veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-0019/2021
Slovenj Gradec, dne 13. decembra 2021

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

4046. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
in za določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj 
Gradec v enoti urejanja prostora OK-483; 
ID. št. 2584

Na podlagi prve in druge alineje 127. člena ter 128., 
129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet 
Mestne občine Slovenj Gradec na 28. redni seji dne 24. 11. 
2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za individualno 

odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
in za določitev obsega stavbnega zemljišča  

pri posamični poselitvi v Mestni občini  
Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora  

OK-483; ID. št. 2584

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za indivi-

dualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v 
Mestni občini Slovenj Gradec na parcelah št. 1290/4 in 1291/1, 
vse k.o. Vrhe. Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje 
URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, pod 
številko 2021-LP-032. Identifikacijska številka lokacijske preve-
ritve v zbirki prostorskih aktov je 2584.

2. člen
Z lokacijsko preveritvijo se omogoči širitev obsega stavb-

nega zemljišča pri posamični poselitvi na kmetijska zemljišča 
v površini 83,85 m², na zemljišču s parc. št. 1291/1 k.o. 847 – 
Vrhe, v Mestni občini Slovenj Gradec, v enoti urejanja prostora 
OK-483, opredeljeni z Odlokom o občinskem prostorskem na-
črtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17). 
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se preoblikuje tako kot 
izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa.

3. člen
Z lokacijsko preveritvijo se v enoti urejanja prostora 

OK-483 za izpolnitev gradbenega namena prostorskega iz-
vedbenega akta omogoči individualno odstopanje od podrobnih 
prostorsko izvedbenih pogojev, ki so določeni v tabeli 126. čle-
na OPN, ki določa dopustne gradnje, in sicer tako, da se dopu-
sti tudi novogradnja manj zahtevnih objektov.

4. člen
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih 

zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih 
spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v 
grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

5. člen
Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske 

preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in na podlagi 
tekstualnega in grafičnega dela elaborata lokacijske preveritve 
iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja 
prostora k elaboratu lokacijske preveritve.

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

listu Republike Slovenije in preneha veljati, če investitor ne 
vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega 
dovoljenja v dveh letih od dneva uveljavitve, ali s potekom ve-
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ljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega 
dovoljenja.

Št. 350-0011/2021
Slovenj Gradec, dne 25. novembra 2021

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

4047. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.3)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem 
v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 28. seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.3)

1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na 
zemljišču s parc. št. 1577/12 k.o. 846 – Gradišče (ID 2705393).

2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0027/2021
 zveza spis št. 478-241/2021
Slovenj Gradec, dne 25. novembra 2021

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

SODRAŽICA

4048. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Sodražica za leto 2022

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 72/17, 
77/19, 191/20 in 44/21) in 30. člena Statuta Občine Sodražica 
(Uradni list RS, št. 32/11 in 191/20) je župan Občine Sodražica 
dne 14. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča  
v Občini Sodražica za leto 2022

1. člen
Ta sklep določa vrednost točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica.

2. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbne-

ga zemljišča v Občini Sodražica za leto 2022 znaša 0,0021 EUR.

3. člen
Vrednost točke iz tega sklepa velja in se uporablja od 

1. januarja 2022 dalje.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-3/21
Sodražica, dne 14. decembra 2021

Župan
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec

ŠMARTNO PRI LITIJI

4049. Sklep o pripravi sedmih sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena 
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je 
župan Občine Šmartno pri Litiji dne 15. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o pripravi sedmih sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta  
Občine Šmartno pri Litiji

1. člen
(potrditev izhodišč za sedmo spremembo  

in dopolnitev SD OPN)
S tem sklepom se začne postopek priprave sedmih spre-

memb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: SD OPN 7), sprejetega z 
Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načr-
ta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 
29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – 
tehn. popr., 53/17, 104/20), v nadaljevanju: OPN. Izhodišča za 
pripravo SD OPN 7 so bila pripravljena in potrjena v skladu s 
108. členom ZUreP-2.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja SD OPN 7)

Namen priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine 
Šmartno pri Litiji je širitev stavbnega zemljišča v enoti ureja-
nja prostora LB-26 z namensko rabo SKs za potrebe širitve 
podjetja Kovikor d.o.o. v naselju Dvor v Občini Šmartno pri 
Litiji. Glavna dejavnost podjetja Kovikor je hladno kovanje in 
štancanje posebnih kovinskih izdelkov. So med pomembnej-
šimi proizvajalci s tega področja. Izdelke najvišje kakovosti 
kontrolirajo v lastnem laboratoriju. Njihovi glavni kupci izhajajo 
iz avtomobilske industrije. Podjetje je bilo ustanovljeno l. 1984 
in ima 67 zaposlenih. Deluje na 5.200 m² pokritih površin. 
Prostore so od nastanka do danes širili že petkrat. V podjetju 
sledijo trendom ekološkega in ekonomičnega poslovanja. Pod-
jetje v obstoječih objektih ne more izvesti načrtovanih izboljšav 
proizvodnih procesov in z obstoječimi kapacitetami prav tako 
ne zadosti povečanemu povpraševanju. Zato potrebuje nove 
prostore, ki jih lahko zagotovi na lastnih zemljiščih tik ob ob-
stoječih objektih.

Spremembe in dopolnitve OPN tako obsegajo:
– spremembo namembnosti zemljišč oziroma širitev 

stavbnih zemljišč enote urejanja prostora z oznako LB-105,
– spremembe in dopolnitve akta po predlogih in pripom-

bah NUP in uskladitve z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
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– spremembe in dopolnitve grafičnega dela na podlagi 
relevantnih strokovnih podlag.

Pri tekstualnem delu odloka se z minimalnimi spremem-
bami in dopolnitvami po potrebi zagotovi jasnejše razumevanje 
določil ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti vse-
bin, ter dopolni Prilogo 1.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Akt se izdela in sprejme na podlagi utemeljene razvojne 
potrebe pobudnika, usmeritev iz državnih in lokalnih strateških 
dokumentov, prikaza stanja prostora, ter naslednjih strokovnih 
podlag:

– stanja glede fizičnih lastnosti,
– pravnega stanja prostora,
– ranljivost prostora,
– tveganja in pričakovani vplivi na posamezne sestavine 

prostora in okolje,
– pričakovane učinke na gospodarski razvoj in družbeno-

-socialno okolje,
– prostorske, tehnične in tehnološke možnosti načrtova-

nih prostorskih ureditev,
– strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev,
– vrednotenje, primerjava in utemeljitev rešitev,
– študije hrupa,
– prikaza stanja prostora,
– elaborata urbane ekonomike.
V primeru, da se skozi postopek ugotovi, da je potrebno iz 

vsebinskih ali formalnih razlogov izdelati dopolnilne strokovne 
podlage ali to zahtevajo NUP, se izdelajo tudi te. Izdelavo stro-
kovnih podlag financira pobudnik in se izdelajo le za območje 
načrtovanih prostorskih ureditev.

4. člen
(vrsta postopka)

Spremembe in dopolnitve, vključno s potrebnimi prilo-
gami, se izvedejo glede na 99. člen Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 
– ZIUPGT) v povezavi z določbami Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17).

5. člen
(rok za pripravo)

Okvirni roki za izvedbo posameznih faz so:
– pridobitev odločbe glede postopka celovite presoje vpli-

vov na okolje – februar 2022,
– izdelava osnutka in minimalna dopolnitev strokovnih 

podlag, oddaja vlog za prva mnenja NUP – april 2022,
– prejem vseh prvih mnenj – avgusta 2022,
– usklajevanje prvih mnenj, izdelava dopolnjenega osnut-

ka – oktobra 2022,
– izvedba javne razgrnitve – novembra 2022,
– objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – decem-

bra 2022,
– izdelava predloga, oddaja v druga mnenja – januarja 

2023,
– uskladitev drugih mnenj NUP – marca 2023,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu – aprila 

2023.
V primeru izvedbe CPVO se rok predvidoma podaljša za 

devet mesecev.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, pristojni za izdajo smernic  

za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih  
prostorskih ureditev)

V pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb 
in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Pristoj-
ni nosilci urejanja prostora na državni ravni so:

1. za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana,

2. za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana,

3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod 
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

4. za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 
3000 Celje,

5. za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo 
narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

6. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo 
za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana,

7. za področje cestnega prometa, železniškega prometa 
in področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

8. za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infra-
strukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

9. za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministr-
stvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

10. za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

11. za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

12. za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 
1000 Ljubljana,

13. za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direk-
torat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

14. za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, 
1000 Ljubljana,

15. za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne za-
deve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,

16. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o., Sektor za prenosno 
omrežje, Hajdrihova 2, p. p. 255, 1000 Ljubljana.

Pristojni nosilci urejanja prostora na lokalni ravni pa so 
naslednji:

17. Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Lju-
bljana,

18. Javno stanovanjsko komunalno podjetje Komunala 
Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija,

19. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmar-
tno pri Litiji (pristojne občinske službe za področje gospodar-
stva in lokalnih cest).

O pričetku postopka se obvesti tudi Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo 
vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči 
ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov spre-
memb in dopolnitev plana na okolje. V postopek sprejemanja 
se lahko po potrebi naknadno vključi tudi druge nosilce urejanja 
prostora.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Dne 29. oktobra 2021 je bilo na spletni strani Občine 
Šmartno pri Litiji (https://obcina.smartno.si/pomembnejse-ob-
jave/prostorski-akti/) objavljeno javno naznanilo o javni objavi 
osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno 
pri Litiji za širitev podjetja Kovikor, ki ga je izdelalo podjetje 
Urbi d.o.o.. Občina Šmartno pri Litiji je prejela dve pripombi/
pobudi zainteresirane javnosti, ki jih bo smiselno vključila v 
postopek izdelave prostorskega akta.
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8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Veljati začne naslednji 
dan po objavi. Objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojne-
mu za prostor ter sosednjim občinam.

Št. 3503-46/2021-64
Šmartno pri Litiji, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko

4050. Sklep o pripravi osmih sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 27. člena 
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je 
župan Občine Šmartno pri Litiji dne 15. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o pripravi osmih sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta  
Občine Šmartno pri Litiji

1. člen
(potrditev izhodišč za osmo spremembo  

in dopolnitev SD OPN)
S tem sklepom se začne postopek priprave osmih spre-

memb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: SD OPN 8), sprejetega z 
Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načr-
ta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 
29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – 
tehn. popr, 53/17, 104/20), v nadaljevanju: OPN. Izhodišča za 
pripravo SD OPN 8 so bila pripravljena in potrjena v skladu s 
108. členom ZUreP-2.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja SD OPN 8)

Na delu območja sedanjega pridobivalnega prostora 
Vetrnik 2 je v letu 2009 z izkoriščanjem kamnoloma Vetrnik 
pričela družba REKON d.o.o. Po ureditvi lastništva zemljišč je 
koncesionar zaradi pomanjkanja zalog mineralne surovine v 
okviru obstoječega kamnoloma Vetrnik sprejel odločitev o širitvi 
kamnoloma na celotno območje, kot je z občinskimi prostor-
skimi akti namenjeno izkoriščanju mineralnih surovin. Z novo 
koncesijsko pogodbo mu je bila leta 2016 podeljena rudarska 
pravica za obdobje 30 let. Ne glede na trenutno zagotovljen vir 
si naročnik želi zagotoviti še dolgoročnejši vir mineralne suro-
vine, potrebne za njihovo osnovno dejavnost v gradbeništvu ter 
za zagotavljanje oskrbe ožjega in širšega območja kamnoloma 
Vetrnik. Skladno z državno rudarsko strategijo je smiselno širiti 
obstoječe prostore, namenjene pridobivanju mineralnih surovin. 
Izkoriščanje mineralne surovine v novem območju predlagane-
ga pridobivalnega prostora Vetrnik 3 bo logično nadaljevanje 
do sedaj izvedenih del pri izkoriščanju obstoječega kamnoloma 
Vetrnik 2 za nadaljnje dolgoročnejše časovno obdobje. Osnovni 
pogoj (poleg ustrezne velikosti območja in zaloge mineralne 
surovine) za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne su-
rovine po Zakonu o rudarstvu (ZRud-1-UPB-3, Uradni list RS, 
št. 14/14), je opredelitev območja za pridobivanje mineralnih 
surovin v prostorskih aktih obeh tangiranih občin, to je Občine 

Šmartno pri Litiji in Občine Ivančna Gorica. Območje obstoje-
čega kamnoloma leži na območju Občine Šmartno pri Litiji, na 
severnem pobočju istoimenskega hriba (Vetrnik, 503 m n.v.), 
okoli 500 m jugovzhodno od zaselka Ježce. Predvidena je širi-
tev proti vzhodu in proti zahodu (na območju Občine Šmartno 
pri Litiji) ter tudi proti jugu, kjer pa bo širitev posegla na območje 
Občine Ivančna Gorica, zato je predvideno, da hkrati s postop-
kom sprememb in dopolnitev OPN Šmartno pri Litiji poteka 
tudi postopek sprememb in dopolnitev OPN Ivančna Gorica za 
potrebe širitve kamnoloma Vetrnik.

Območje gradu Bogenšperk je opredeljeno z območjem 
varstva kulturnega spomenika državnega pomena – grad Bo-
genšperk (EŠD 29). Parkovna dediščina kot sestavni del tega 
območja trenutno ni ustrezno urejena in predstavljena, niti ne 
odraža konservatorskih načel, ki so med drugim podrobno 
predstavljena v Konservatorskem programu. Zaradi intenziv-
nega kmetovanja na parkovnih površinah, ki so v kmetijski 
rabi, je spomeniška substanca delno uničena, delno pa ni 
ustrezno vzdrževana. Slednje se še posebej odraža na stanju 
drevoreda kot osrednjega elementa parkovne dediščine gradu 
Bogenšperk. Zasnova lipovega drevoreda, katerega začetki 
segajo okoli dve stoletji nazaj, se namreč neločljivo navezuje 
na omenjeni kulturni spomenik državnega pomena in je zaradi 
tega tudi redni cilj obiskovalcev tega pomembnega spomenika 
grajske dediščine na Slovenskem. Za razliko od primarnega 
jedra spomenika stanje drevoreda ni zadovoljivo, predvsem 
je vidna odsotnost stalnega in sistematičnega vzdrževanja. 
Poleg tega jedrni del spomenika, ki ga predstavlja sam grad, 
potrebuje smiselno dopolnitev z ustreznim ozadjem. Slednje 
bo mogoče šele z vključitvijo ustrezno urejene in vzdrževane 
krajinske dediščine, ki bo tako ustvarila zaključeno prostorsko 
celoto. Na podlagi dveh temeljnih dokumentov o dediščinski 
lokaciji, ki ju predstavljata Valvasorjeva upodobitev in Franci-
scejski kataster, bo mogoče to kulturno krajino ponovno obuditi 
oziroma poustvariti in jo nameniti zainteresirani javnosti, ter na 
ta način še dodatno popularizirati sam kulturni spomenik. Za 
ureditev razmer na območju gradu in pripadajočega parka je 
nujno potrebna ureditev parkovnih površin in v ta namen tudi 
opredelitev ustrezne namenske rabe prostora. Ureditev statu-
sa omenjenih zemljišč bo ob upoštevanju strokovne zasnove 
in podanih soglasjih omogočila ustrezno skrb za upravljanje 
celotnega območja spomenika grad Bogenšperk, v skladu z 
odlokom o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik 
državnega pomena.

Spremembe in dopolnitve OPN tako obsegajo:
– spremembo namembnosti zemljišč oziroma širitev 

stavbnih in drugih zemljišč enote urejanja prostora z oznako 
JV-50 (LN) in LB-1 (CDk),

– spremembe in dopolnitve akta po predlogih in pripom-
bah NUP in uskladitve z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,

– spremembe in dopolnitve grafičnega dela na podlagi 
relevantnih strokovnih podlag.

Pri tekstualnem delu odloka se z minimalnimi spremem-
bami in dopolnitvami po potrebi zagotovi jasnejše razumevanje 
določil ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti vse-
bin, ter dopolni Prilogo 1.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Akt se izdela in sprejme na podlagi utemeljene razvojne 
potrebe pobudnika, usmeritev iz državnih in lokalnih strateških 
dokumentov, prikaza stanja prostora, ter naslednjih strokovnih 
podlag:

– stanja glede fizičnih lastnosti,
– pravnega stanja prostora,
– ranljivost prostora,
– tveganja in pričakovani vplivi na posamezne sestavine 

prostora in okolje,
– pričakovane učinke na gospodarski razvoj in družbe-

no-socialno okolje,
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– prostorske, tehnične in tehnološke možnosti načrtova-
nih prostorskih ureditev,

– strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev,
– vrednotenje, primerjava in utemeljitev rešitev,
– študije hrupa,
– prikaza stanja prostora,
– elaborata urbane ekonomike,
– iz področja rudarstva.
V primeru, da se skozi postopek ugotovi, da je potrebno iz 

vsebinskih ali formalnih razlogov izdelati dopolnilne strokovne 
podlage ali to zahtevajo NUP, se izdelajo tudi te. Izdelavo stro-
kovnih podlag financira pobudnik in se izdelajo le za območje 
načrtovanih prostorskih ureditev.

4. člen
(vrsta postopka)

Spremembe in dopolnitve, vključno s potrebnimi prilo-
gami, se izvedejo glede na 99. člen Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 
– ZIUPGT) v povezavi z določbami Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17).

5. člen
(rok za pripravo)

Okvirni roki za izvedbo posameznih faz so:
– pridobitev odločbe glede postopka celovite presoje vpli-

vov na okolje – februar 2022,
– izdelava osnutka in minimalna dopolnitev strokovnih 

podlag, oddaja vlog za prva mnenja NUP – april 2022,
– prejem vseh prvih mnenj – avgusta 2022,
– usklajevanje prvih mnenj, izdelava dopolnjenega osnut-

ka – oktobra 2022,
– izvedba javne razgrnitve – novembra 2022,
– objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – decem-

bra 2022,
– izdelava predloga, oddaja v druga mnenja – januarja 

2023,
– uskladitev drugih mnenj NUP – marca 2023,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu – aprila 

2023.
V primeru izvedbe CPVO se rok predvidoma podaljša za 

devet mesecev.

6. člen

(nosilci urejanja prostora, pristojni za izdajo smernic  
za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih  

prostorskih ureditev)
V pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb 

in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Pristoj-
ni nosilci urejanja prostora na državni ravni so:

1. za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana,

2. za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana,

3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod 
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

4. za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 
3000 Celje,

5. za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo 
narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

6. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo 
za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana,

7. za področje cestnega prometa, železniškega prometa 
in področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

8. za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infra-
strukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

9. za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministr-
stvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

10. za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

11. za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

12. za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 
1000 Ljubljana,

13. za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direk-
torat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

14. za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, 
1000 Ljubljana,

15. za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne za-
deve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,

16. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o., Sektor za prenosno 
omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana.

Pristojni nosilci urejanja prostora na lokalni ravni pa so 
naslednji:

17. Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Lju-
bljana,

18. Javno stanovanjsko komunalno podjetje Komunala 
Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija,

19. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmar-
tno pri Litiji (pristojne občinske službe za področje gospodar-
stva in lokalnih cest).

O pričetku postopka se obvesti tudi Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo 
vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči 
ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov spre-
memb in dopolnitev plana na okolje. V postopek sprejemanja 
se lahko po potrebi naknadno vključi tudi druge nosilce urejanja 
prostora.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Dne 2. novembra 2021 je bilo na spletni strani Občine 
Šmartno pri Litiji (https://obcina.smartno.si/pomembnejse-ob-
jave/prostorski-akti/) objavljeno javno naznanilo o javni objavi 
osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno 
pri Litiji za širitev kamnoloma Vetrnik in širitev stavbnih zemljišč 
za grad Bogenšperk, ki ga je izdelalo podjetje ACER d.o.o.. 
Občina Šmartno pri Litiji je prejela pripombe/pobude, ki jih bo 
smiselno vključila v postopek izdelave prostorskega akta.

8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Veljati začne naslednji 
dan po objavi. Objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojne-
mu za prostor ter sosednjim občinam.

Št. 3503-1/2019-53
Šmartno pri Litiji, dne 15. decembra 2021

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko
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ŠTORE

4051. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – 
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 
203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) 
in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 
in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 18. redni seji dne 
13. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Štore za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2022 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

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

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.073.821
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.647.767

70 DAVČNI PRIHODKI 3.075.217
700 Davki na dohodek in dobiček 2.735.157
703 Davki na premoženje 259.81
704 Domači davki na blago in storitve 79.650
706 Drugi davki 600

71 NEDAVČNI PRIHODKI 572.550
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 470.090
711 Takse in pristojbine 2.960
712 Globe in druge denarne kazni 13.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.000
714 Drugi nedavčni prihodki 79.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 729.100
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 321.600
721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 407.500

73 PREJETE DONACIJE 2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.694.954
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.243.573
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 1.451.381

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.508.125
40 TEKOČI ODHODKI 1.618.196

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 406.900
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 71.945
402 Izdatki za blago in storitve 1.074.751
403 Plačila domačih obresti 12.600
409 Rezerve 52.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.312.844
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 990.190
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 98.618
413 Drugi tekoči domači transferi 224.036
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.374.535
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.374.535

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 202.550
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 202.550
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.434.304

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) 1.650.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.650.000

500 Domače zadolževanje 1.650.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 268.406

55 ODPLAČILA DOLGA 268.406
550 Odplačila domačega dolga 268.406

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –52.710

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.381.594
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.434.304

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 56.100

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in podlagi tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem 
odstavku 80. člena ZJF, tudi:

1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred 
požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,

2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, 

izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski 
postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v nasle-
dnje leto.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru 
področja proračunske porabe, odloča župan. Župan ni pri-
stojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in 
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom 
financiranja.

Med izvrševanjem proračuna Občine Štore se lahko od-
pre nov podkonto oziroma poveča obseg sredstev na podkontu 
za izdatke, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvi-
deti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe pro-
jektov. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske 
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja prora-
čunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med pod-
konti v okviru iste proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poro-
ča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in 
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 
80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta 
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti 
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklaje-
nost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z 
namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti 
odloča predstojnik neposrednega uporabnika. Župan oziroma 
v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako 
določeno v statutu, lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov 
v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti 
projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
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Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 
30.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 400 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 
3.214.563 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnotežiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 % 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadol-
žitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna 
Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži 
največ do višine odobrenih sredstev.

Občina v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetjih,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno in posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 0 eur.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
v letu 2022 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2022 zadolži do višine 0 EUR.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu 
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0029/2021-4
Štore, dne 13. decembra 2021

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek

4052. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – 
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 
203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) 
in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 
in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 18. redni seji dne 
13. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Štore za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2023 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

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

 v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.397.015
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.589.743

70 DAVČNI PRIHODKI 3.090.203
700 Davki na dohodek in dobiček 2.743.643
703 Davki na premoženje 265.31
704 Domači davki na blago in storitve 80.550
706 Drugi davki 700
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 499.540
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 399.950
711 Takse in pristojbine 3.190
712 Globe in druge denarne kazni 13.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 13.100
714 Drugi nedavčni prihodki 69.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 641.066
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 281.200
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 359.866

73 PREJETE DONACIJE 2.100
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.100
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.164.106
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 439.894
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 724.212

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.108.746
40 TEKOČI ODHODKI 1.718.239

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 405.510
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 72.306
402 Izdatki za blago in storitve 1.145.423
403 Plačila domačih obresti 33.000
409 Rezerve 62.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.364.870
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.011.811
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 104.295
413 Drugi tekoči domači transferi 248.764
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.877.046
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.877.046

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 148.591
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 148.591
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 288.269

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

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) 294.051

55 ODPLAČILA DOLGA 294.051
550 Odplačila domačega dolga 294.051

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –5.782

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –294.051
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –288.269

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 8.700

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in podlagi tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem 
odstavku 80. člena ZJF, tudi:

1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred 
požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,

2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, 

izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski 
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postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v nasle-
dnje leto.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru 
področja proračunske porabe, odloča župan. Župan ni pri-
stojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in 
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom 
financiranja.

Med izvrševanjem proračuna Občine Štore se lahko od-
pre nov podkonto oziroma poveča obseg sredstev na podkontu 
za izdatke, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvi-
deti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe pro-
jektov. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske 
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja prora-
čunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med pod-
konti v okviru iste proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poro-
ča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in 
njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta 
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti 
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklaje-
nost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 

programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z 
namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti 
odloča predstojnik neposrednega uporabnika. Župan oziroma 
v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako 
določeno v statutu, lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov 
v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti 
projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 

32.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 400 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do 
višine 0 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnotežiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 % 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadol-
žitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna 
Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži 
največ do višine odobrenih sredstev.

Občina v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetjih,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih 

ima občina neposredno in posredno prevladujoč vpliv  
na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 0 eur.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
v letu 2023 ne smejo izdajati poroštev.
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12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2023 zadolži do višine 0 EUR.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu 
2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0029/2021-5
Štore, dne 13. decembra 2021

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek
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POPRAVKI

4053. Popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpe-
lje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine 
Hrpelje - Kozina na 18. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Hrpelje - Kozina

Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega 
prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, 
št. 161/21) se popravi tako, da se besedilo tretjega odstavka 
12. člena nadomesti z besedilom »Črtajo se tretji, četrti in peti 
odstavek 15. člena.«.

Št. 007-3/2021-2
Hrpelje, dne 15. decembra 2021

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3971. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 12495
3972. Gradbeni zakon (GZ-1) 12570
3973. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o zdravniški službi (ZZdrS-I) 12606
3974. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni 
izkaznici (ZOIzk-1B) 12608

3975. Sklep o imenovanju prve namestnice predsednika 
Računskega sodišča 12609

3976. Sklep o razrešitvi člana Nacionalnega sveta 
za kulturo 12609

3977. Sklep o imenovanju člana Nacionalnega sveta za 
kulturo 12609

3978. Sklep o imenovanju predsednika Fiskalnega sveta 12610
3979. Sklep o imenovanju članice Fiskalnega sveta 12610
3980. Sklep o imenovanju člana Fiskalnega sveta 12610
3981. Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih 

pravic 12610
3982. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega 

sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 12610
3983. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imeno-

vanju predsednika, podpredsednika, članov in 
namestnikov članov Preiskovalne komisije o 
ugotavljanju morebitne politične odgovornosti no-
silcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega 
političnega vmešavanja v delo policije in politične-
ga vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih 
in drugih postopkov 12611

3984. Javni poziv humanitarnim organizacijam, vpisanim 
v razvid humanitarnih organizacij, za predlaganje 
kandidatov za dva člana Sveta Fundacije za fi-
nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji 12611

MINISTRSTVA
3985. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov 

po zakonu o davkih občanov za leto 2022 12614
3986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 

vozniškem izpitu 12615

VRHOVNO SODIŠČE
3987. Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukre-

pih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi prepre-
čitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezlji-
vo boleznijo COVID-19 12624

SODNI SVET
3988. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi 

kandidatur na vodstveno mesto 12625
3989. Odločba o prenehanju sodniške službe 12625
3990. Odločba o prenehanju sodniške službe 12625
3991. Odločba o prenehanju sodniške službe 12625

OBČINE
ANKARAN

3992. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 12626
3993. Ugotovitveni sklep o odstopu člana Občinskega 

sveta Občine Ankaran in prehodu mandata na na-
slednjo kandidatko z liste 12631

BOVEC
3994. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v 

obdobju januar–marec 2022 12632
3995. Sklep o ukinitvi javnega dobra 12633
3996. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro 12633

BREZOVICA
3997. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 12633
3998. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 12636
3999. Sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti 

na primarni ravni na območju Občine Brezovica 12639
4000. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 

2022 12639

ČRNOMELJ
4001. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Črnomelj 12640

DOBJE
4002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 

2021 12641
4003. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje 

v obdobju prvega tromesečja leta 2022 12643

DOBROVA - POLHOV GRADEC
4004. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v Občini Dobrova 

- Polhov Gradec 12644
4005. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na obmo-

čju Občine Dobrova - Polhov Gradec 12654
4006. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 12655
4007. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 12655

DOL PRI LJUBLJANI
4008. Odlok o spremembi Odloka o izdajanju javnega 

glasila Občine Dol pri Ljubljani 12655
4009. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Lju-
bljani 12656

4010. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu za delo 
odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in čla-
nov uredniškega odbora občinskega glasila 12661

4011. Sklep o ugotovljeni javni koristi 12661

DRAVOGRAD
4012. Odlok o organizaciji in delovnem področju občin-

ske uprave Občine Dravograd 12662

GORENJA VAS - POLJANE
4013. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane 

za leto 2022 12665

GROSUPLJE
4014. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 
5G« 12669

HRPELJE - KOZINA
4015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Ko-

zina za leto 2022 12669
4016. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 

Hrpelje - Kozina 12673

IG
4017. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2022 12680
4018. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Ig za leto 2022 12682

4019. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem 
zavodu Vrtec Ig 12682

JESENICE
4020. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2022 12683
4021. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 12686
4022. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok 

v Vrtec Jesenice 12690
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KAMNIK
4023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o prometni ureditvi parkiranja na območju Velike 
planine 12690

KOČEVJE
4024. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022 12691

KOSTANJEVICA NA KRKI
4025. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za 

leto 2022 12691
4026. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-

spevka za obstoječo komunalno opremo za obmo-
čje Občine Kostanjevica na Krki 12694

4027. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne 
cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbi-
ranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave 
komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe 
v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2022 12698

KRANJSKA GORA
4028. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 

2022 12699
4029. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stano-

vanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in 
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavb-
nih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2022 12702

4030. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene sto-
ritve obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2022 12702

LAŠKO
4031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o na-

domestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini 
Laško 12703

LITIJA
4032. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih turističnih 

vodnikih in turističnem vodenju v Občini Litija in 
Občini Šmartno pri Litiji 12704

4033. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena 12704

LJUBLJANA
4034. Sklep o popravi Sklepa o lokacijski preveritvi za del 

območja Odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 
34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del) 12704

MEŽICA
4035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini 
Mežica 12705

4036. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica 12705
4037. Poročilo o postopku za nadomestitev člana Občin-

skega sveta Občine Mežica 12706

4038. Poročilo o postopku za nadomestitev člana Občin-
skega sveta Občine Mežica 12706

PREBOLD
4039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pod-

lagah za odmero komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo na območju Občine 
Prebold 12706

4040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ka-
tegorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold 12707

4041. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 12709

SEVNICA
4042. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopol-

njenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občin-
skega prostorskega načrta Občine Sevnica 6 ter 
okoljskega poročila 12709

SEŽANA
4043. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 

Sežana 12710

SLOVENJ GRADEC
4044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o raz-

glasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec 12717

4045. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za del območja LE-13 Logar v Mestni 
občini Slovenj Gradec 12720

4046. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odsto-
panje od prostorskih izvedbenih pogojev in za do-
ločitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti 
urejanja prostora OK-483; ID. št. 2584 12721

4047. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.3) 12722

SODRAŽICA
4048. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica 
za leto 2022 12722

ŠMARTNO PRI LITIJI
4049. Sklep o pripravi sedmih sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno 
pri Litiji 12722

4050. Sklep o pripravi osmih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno 
pri Litiji 12724

ŠTORE
4051. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2022 12726
4052. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2023 12728

POPRAVKI
4053. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Hrpelje - Kozina 12732
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