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VLADA
1083. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta 

Republike Slovenije za varovanje civilnega 
letalstva

Na podlagi prvega odstavka 133. člena Zakona o letalstvu 
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 
in 47/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi  

Sveta Republike Slovenije za varovanje  
civilnega letalstva

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za 

varovanje civilnega letalstva (Uradni list RS, št. 62/19) se v 
3. členu v prvem odstavku v deveti alineji na koncu beseda »in« 
nadomesti z vejico, v deseti alineji se na koncu pika nadomesti 
z vejico ter dodata novi alineji, ki se glasita:

»– državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za javno 
upravo, član,

– direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacij-
sko varnost, član.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00704-116/2022/4
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2021-2430-0120

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
1084. Pravilnik o načinu izračuna bruto končne 

porabe energije iz obnovljivih virov

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o spodbu-
janju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 
in 189/21) minister za infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o načinu izračuna bruto končne porabe energije 

iz obnovljivih virov

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa način izračuna bruto končne po-
rabe energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 
2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. de-
cembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82), zadnjič popra-
vljeno s Popravkom Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 41 z dne 22. 2. 
2022, str. 37).

2. člen
(način izračuna bruto končne porabe energije  

iz obnovljivih virov)
(1) Bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov se 

izračuna kot vsota:
– bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih 

virov,
– bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v sek-

torju ogrevanja in hlajenja ter
– končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometnem 

sektorju.
(2) Plin, električna energija in vodik iz obnovljivih virov 

energije se za izračun deleža bruto končne porabe energije 
iz obnovljivih virov iz prejšnjega odstavka upoštevajo samo 
enkrat.

(3) Pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in bio-
masna goriva, ki ne izpolnjujejo trajnostnih meril iz predpisa, 
ki določa trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplo-
grednih plinov za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva 
in biomasna goriva, se pri izračunu iz prvega odstavka tega 
člena ne upoštevajo.

3. člen
(način izračuna bruto končne porabe električne energije  

iz obnovljivih virov)
(1) Za namene prve alineje prvega odstavka prejšnjega 

člena se bruto končna poraba električne energije iz obnovljivih 
virov izračuna kot količina električne energije, proizvedene v 
Republiki Sloveniji iz obnovljivih virov, pri čemer je vključena 
proizvodnja električne energije pri končnih odjemalcih s samo-
oskrbo in v skupnostih na področju energije iz obnovljivih virov, 
razen proizvodnje električne energije v akumulacijskih prečrpo-
valnih napravah iz vode, ki je bila najprej prečrpana navzgor.

(2) V proizvodnih napravah na več goriv, ki uporabljajo 
obnovljive in neobnovljive vire energije, se upošteva samo del 
električne energije, proizveden iz obnovljivih virov energije. 
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Za namene tega izračuna se prispevek vsakega vira energije 
izračuna na podlagi njegove energijske vsebnosti.

(3) Električna energija, proizvedena v hidroelektrarnah in 
vetrnih elektrarnah, se upošteva v skladu z normalizacijskim 
pravilom iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen
(način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih 

virov v sektorju ogrevanja in hlajenja)
(1) Za namene druge alineje prvega odstavka 2. člena 

tega pravilnika se bruto končna poraba energije iz obnovljivih 
virov energije v sektorju ogrevanja in hlajenja izračuna kot ko-
ličina energije za daljinsko ogrevanje in hlajenje, proizvedene v 
Republiki Sloveniji iz obnovljivih virov, k čemur se doda poraba 
druge energije iz obnovljivih virov v industriji, gospodinjstvih, 
storitvenem sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, ter za 
ogrevanje, hlajenje in rabo energije v industrijskih procesih.

(2) V proizvodnih napravah na več goriv, ki uporabljajo ob-
novljive in neobnovljive vire, se upošteva samo del energije za 
ogrevanje in hlajenje, proizveden iz obnovljivih virov energije. 
Za namene tega izračuna se prispevek vsakega vira energije 
izračuna na podlagi njegove energijske vsebnosti.

(3) Energija okolice in geotermalna energija, ki se upo-
rablja za ogrevanje in hlajenje s pomočjo toplotnih črpalk in 
sistemov daljinskega hlajenja, se upoštevata za namene druge 
alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, če končna 
proizvedena energija znatno presega primarni vnos energije, 
potrebne za delovanje toplotnih črpalk. Količina toplote ali 
hladu, ki se za namene tega pravilnika šteje kot energija iz 
obnovljivih virov, se izračuna v skladu z metodologijo iz Priloge 
2, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer se upošteva raba 
energije v vseh sektorjih končne porabe.

(4) Toplotna energija, ki jo proizvedejo pasivni energetski 
sistemi, pri katerih se manjša poraba energije doseže pasivno 
z izkoriščanjem konstrukcije zgradbe ali toplote, proizvedene z 
energijo iz neobnovljivih virov, se pri izračunu iz druge alineje 
prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ne upošteva.

5. člen
(način izračuna končne porabe energije iz obnovljivih virov v 

prometnem sektorju)
Za namene tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega 

pravilnika se uporablja naslednji način izračuna:
– končna poraba energije iz obnovljivih virov v prometnem 

sektorju se izračuna kot vsota vseh pogonskih biogoriv, bioma-
snih goriv ter tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih virov ne-
biološkega izvora, namenjenih uporabi v prometu, porabljenih 

v prometnem sektorju. Tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu, ki 
so proizvedena iz električne energije iz obnovljivih virov, se v 
izračunu prve alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika 
vključijo samo pri izračunu količine električne energije, proizve-
dene v Republiki Sloveniji iz obnovljivih virov,

– pri izračunu končne porabe energije v prometnem sek-
torju se uporabljajo vrednosti energijske vsebnosti goriv, name-
njenih uporabi v prometu, kot so določene v predpisu, ki določa 
trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih 
plinov za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in bio-
masna goriva. Energijska vsebnost goriv, namenjenih uporabi 
v prometnem sektorju, ki niso zajeta v predpisih, ki urejajo traj-
nostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov goriv, 
se določi na podlagi veljavnih ustreznih ESO-standardov za 
določanje kurilnih vrednosti ali če teh ni, na podlagi ustreznih 
standardov ISO.

6. člen
(način izračuna deleža obnovljivih virov energije)

(1) Delež energije iz obnovljivih virov se izračuna kot 
bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov, deljena z 
bruto končno poraba energije iz vseh virov energije, izraženo 
v odstotkih.

(2) Za namene prejšnjega odstavka se lahko količina bru-
to končne porabe energije iz obnovljivih virov prilagodi v skladu 
s 30., 32. in 34. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21).

(3) Količina energije, porabljene v letalstvu, lahko v de-
ležu bruto končne porabe energije Republike Slovenije znaša 
največ 6,18 %.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-585/2021/18
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EVA 2021-2430-0126

Jernej Vrtovec
minister

za infrastrukturo
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PRILOGA 1 

 

Normalizacijsko pravilo za upoštevanje električne energije, pridobljene iz vodne 
energije in energije vetra 

 
 
1. Pri upoštevanju električne energije, ki se v državi pridobi iz vodne energije, se uporabi 
naslednje pravilo: 
     

𝑄𝑄������� � 𝐶𝐶� � � � 𝑄𝑄�
𝐶𝐶�

�

������
� � 15 

 

pri čemer je 

N = referenčno leto; 

QN(norm): normalizirana električna energija, pridobljena v vseh hidroelektrarnah v državi v letu 
N, za namene upoštevanja; 

Qi: količina električne energije, dejansko pridobljena v letu i v vseh hidroelektrarnah v državi, 
merjena v GWh, pri čemer ni vključena proizvodnja električne energije z akumulacijskimi 
prečrpovalnimi napravami, ki uporabljajo vodo, ki je bila najprej prečrpana navzgor;  

Ci: inštalirana skupna zmogljivost, brez črpalnih hidroelektrarn, vseh elektrarn v državi na 
koncu leta i, merjena v MW. 

 
 
2. Pri upoštevanju električne energije, ki se v državi pridobi iz kopenske vetrne energije, se 
uporabi naslednje pravilo: 
     

𝑄𝑄������� � 𝐶𝐶� � 𝐶𝐶���
2  � ∑ 𝑄𝑄�������

∑ 𝐶𝐶� � 𝐶𝐶���
2������

  

pri čemer je 

N = referenčno leto; 

QN(norm): normalizirana električna energija, pridobljena v vseh kopenskih vetrnih elektrarnah v 
državi v letu N, za namene upoštevanja; 

Qi: količina električne energije, dejansko pridobljena v letu i v vseh kopenskih vetrnih 
elektrarnah v državi, merjena v GWh; 

Cj: inštalirana skupna zmogljivost vseh kopenskih vetrnih elektrarn v državi na koncu leta j, 
merjena v MW; 

n: 4 ali število let pred letom N, za katera so na voljo podatki o zmogljivosti in proizvodnji, glede 
na to, kar je nižje. 
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3. Za namene upoštevanja električne energije, ki se v državi pridobi iz morske vetrne 
energije, se uporabi naslednje pravilo: 
 

     
𝑄𝑄������� � 𝐶𝐶� � 𝐶𝐶���

2  � ∑ 𝑄𝑄�������
∑ 𝐶𝐶� � 𝐶𝐶���

2������
  

 
N = referenčno leto; 

QN(norm): normalizirana električna energija, pridobljena v vseh morskih vetrnih elektrarnah v 
državi v letu N, za namene upoštevanja; 

Qi: količina električne energije, dejansko pridobljena v letu i v vseh morskih vetrnih elektrarnah 
v državi, merjena v GWh; 

Cj: inštalirana skupna zmogljivost vseh morskih vetrnih elektrarn v državi na koncu leta j, 
merjena v MW; 

n: 4 ali število let pred letom N, za katera so na voljo podatki o zmogljivosti in proizvodnji za 
državo, glede na to, kar je nižje. 
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PRILOGA 2 

 
Vključitev energije iz toplotnih črpalk 

 
Količina aerotermalne, geotermalne ali hidrotermalne energije, ujeta s toplotnimi črpalkami, ki 
se šteje za energijo iz obnovljivih virov, 𝐸𝐸���, se izračuna v skladu z naslednjo formulo: 
 

𝐸𝐸��� � ��������� � �1 � 1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� 

pri čemer je: 

QKORISTNA: ocenjena skupna uporabljiva toplota iz toplotnih črpalk, ki izpolnjujejo zahteve iz 6. 
člena tega pravilnika, uporabljene na naslednji način: 

- upoštevajo se samo toplotne črpalke, pri katerih je SFU > 1,15 � 1/ƞ, 

SFU: ocenjen povprečni faktor sezonske učinkovitosti navedenih toplotnih črpalk, 

η: razmerje med skupno bruto proizvodnjo električne energije in porabo primarne energije za 
proizvodnjo električne energije in se ga izračuna kot povprečje EU na osnovi podatkov 
Eurostata. 
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1085. Pravilnik o sklepanju sporazumov 
o gostovanju med raziskovalnimi 
organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav

Na podlagi šestega odstavka 58. člena Zakona o znan-
stvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 186/21) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o sklepanju sporazumov o gostovanju  

med raziskovalnimi organizacijami  
in raziskovalci iz tretjih držav

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik v skladu z Direktivo (EU) 2016/801 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop 
in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, 
študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, progra-
mov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela 
varušk au pair (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21) določa:

– vsebino, obliko in način sklepanja sporazumov o gosto-
vanju (v nadaljnjem besedilu: sporazumi) med raziskovalnimi 
organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav,

– način obveščanja Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) 
o sklenjenih sporazumih in prenehanju veljavnosti sporazumov,

– vsebino in način objave seznama raziskovalnih organi-
zacij, ki lahko sklepajo sporazume, in tudi seznam raziskoval-
nih organizacij s sklenjenimi sporazumi ter

– način nadzora nad izvajanjem sporazumov.

2. člen
(vsebina sporazuma)

(1) S sporazumom, ki mora biti sklenjen v pisni obliki, se 
raziskovalec iz tretje države zaveže, da si bo prizadeval dokon-
čati znanstvenoraziskovalno dejavnost, raziskovalna organiza-
cija pa se zaveže, da bo gostila raziskovalca iz tretje države 
za namene dokončanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(2) Sporazum mora opredeliti:
– vrsto pravnega razmerja med raziskovalcem iz tretje 

države in raziskovalno organizacijo,
– delovne pogoje raziskovalca iz tretje države,
– naslov ali namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali 

raziskovalnega področja,
– datum začetka in konca ali predvideno trajanje znan-

stvenoraziskovalne dejavnosti,
– informacije o nameravani mobilnosti v eni ali več drugih 

državah članicah, če je mobilnost znana ob vložitvi prošnje v 
prvi državi članici.

3. člen
(prenehanje veljavnosti sporazuma)

Sporazum samodejno preneha veljati, če se raziskovalcu 
iz tretje države ne dovoli vstop na podlagi predpisov, ki urejajo 
vstop in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ali če se prekine 
pravno razmerje iz drugega odstavka prejšnjega člena.

4. člen
(obveščanje agencije)

(1) Raziskovalna organizacija, ki sklene sporazum, v 
enem mesecu od sklenitve sporazuma o tem obvesti agen-
cijo. V obvestilu raziskovalna organizacija navede naslov ali 
namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali raziskovalnega 
področja, v zvezi s katerim gosti raziskovalca iz tretje države, 
ter datum začetka in konca ali predvideno trajanje znanstve-
noraziskovalne dejavnosti, za katero je sklenjen sporazum.

(2) Raziskovalna organizacija nemudoma obvesti agencijo 
o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje sporazuma.

5. člen
(objava seznama)

Agencija na svoji spletni strani objavi seznam razisko-
valnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume, ter datume 
začetka in konca ali predvideno trajanje znanstvenorazisko-
valnih dejavnosti po sporazumih, ki so jih sklenile raziskovalne 
organizacije.

6. člen
(posodabljanje seznama)

(1) Agencija redno posodablja seznam iz prejšnjega člena.
(2) Agencija v 15 dneh od dneva:
– vpisa raziskovalne organizacije v zbirko podatkov o 

izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti pri agenciji (v 
nadaljnjem besedilu: evidenca raziskovalnih organizacij) na 
podlagi splošnega akta agencije, ki ureja vsebino in način 
vodenja evidence o izvajalcih znanstvenoraziskovalne de-
javnosti;

– izbrisa raziskovalne organizacije iz evidence razisko-
valnih organizacij na podlagi splošnega akta agencije, ki ureja 
vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih znanstvenoraz-
iskovalne dejavnosti;

– prejema obvestila iz 4. člena tega pravilnika
ustrezno spremeni oziroma dopolni seznam iz prejšnjega člena.

7. člen
(nadzor)

Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem sporazumov.

8. člen
(vpogled v dokumentacijo)

(1) Agencija ima pravico do vpogleda v dokumentacijo 
raziskovalne organizacije v zvezi z gostovanjem raziskovalca 
iz tretje države.

(2) Agencija lahko po potrebi zahteva, da ji raziskovalna 
organizacija pošlje kopijo sporazuma in vseh morebitnih ane-
ksov k sporazumu.

9. člen
(poročanje)

Raziskovalna organizacija najpozneje v dveh mesecih 
po prenehanju veljavnosti sporazuma predloži agenciji krajše 
poročilo o poteku izvajanja sporazuma skupaj z izjavo, da je 
bila znanstvenoraziskovalna dejavnost izvedena.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 
Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med razisko-
valnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (Uradni list 
RS, št. 22/19 in 186/21 – ZZrID).

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-47/2022/12
Ljubljana, dne 30. marca 2022
EVA 2022-3330-0040

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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1086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih

Na podlagi 22. 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 – ZUJFO, 55/17 in 18/21) in za izvrševanje 51.a člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – urad-
no prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 128/21 – odl. US) 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi  

Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih

1. člen
V Pravilniku o dokumentaciji v vrtcih (Uradni list RS, 

št. 61/12) se v drugem odstavku 4. člena beseda »prilogi« 
nadomesti z besedilom »Prilogi 1«.

2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen
(potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka)

Pred vključitvijo otroka v vrtec morajo starši predložiti 
potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda 
izbrani pediater, ki izvaja zdravstveno dejavnost na območju 
Republike Slovenije, na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni 
del tega pravilnika.

Če je iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otro-
ka razvidno, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumsu in 
rdečkam, pa zato ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni 
z odločbo o opustitvi cepljenja, kot to določa zakon, ki ureja 
nalezljive bolezni, javni vrtec oziroma javno sofinancirani za-
sebni vrtec, vključitev otroka zavrne. Če ima javni vrtec oziroma 
javno sofinancirani zasebni vrtec s starši že sklenjeno pogodbo 
o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti, ki določa datum 
vključitve otroka v vrtec, je pogodba razvezana, če do datuma, 

navedenega v pogodbi, starši ne predložijo potrdila, iz katerega 
je razvidno, da je otrok cepljen.

Če je otrok vključen v javni vrtec oziroma javno sofinan-
cirani zasebni vrtec, čeprav ob vključitvi ni bil cepljen proti 
ošpicam, mumsu in rdečkam, je pa bil v času vključitve že v 
postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja, morajo starši 
po preteku enega leta po vključitvi otroka v vrtec, ponovno 
predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Če 
je iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka razvidno, 
da otrok še vedno ni cepljen proti ošpicam, mumsu in rdečkam 
ali če starši potrdila o zdravstvenem stanju otroka ne prinesejo, 
otrok ne more biti več vključen v vrtec. Dokler starši ne izpišejo 
otroka iz vrtca, jim vrtec mesečno izstavi račun, zmanjšan za 
stroške neporabljenih živil, razen če ima občina sprejet sklep, 
s katerim staršem priznava dodatne ugodnosti.

Če starši za otroka iz prejšnjega odstavka vrtcu v roku 
enega leta po vključitvi otroka v vrtec niso predložili potrdila 
o zdravstvenem stanju, iz katerega je razvidno, da je otrok 
cepljen oziroma da obstajajo medicinski razlogi za opustitev ce-
pljenja, se v primeru, ko gre za drugega in nadaljnjega otroka, 
za katerega zagotavlja plačilo staršev državni proračun, šteje, 
da so starši otroka, po preteku enega leta od dneva vključitve 
v vrtec, izpisali iz vrtca.«.

3. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del 

tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-41/2022
Ljubljana, dne 17. marca 2022
EVA 2022-3330-0038

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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Izvajalec zdravstvene dejavnosti 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 

POTRDILO PEDIATRA O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA  
 
 

Otrok (ime in priimek) _______________________________  rojen(a)____________________ 

 
 
Cepilni status (obkrožiti): 

 

A)  je cepljen(a) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam; 
 

 
B) iz zdravstvenih razlogov ni cepljen(a) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in 

ima odločbo ministra, pristojnega za zdravje, o opustitvi cepljenja; 
 

C) iz zdravstvenih razlogov ni cepljen(a) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in je 
na predlog izbranega zdravnika v postopku pridobitve odločbe o opustitvi 
cepljenja; 

 

D)   ni cepljen(a) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam; 
 

 

Zdravstvene posebnosti pri otroku:   

 medicinsko indicirane diete: DA  NE 
 

 alergije:   DA  NE 
 

 druge posebnosti (če obstajajo): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

   

 

Datum: ______________         Žig             Ime in priimek ter podpis zdravnika   

                   ___________________________  
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1087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o varstvu gozdov

Na podlagi četrtega odstavka 29. člena ter za izvrševa-
nje 33., 56. in 74. 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, 
22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  
Pravilnika o varstvu gozdov

1. člen
V Pravilniku o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 

in 31/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Ekocelice so ožji deli gozdnega prostora, ki izboljšujejo 

njegovo pestrost in habitate vrst oziroma so pomembni za kri-
tje, razmnoževanje in vzrejo mladičev v gozdu in ob gozdnem 
robu. Ekocelice se določijo zlasti v obliki mokrišč, nahajališč 
ogroženih rastlinskih vrst, habitatnega drevja in zatočišč.

2. Grmišča in omejki so površine, ki so pretežno porasle z 
grmovno obliko vegetacije in so namenjene kritju, prehranjevanju, 
razmnoževanju in vzreji mladičev v gozdu in na gozdnem robu.

3. Habitatno drevje so odmrla in živa drevesa, naseljena 
z glivami ter živalskimi vrstami, drevesa z dupli oziroma gnezdi 
ter drevesa večjih dimenzij in posebnih oblik.

4. Lubadarka je še živo ali sušeče se drevo, v katerem so 
podlubniki. Suho drevo, iz katerega so podlubniki že izleteli, se 
ne šteje za lubadarko.

5. Mirne cone so obsežnejši deli gozdnega prostora, v 
katerih se omejijo oziroma prepovejo dejavnosti, ki vznemirjajo 
prostoživeče živali.

6. Mokrišča oziroma vodni viri so območja močvirij, nizkih 
barij, šotišč ali vode (npr. izviri, potoki) ter umetno ustvarjeni 
kali, mlake in vodni zbiralniki.

7. Nahajališča ogroženih rastlinskih vrst so območja, na 
katerih uspevajo rastlinske vrste, ki so v skladu s predpisi, ki 
urejajo ohranjanje narave, opredeljene kot ogrožene.

8. Nastave so načrtno podrta, sveža in s škodljivimi orga-
nizmi oziroma podlubniki še nenaseljena drevesa, debla ali kupi 
vej, ki se polagajo (drevesa, debla) ali zlagajo (kupi) zaradi spre-
mljanja oziroma zatiranja populacij škodljivih organizmov oziroma 
podlubnikov. Nastave se morajo izdelati pred izletom podlubnikov.

9. Odmrli les so odmrla stoječa drevesa (sušice), odmrla 
ležeča drevesa (podrtice), odmrle stoječe dele prelomljenih 
dreves, odmrle ležeče dele prelomljenih dreves s koreničniki, 
odmrle ležeče dele prelomljenih dreves, sečne ostanke ter 
ostalo načrtno puščeno biomaso v gozdu.

10. Pasišča so travne površine v gozdnem prostoru, ki so 
namenjene prehranjevanju divjadi oziroma ohranjanju in izbolj-
šanju življenjskega okolja prostoživečih živali oziroma rastlin.

11. Past za ulov podlubnikov je past, izdelana iz umetnih 
ali naravnih materialov z gladko površino, ki omogoča zdrs 
podlubnikov v zbirno posodo. V zgornjem delu pasti je prostor 
za namestitev feromonske vabe.

12. Protipožarne preseke so intervencijske gozdne pro-
metnice za potrebe varovanja naravnega okolja pred požari 
in se delijo na protipožarne gozdne ceste in protipožarne poti. 
Glede na prevoznost za gasilska vozila za gašenje požarov v 
naravi se protipožarne preseke razvrščajo v:

– protipožarne preseke prve kategorije, kamor spadajo 
protipožarne gozdne ceste in tiste protipožarne poti, ki omogo-
čajo dostop gasilskim vozilom za gašenje gozdnih požarov in 
gasilskim cisternam za gašenje gozdnih požarov;

– protipožarne preseke druge kategorije, kamor spadajo 
protipožarne poti, ki omogočajo dostop manjšim gasilskim vo-
zilom za gašenje gozdnih požarov.

13. Škodljivi abiotski dejavniki so zlasti močan veter, žled, 
težek sneg, suša, poplave, plaz, usad, toča izjemna vročina, 
zmrzali, imisije in intenzivne padavine.

14. Začasna skladišča gozdnih lesnih sortimentov so 
skladišča, ki se vzpostavijo v obdobjih prenamnožitve škodljivih 
organizmov, ki ogrožajo gozdove, oziroma po obsežnih narav-
nih ujmah in so namenjena začasnemu skladiščenju gozdnih 
lesnih sortimentov, ki so jih napadli škodljivi organizmi in jih je 
treba v najkrajšem možnem času odpeljati iz gozda. Med ta 
skladišča ne spadajo skladišča gozdnih lesnih sortimentov ob 
cestah, ki so namenjena začasnemu skladiščenju neposredno 
po spravilu gozdnih lesnih sortimentov iz gozda.

15. Zažagovanje je postopek poškodovanja skorje z vrh-
njim delom meča motorne žage v paralelnih linijah, razmaknje-
nih do 3 cm in globine do lesa.

16. Zimovališča so deli življenjskega prostora populacij 
prostoživečih živali, praviloma na prisojnih ali v nižje ležečih 
predelih gozdov, kjer populacije prostoživečih živali preživijo 
zimsko obdobje.

17. Žarišče podlubnikov tvorijo ena ali več lubadark, sečni 
ostanki ali neobeljeni gozdni lesni sortimenti, v katerih so nav-
zoči podlubniki.

18. Žarišče škodljivih organizmov tvori eno ali več dreves 
ali delov dreves, na katerih so škodljivi organizmi. V žarišču je 
mogoče opaziti znake propadanja dreves, kot so: prebarvanje kro-
šnje, izguba listov oziroma iglic, odmiranje, smoljenje, trosnjaki in 
trosišča gliv, nekroze v skorji, žuželke, rovni sistemi in drugi znaki.

19. Žlebljenje je postopek poškodovanja skorje do lesa v 
obliki paralelnih žlebov, razmaknjenih do 3 cm, s standardizi-
rano napravo.«.

2. člen
V 21. členu se v prvem odstavku v drugi alineji za besedo 

»proizvodom« doda besedilo »ter so določene s predpisi, ki 
urejajo zdravstveno varstvo rastlin«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vrste škodljivih organizmov, ki jih javna gozdarska 

služba redno spremlja in o njih poroča, so:
– podlubniki: osmerozobi smrekov lubadar (Ips typograp-

hus), šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes chalcograp-
hus), dvojnozobi smrekov lubadar (Ips duplicatus), ostrozobi 
jelov lubadar (Pityokteines spinidens), krivozobi jelov lubadar 
(Pityokteines curvidens), zrnati jelov lubadar (Cryphalus pice-
ae), borovi strženarji (Tomicus spp.);

– druge škodljive žuželke: gobar (Lymantria dispar), 
navadna borova grizlica (Diprion pini), rjava borova grizlica 
(Neodiprion sertifer), hrastov sprevodni prelec (Thaumatopo-
ea processionea), pinijev sprevodni prelec (Thaumatopoea 
pityocampa), hrastov zavijač (Tortrix viridana), zapredkarice 
(Cephalcia spp.), hrastova čipkarka (Corythucha arcuata);

– glive, ki povzročajo rdečo trohnobo iglavcev (Heteroba-
sidion spp.), kostanjev rak (Cryphonectria parasitica), javorov 
rak (Eutypella parasitica) in holandska brestova bolezen (Ophi-
ostoma ulmi in O. novo-ulmi).«.

Tretji odstavek se črta.

3. člen
V 22. členu se v drugem odstavku besedilo »v sodelova-

nju z Gozdarskim inštitutom Slovenije« črta.

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

»24. člen
(spremljanje pojava škodljivih organizmov oziroma 

podlubnikov)
(1) Škodljivi organizmi se spremljajo v skladu s strokovni-

mi navodili. V njih se opredelijo način spremljanja in prednostna 
območja za redno spremljanje škodljivih organizmov.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se karantenski škodljivi 
organizmi in drugi nadzorovani škodljivi organizmi rastlin, po-
tencialno nevarnih za gozd, spremljajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

(3) Zavod na podlagi strokovnih navodil in letnega pro-
grama varstva gozdov redno spremlja smrekove podlubnike s 
pastmi in z nastavami. Lastnosti pasti, postavitev pasti, čišče-
nje pasti, pričetek, trajanje in interval spremljanja, vnos podat-
kov o ulovu in ugotavljanje prenamnoženosti osmerozobega 
smrekovega lubadarja se izvede v skladu z metodo iz Priloge 
8, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Zavod v letnem poročilu o gozdovih, ki ga objavi na svoji 
spletni strani, navede predele gozdov, v katerih je bila ugotovlje-
na prenamnožitev podlubnikov v skladu s prejšnjim odstavkom.

(5) Zavod in Gozdarski inštitut Slovenije na svojih sple-
tnih straneh objavita stanje populacij podlubnikov in predele 
gozdov, v katerih je bila ugotovljena prenamnožitev v skladu s 
tretjim odstavkom tega člena«.

5. člen
V 25. členu se v prvem odstavku pred besedo »enkrat« 

doda beseda »vsaj«.

6. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:

»26. člen
(ukrepi za zatiranje škodljivih organizmov oziroma 

podlubnikov)
(1) Ukrepi za zatiranje škodljivih organizmov se izvaja-

jo, če je presežen prag škodljivosti za posamezen škodljivi 
organizem oziroma je ugotovljena njegova prenamnoženost, 
ki lahko poruši biotsko ravnovesje v gozdu oziroma povzroči 
drugo škodo v gozdovih. Zatiralni ukrepi za škodljive organizme 
oziroma podlubnike se izvajajo v skladu s strokovnimi navodili.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se karantenski škodljivi 
organizmi in drugi nadzorovani škodljivi organizmi rastlin, po-
tencialno nevarni za gozd, spremljajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

(3) Zatiralni ukrepi za podlubnike se izvajajo:
– redno v žariščih podlubnikov s sanitarno sečnjo in 

izdelavo lubadark ter uničenjem podlubnikov na drugem na-
padenem materialu;

– sistematično s pastmi in nastavami, če se ugotovi, da 
se gostota populacije podlubnikov povečuje oziroma da je 
populacija prenamnožena.

(4) Lubadarke se posekajo, obvejijo in olupijo, podlubniki 
v vejah, skorji in sečnih ostankih pa se uničijo. Namesto lu-
pljenja skorje se lahko skorja lubadark obdela z žlebljenjem ali 
zažagovanjem. Gozdni lesni sortimenti, ki se jih z žlebljenjem 
ali zažagovanjem obdela pred nastopom razvojne faze bube 
podlubnikov, lahko ostanejo v gozdu.

(5) Nastave se morajo izdelati pred izletom podlubnikov. 
Pri polaganju, spremljanju in izdelavi nastav se upoštevajo 
strokovna navodila.

(6) Podlubniki se v gozdu ali izven gozda uničujejo tudi:
– s sežiganjem napadenih delov dreves (skorja, lesni 

ostanki) na urejenih kuriščih;

– z mletjem napadenih delov dreves;
– z izdelavo sekancev iz napadenih delov dreves, pri 

čemer se pri določitvi dopustne velikosti delcev upoštevajo 
strokovna navodila;

– z drugimi ukrepi, ki jih določi Zavod.«.

7. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:

29. člen
(spremljanje pojava in zatiranje podlubnikov na skladiščih  

in začasnih skladiščih gozdnih lesnih sortimentov)
(1) Prenamnožitev podlubnikov na skladiščih se prepre-

čuje s prednostno predelavo sortimentov iglavcev ter s stalnim 
spremljanjem gostote populacij podlubnikov s pastmi.

(2) Začasna skladišča gozdno lesnih sortimentov svežih 
neolupljenih iglavcev morajo biti od sestojev z iglavci odda-
ljena vsaj 100 metrov, upravljalec skladišč mora pri Zavodu 
pridobiti strokovno mnenje o primernosti prostora za začasno 
skladiščenje.

(3) Zavod najpozneje do 15. marca tekočega leta upra-
vljalcem skladišč in začasnih skladišč za gozdne lesne sor-
timente, ki ležijo v bližini gostiteljskih dreves za podlubnike, 
izda navodila za postavitev in vzdrževanje pasti s specifičnimi 
feromonskimi pripravki.

(4) Upravljavci skladišč in začasnih skladišč iz prejšnjega 
odstavka morajo zagotoviti zadostno število pasti s feromonski-
mi pripravki ter jih postavljati, vzdrževati in ulovljene podlubnike 
sproti uničevati po navodilih Zavoda. O postavitvi pasti in ulovu 
podlubnikov vodijo evidenco.

(5) Na skladiščih in začasnih skladiščih gozdnih lesnih 
sortimentov se podlubnike uničuje z beljenjem oziroma prede-
lavo gozdnih lesnih sortimentov, ki so naseljeni s podlubniki, 
ali na drug način v skladu s šestim odstavkom 26. člena tega 
pravilnika.«.

8. člen
29.a člen se črta.

9. člen
Priloga 8 se nadomesti s Prilogo 8, ki je kot Priloga se-

stavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-76/2022
Ljubljana, dne 8. aprila 2022
EVA 2022-2330-2013

Dr. Jože Podgoršek
minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 

»PRILOGA 8: 

 

 

METODA ZA POSTAVITEV STALNIH KONTROLNIH PASTI, ZA IZVEDBO NJIHOVEGA ČIŠČENJA, VNOSA 
PODATKOV O ULOVU IN UGOTAVLJANJA PRENAMNOŽITVE OSMEROZOBEGA SMREKOVEGA 
LUBADARJA 

V stalnih kontrolnih pasteh se trajno spremlja smrekove podlubnike vsako leto in lokacije teh pasti se 
načeloma ne spreminjajo, zato se takšne pasti imenujejo stalne kontrolne pasti. 
Za stalne kontrolne pasti se uporabljajo enojne režaste pasti črne barve, izdelane iz umetnih ali 
naravnih materialov z gladko površino, ki omogoča zdrs podlubnikov v zbirno posodo. V zgornjem 
delu pasti je prostor za namestitev feromonske vabe.  
Pasti se opremijo s specifičnimi feromoni, ki morajo ustrezati naslednjim zahtevam:  
- feromonski pripravek ima čim manjši ulov netarčnih organizmov; 
- proizvajalec ima vzpostavljen sistem spremljanja kakovosti, s katerim zagotavlja enako kakovost 
feromonskega pripravka med različnimi serijami, predvsem enako količino feromona v pripravku in 
enakomernost izhlapevanja; 
- uporabljati je treba vedno enak feromonski pripravek zaradi primerljivosti podatkov ulova med leti 
in med lokacijami. Če ni več na voljo enakega feromonskega pripravka, se uporabi feromonski 
pripravek, ki ima čim bolj podobne lastnosti. Pri izbiri feromonskega pripravka se upoštevajo rezultati 
testiranja, ki ga izvede Gozdarski inštitut Slovenije; 
- pri izbiri feromonskega pripravka je treba upoštevati razmerje med ceno in učinkovitostjo. 
 
Lokacije in število stalnih kontrolnih pasti 
Stalne kontrolne pasti se namestijo enakomerno v sistematični mreži modelskih celic velikosti 8 km × 
8 km, kjer vsaj 10 % površine zasedajo gozdni sestoji s smreko in delež lesne zaloge smreke znaša vsaj 
5 %. Na državni meji se upoštevajo samo celice, katerih delež površine v državi je večji od 25 %. Pasti 
se postavijo v sestoju, kjer je delež smreke v lesni zalogi manjši od drugih sestojev v celici. 
Sistematično mrežo modelskih celic velikosti 8 km × 8 km pripravi Gozdarski inštitut Slovenije in 
objavi na svojih spletnih straneh. Stalne kontrolne pasti se postavijo čim bližje središču modelske 
celice z upoštevanjem pogojev iz tega odstavka. Zavod spremlja najmanj 250 stalnih kontrolnih pasti. 
 
Pričetek spremljanja 
Stalna kontrolna past se postavi pred pričetkom spomladanskega rojenja podlubnikov, kar se 
ugotavlja v skladu z modelnim izračunom, ki ga pripravi Gozdarski inštitut Slovenije in objavi na svojih 
spletnih straneh.  
 
Interval spremljanja in vnos podatkov ulova 
Stalna kontrolna past se redno spremlja enkrat na teden (vsakih 7 dni) in meri ulov v pasti. Podatki o 
ulovu se sproti vnašajo v računalniški program Varstvo gozdov.  
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Trajanje spremljanja 
Stalna kontrolna past se spremlja najmanj do konca septembra oziroma dlje, dokler najvišje dnevne 
temperature v modelski celici presegajo 14 °C. 
 
Ugotavljanje prenamnožitve 
Populacija osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) je na lokaciji pasti (modelski celici) 
prenamnožena, če se je v obdobju od pričetka spomladanskega rojenja do konca razvoja prve 
generacije v eno past ulovilo 7.000 ali več osebkov I. typographus. Konec razvoja prve generacije se 
ugotavlja v skladu z modelnim izračunom, ki ga pripravi Gozdarski inštitut Slovenije in objavi na svojih 
spletnih straneh.«. 
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1088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o tehničnih pregledih motornih 
in priklopnih vozil

Na podlagi 3. in 6. točke prvega odstavka 46. člena ter 
2. in 3. točke prvega odstavka 61. člena Zakona o motornih 
vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E) minister 
za infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi  

Pravilnika o tehničnih pregledih motornih  
in priklopnih vozil

1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih 

vozil (Uradni list RS, št. 43/19) se v 1. členu v drugem od-
stavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi 
Direktive 2009/40/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 
51), zadnjič spremenjena z Delegirano direktivo Komisije 
(EU) 2021/1717 z dne 9. julija 2021 o spremembi Direktive 
2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede poso-
dobitve nekaterih oznak kategorij vozil in dodajanja sistema 
eCall na seznam postavk in metod pregledovanja, razlogov 
za neustreznost ter ocene pomanjkljivosti iz Priloge I in Pri-
loge III k navedeni direktivi (UL L št. 342 z dne 27. 9. 2021, 
str. 48), in«.

2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. traktorje, ki imajo klasifikacijo:
– T1, T2, T3, T4 (s podkategorijami T4.1, T4.2 in T4.3), 

C1, C2, C3 in C4 (s podkategorijami C4.1, C4.2 in C4.3), 
ki so homologirani po Direktivi Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji 
kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in 
zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestav-
nih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi 
Direktive 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), 
razveljavljeni z Uredbo (EU) št. 167/2013/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in 
tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L št. 60 z 
dne 2. 3. 2013, str. 1), in

– T1a, T2a, T3a, T4a (s podkategorijami T4.1a, 
T4.2a in T4.3a), C1a, C2a, C3a in C4a (s podkategorijami 
C4.1a, C4.2a in C4.3a), ki so homologirani po Uredbi (EU) 
št. 167/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in 
gozdarskih vozil (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 1), zadnjič 
spremenjeni z Uredbo (EU) 2019/519 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih 
in gozdarskih vozil (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 42).«.

3. člen
V 15. členu se v četrtem odstavku na koncu stavka 

doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V dobo delovnih izkušenj 
iz 2. točke prejšnjega odstavka se šteje tudi doba izobraže-
vanja za dosego smeri iz drugega odstavka tega člena, pri 
čemer se za vsako šolsko leto izobraževanja prizna šest 
mesecev delovnih izkušenj.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-148/2022
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-2430-0033

Jernej Vrtovec
minister 

za infrastrukturo

1089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih 
stavb

Na podlagi drugega odstavka 9. člena in za izvrševanje 
prvega odstavka 35.a člena 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, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) 
minister za okolje in prostor izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o upravljanju večstanovanjskih stavb

1. člen
V Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni 

list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) se naslov oddelka »1. Odlo-
čanje z večinskim soglasjem (več kot 50 % soglasje)« in 2. člen 
črtata.

2. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Kadar se pogodba o opravljanju upravniških storitev 

odpoveduje s podpisovanjem listine, vodja postopka glasova-
nja ugotovi rezultat glasovanja ter ga objavi na oglasni deski ali 
na mestu, dostopnem vsem etažnim lastnikom.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»prvega odstavka tega člena«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od-
stavek, se za besedo »deski« doda besedilo »ali na mestu, 
dostopnem vsem etažnim lastnikom«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

3. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Načrt vzdrževanja vsebuje:
– navedbo vzdrževalnih del, ki se bodo opravila,
– oceno potrebnih finančnih sredstev za realizacijo načr-

tovanih del za stavbo,
– dinamiko izvajanja, če gre za obdobje, daljše od enega 

leta, in
– možne vire financiranja za izvedbo načrta vzdrževanja.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Če so glede načrta vzdrževanja potrebna višja fi-

nančna sredstva od trenutno razpoložljivih sredstev rezervnega 
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sklada in predvidenih minimalnih vplačil v rezervni sklad, se 
v načrtu vzdrževanja opredelijo tudi potrebna višja vplačila 
v rezervni sklad, višje akontativno zbiranje sredstev in drugi 
možni finančni viri.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

4. člen
V 9. členu se v prvem odstavku v peti alineji beseda »sta-

novanju« nadomesti z besedo »stavbi«.

5. člen
V 10. členu se v naslovu za besedo »zbora« doda beseda 

»lastnikov«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Lastniki se lahko na zboru, ki ni sklepčen, z večino 

prisotnih etažnih lastnikov odločijo tudi za odločanje s podpiso-
vanjem listine ali elektronskim glasovanjem.«.

6. člen
V 11. členu se v drugem odstavku za besedo »podpisati« 

doda besedilo »ali zavrniti«.
V četrtem odstavku se beseda »zavrnitvi« nadomesti z 

besedilom »prejetju zavrnitve«.
V petem odstavku se besedilo »s postopkom uresničeva-

nja sprejetih sklepov, navedenih« nadomesti z besedilom »iz-
vajati sprejete sklepe navedene«, beseda »takrat« pa se črta.

7. člen
V 12. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.

8. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:

»12.a člen
(elektronsko glasovanje)

(1) Lastnik za izjavljanje svoje volje v postopku elektron-
skega glasovanja uporablja kvalificirani elektronski podpis.

(2) Kadar lastniki o predlogih sklepov odločajo z elektron-
skih glasovanjem, se lahko elektronsko glasovanje dopolnjuje 
s podpisovanjem listine, pri čemer posamezni lastnik o posa-
meznem sklepu odloča le na podlagi enega od predpisanih 
načinov glasovanja.«.

9. člen
Naslov oddelka »2. Odločanje z več kot tričetrtinskim so-

glasjem (več kot 75 % soglasje)« in 13. člen ter naslov oddelka 
»3. Odločanje s soglasjem vseh lastnikov (100 % soglasje)« in 
14. člen ter naslov oddelka »4. Odločanje v primeru solastni-
štva in po pooblastilu« se črtajo.

10. člen
V 17. členu se besedilo »ter poslati lastnikom posameznih 

delov, ki so oddani v najem« nadomesti z besedilom »ali ga na 
zahtevo lastnika poslati po elektronski pošti«.

11. člen
V 18. členu se za besedo »kopira« doda besedilo »ali 

skenira«.

12. člen
V 26. členu se v drugi alineji za besedilom »dezinsekcije,« 

doda besedilo »razkuževanja in«.
V četrti alineji se besedilo »izključno stavbi« nadomesti z 

besedilom »vzdrževanju skupnih delov stavbe«.

13. člen
V 29. členu se v drugem odstavku črta beseda »dvakrat«.
V petem odstavku se za besedo »deski« doda besedilo 

»ali na mestu, dostopnem vsem etažnim lastnikom«.

KONČNA DOLOČBA

14. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-89/2022
Ljubljana, dne 11. aprila 2022
EVA 2022-2550-0038

Mag. Andrej Vizjak
minister

za okolje in prostor

1090. Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje 
nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih 
šolah v šolskem letu 2021/2022

Na podlagi 7. točke prvega odstavka 105. člena Zakona 
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
(Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 
112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) mi-
nistrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

S K L E P
o ukrepih za nemoteno opravljanje  

nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih 
šolah v šolskem letu 2021/2022

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi nemotenega opravljanja naci-
onalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 
2021/2022 določi začetek pisanja nacionalnega preverjanja 
znanja iz posameznega predmeta.

2. člen
(začetek opravljanja nacionalnega preverjanja znanja)

V šolskem letu 2021/2022 ravnatelj šole na dan pisanja 
nacionalnega preverjanja znanja iz posameznega predmeta 
določi uro začetka reševanja preizkusov znanja med 7:45 in 
8:45.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-78/2022
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EVA 2022-3330-0066

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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USTAVNO SODIŠČE
1091. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 

20. člena Zakona o davčnem postopku 
in o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča

Številka: U-I-106/19-19,
 Up-190/17-22
Datum: 10. 3. 2022

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri-
tožbi in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo 
Maximiliana Indiharja, Ljutomer, ki ga zastopa Emil Svetec, 
odvetnik v Mariboru, na seji 10. marca 2022

o d l o č i l o :

1. Peti odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 
94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19) se 
razveljavi, kolikor določa, da se na seznamu neplačnikov obja-
vijo tudi podatki o fizičnih osebah, ki so dejanski lastniki pravne 
osebe, ki je objavljena na seznamu neplačnikov davkov, postale 
po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne 
obveznosti v smislu drugega odstavka 20. člena istega zakona.

2. Sodba Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 
2016 se razveljavi in zadeva se vrne temu sodišču v novo 
odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Generalni davčni urad je na seznamu neplačnikov dav-

kov, ki ga objavlja na svojih spletnih straneh, objavil podatek, da 
je pritožnik dejanski lastnik neplačnice davkov, družbe ZVEZDA 
- DIANA, Murska Sobota d.o.o. - V STEČAJU (v nadaljevanju 
družba ZVEZDA - DIANA). Dejanski lastnik je zakonski pojem 
iz petega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku (v 
nadaljevanju ZDavP-2) in označuje fizično osebo, ki je posre-
dno ali neposredno imetnik deležev ali delnic, ki predstavljajo 
več kot 25 % v osnovnem kapitalu te pravne osebe. Generalni 
davčni urad je pritožnikovo zahtevo za izbris njegovih osebnih 
podatkov z vseh javno objavljenih seznamov davčnih dolžnikov 
z odločbo zavrnil, odločitev pa utemeljil z obrazložitvijo, da 
javna objava njegovih osebnih podatkov (osebno ime in datum 
rojstva) temelji na 20. členu ZDavP-2 in podatkih Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, iz 
katerih izhaja, da je izključna družbenica navedene neplačnice 
davkov družba MS Ključarovci, d. o. o., Križevci pri Ljutomeru, 
družbenika te pa sta med drugim pritožnik v deležu 22,4759 % 
in neplačnica davkov v deležu 46,6309 %. Skupni posredni de-
lež pritožnika v neplačnici davkov naj bi tako znašal 32,9564 %. 
Generalni davčni urad je pritožnikove navedbe, da je postal 
družbenik neplačnice davkov šele (5 mesecev) po uvedbi 
stečajnega postopka nad pritožnico in po nastanku njenega 
davčnega dolga, zavrnil, ker naj bi šlo za okoliščine, ki glede 
na 20. člen ZDavP-2 niso pravno pomembne. Pritožnikovo 
zatrjevanje, da je javna objava osebnih podatkov družbenikov 
neplačnikov davkov protiustavna, pa je zavrnil z obrazložitvijo, 
da morajo upravni organi postopati po veljavni zakonodaji tudi v 
primeru, če je zakonska ureditev teoretično ustavno sporna, saj 
da je presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov prepuščena 
sodni veji oblasti in je treba šteti, da so vsi predpisi med seboj 
skladni, dokler sodna veja oblasti ne odloči drugače. Ministr-
stvo za finance je zavrnilo pritožbo zoper odločbo Generalnega 
davčnega urada, Upravno sodišče pa pritožnikovo tožbo.

2. Upravno sodišče je tožbene navedbe, da peti odstavek 
20. člena ZDavP-2 ni skladen z Ustavo, zavrnilo s sklicevanjem 
na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-122/13 z dne 10. 3. 
2016 (Uradni list RS, št. 25/16, in OdlUS XXI, 23), v kateri je 
to presojalo ustavnost prvega, sedmega in osmega odstavka 
20. člena ZDavP-2 in odločilo, da te določbe niso v neskladju z 
Ustavo. Po mnenju Upravnega sodišča ta odločitev vpliva tudi 
na odločitev v obravnavnem primeru, saj naj bi šlo pri petem 
in sedmem odstavku navedenega člena za primerljiv zakonski 
dejanski stan v obsegu, ki se nanaša na objavo osebnih po-
datkov. Vrhovno sodišče je pritožnikovo revizijo zoper sodbo 
Upravnega sodišča zavrglo kot nedovoljeno, ker je presodilo, 
da pritožnik ni izkazal zakonskih pogojev za njeno dovoljenost.

3. Zoper sodbo Upravnega sodišča in sklep Vrhovnega 
sodišča je pritožnik vložil ustavno pritožbo, v kateri uveljavlja 
kršitev 21., 22., 25., 35. in 38. člena Ustave. Sklicuje se na 
odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Dunje Jadek Pensa, ki se 
ji pridružuje sodnica dr. Jadranka Sovdat, k odločbi Ustavnega 
sodišča št. U-I-122/13. Ločeno mnenje naj bi deloma odražalo 
njegovo stališče. Delni družbenik družbe MS Ključarovci, ki je 
bila izključni družbenik neplačnice davkov, družbe ZVEZDA - 
DIANA, naj bi postal po tem, ko se je zoper slednjo že začel 
stečajni postopek, do takrat pa naj bi nastal tudi njen davčni 
dolg. Pritožnik se strinja, da je zakonodajalec z javno objavo 
(nespornih) davčnih dolžnikov zasledoval ustavno dopustne ci-
lje, vendar bi tako zakonodajalec kot sodišče morala predvideti 
tudi izjeme in možnost pravnih sredstev ob anomalijah. Sporna 
zakonska ureditev in posledično izpodbijana odločitev Uprav-
nega sodišča naj bi nesorazmerno posegala v pritožnikovo pra-
vico iz 38. člena Ustave. Pogoju sorazmernosti naj še posebej 
ne bi bilo zadoščeno v okoliščinah pritožnikovega primera, ko 
so se njegovi osebni podatki objavili v izrazito negativni kono-
taciji v povezavi z davčnim dolgom, s katerim naj dejansko ne 
bi imel ničesar skupnega. Za pritožnika je sporno tudi, da se ob 
objavi imen fizičnih oseb ne navede, za kakšno vrsto dolžnika 
gre, kdaj in na kakšen način je dolg nastal, kakor tudi ne, ali je 
fizična oseba družbenik davčnega dolžnika in kdaj (morebiti ka-
sneje) je postala družbenik oziroma ali z dolgom sploh ima kaj 
skupnega. Prišlo naj bi tudi do kršitve 22. in 25. člena Ustave. 
Posameznik naj pred samo objavo ne bi imel na voljo nobene 
možnosti izpodbijati objavo in zahtevati izbris podatkov, prav 
tako naj ne bi imel na voljo pravnega sredstva, s katerim bi se 
lahko branil zoper neupravičeno objavo.

4. Pritožnik je vložil tudi pobudo za začetek postopka za 
oceno ustavnosti petega odstavka 20. člena ZDavP-2, ki jo 
utemeljuje z bistveno enakimi navedbami kot ustavno pritožbo.

5. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-190/17, U-I-106/19 
z dne 14. 11. 2019 ustavno pritožbo zoper sodbo Upravnega 
sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 sprejelo v obravnavo. 
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) je o sprejemu 
ustavne pritožbe obvestilo Upravno sodišče. Z istim sklepom 
je Ustavno sodišče tudi sklenilo, da sprejme pobudo za zače-
tek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 20. člena 
ZDavP-2. Pobudo je poslalo Državnemu zboru v odgovor.

6. Državni zbor v odgovoru navaja, da je povsem neute-
meljeno pobudnikovo zatrjevanje, da ni imel na voljo pravnih 
sredstev za zaščito svojega pravnega položaja, saj je vložil 
zahtevo za izbris svojih osebnih podatkov ter pritožbo zoper 
zavrnitev te zahteve, sprožil je upravni spor in nato vložil še 
ustavno pritožbo. Državni zbor meni, da razlogi, s katerimi 
je Ustavno sodišče utemeljilo odločitev v omenjeni odločbi 
št. U-l-122/13, veljajo tudi za izpodbijani peti odstavek 20. člena 
ZDavP-2. Tudi z njim naj bi zakonodajalec sledil ustavno dopu-
stnemu cilju, omejitev pa naj bi bila skladna s splošnim načelom 
sorazmernosti. Državni zbor meni, da pobuda ni utemeljena.

7. Mnenje o pobudi je podala tudi Vlada. Navaja, da je 
kot predlagateljica izpodbijane ureditve ocenila, da za dosego 
cilja učinkovitega pobiranja davkov ne zadošča zgolj javna 
objava podatkov o davčnem dolžniku, temveč je treba objaviti 
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tudi podatke o tistem posrednem ali neposrednem družbeniku 
davčnega dolžnika, ki lahko zaradi višine svojega deleža po-
membneje vpliva na poslovne odločitve davčnega dolžnika. 
Vlada navaja, da imajo imetniki deležev ali delnic kapitalskih 
družb na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 82/13, 55/15 in 15/17 in 18/21 – ZGD-1) pravico 
do informacij, s katerimi razpolaga družba, torej tudi do infor-
macij o zapadli neplačani davčni obveznosti. Predvidljivo naj bi 
bilo, da je imetnik deležev ali delnic, ki predstavljajo pomemben 
delež v osnovnem kapitalu družbe, zainteresiran za uspešnost 
poslovanja družbe. Zanj naj bi bilo pomembno, da ima družba 
tudi poravnane davčne obveznosti. Imetniki deležev ali delnic 
kapitalskih družb naj bi imeli številne upravljavske pravice, med 
temi pravico do kadrovskih odločitev (izbira organov družbe, 
imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta), poslovnih 
odločitev (imenovanje revizorja, sprejetje letnega poročila) in 
temeljnih statusnih odločitev v družbah, zato naj bi imeli šte-
vilne možnosti za preprečitev javne objave svojega imena na 
seznamu neplačnikov in za učinkovito varovanje svojega prav-
nega položaja. Tudi Vlada se sklicuje na odločbo Ustavnega 
sodišča št. U-I-122/13 in meni, da pri izpodbijani ureditvi ne gre 
za bistveno drugačne okoliščine in položaje od tistih, ki jih je 
Ustavno sodišče v tej odločbi že presojalo. Po njenem mnenju 
peti odstavek 20. člena ZDavP-2 ni v neskladju z 38. členom 
Ustave.

B. – I.
Odločitev o pobudi
8. Glede na to, da izpodbijana sodba Upravnega sodišča 

temelji na izpodbijanem petem odstavku 20. člena ZDavP-2, 
je odločitev o ustavni pritožbi odvisna od odločitve o pobudi. 
Ustavno sodišče je zato najprej odločalo o pobudi.

9. Prvi odstavek 20. člena ZDavP-2 določa, da Generalni 
finančni urad enkrat mesečno, najkasneje do 10. dne v mese-
cu, na svojih spletnih straneh objavi podatke o zavezancih za 
davek, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja v rokih, 
določenih s tem zakonom, in o zavezancih za davek, ki imajo 
zapadle neplačane davčne obveznosti (v nadaljevanju seznam 
neplačnikov), ter da se stari seznam z objavo novega seznama 
umakne s spletnih strani. Drugi odstavek 20. člena ZDavP-2 
določa, da se za zapadlo neplačano obveznost iz prejšnjega 
odstavka šteje davčna obveznost zavezanca za davek, ki na 
25. dan v mesecu pred mesecem objave presega 5.000 EUR 
in je starejša od 90 dni.

10. Izpodbijani peti odstavek 20. člena ZDavP-2 določa 
naslednje:

"Za zavezanca za davek iz prvega odstavka tega člena, 
ki je pravna oseba, se v seznamu neplačnikov objavijo tudi po-
datki o fizičnih osebah, ki so na 25. dan v mesecu pred mese-
cem objave seznama njegovi dejanski lastniki. Za dejanskega 
lastnika se šteje fizična oseba, ki je posredno ali neposredno 
imetnik deležev ali delnic, ki predstavljajo več kot 25 % v osnov-
nem kapitalu te pravne osebe. Objavijo se naslednji podatki o 
dejanskem lastniku:

– osebno ime in
– datum rojstva.
Podatke o dejanskih lastnikih davčnemu organu iz prvega 

odstavka tega člena zagotavlja Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: 
AJPES)."

11. Iz pobudnikovih navedb izhaja, da je zanj peti od-
stavek 20. člena ZDavP-2 sporen, ker javno objavo osebnih 
podatkov zahteva tudi v okoliščinah, v katerih naj bi se znašel 
sam, ko naj z davčnim dolgom pravne osebe ne bi imel "ničesar 
skupnega", saj naj bi davčni dolg nastal, zapadel in ostal nepo-
ravnan, še preden je postal dejanski lastnik pravne osebe, ki je 
neplačnica davkov. Zato je Ustavno sodišče ustavno skladnost 
petega odstavka 20. člena ZDavP-2 preizkusilo, kolikor določa, 
da se osebni podatki dejanskih lastnikov pravne osebe javno 
objavijo tudi tedaj, ko posamezniki dejanski lastniki pravne ose-

be postanejo po tem, ko je ta že imela zapadlo neplačano davč-
no obveznost v smislu drugega odstavka 20. člena ZDavP-2, ki 
je bila razlog za objavo pravne osebe na seznamu neplačnikov.

12. Pobudnik izpodbijani ureditvi očita neskladje z več 
členi Ustave, vendar vsebinsko obrazloži le očitke o neskladju 
z 22., 25. in 38. členom Ustave. Ker je presoja očitkov v zvezi 
s postopkovnimi ustavnimi jamstvi smotrna le, če je izpodbijana 
ureditev skladna z 38. členom Ustave, je Ustavno sodišče naj-
prej opravilo presojo izpodbijane ureditve z vidika te določbe.

13. Prvi odstavek 38. člena Ustave določa, da je za-
gotovljeno varstvo osebnih podatkov in da je prepovedana 
uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega 
zbiranja. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja,1 da se v 
prvem odstavku 38. člena Ustave kot poseben vidik zasebnosti 
zagotavlja varstvo osebnih podatkov. Namen varstva osebnih 
podatkov je zagotoviti spoštovanje posebnega vidika človekove 
zasebnosti – t. i. informacijske zasebnosti. S tem ko Ustava to 
pravico posebej ureja, ji daje posebno mesto in pomen v sicer-
šnjem varstvu zasebnosti posameznika. Po ustaljeni ustavno-
sodni presoji pomeni vsako zbiranje in obdelovanje osebnih 
podatkov poseg v pravico do varstva zasebnosti oziroma v 
pravico posameznika, da obdrži informacije o sebi, ker noče, da 
bi bili z njimi seznanjeni drugi. Ker izpodbijana ureditev določa 
prav to, je torej očitno, da uzakonja poseg v človekovo pravico 
do informacijske zasebnosti.

14. Posegi v človekove pravice in temeljne svoboščine 
so dopustni pod pogoji iz tretjega odstavka 15. člena in 2. čle-
na Ustave. Predpogoj dopustnosti posega je, da ta zasleduje 
ustavno dopusten cilj, ki je lahko bodisi varstvo pravic drugih 
bodisi varstvo javne koristi. Poleg tega mora poseg prestati t. i. 
strogi test sorazmernosti, ki obsega presojo treh vidikov posega: 
primernosti, nujnosti in sorazmernosti v ožjem pomenu besede.

15. Izpodbijana ureditev predstavlja vsebinsko dopolni-
tev ureditve iz prvega odstavka 20. člena ZDavP-2, ki določa 
javno objavo podatkov o pravnih osebah, ki so neplačnice 
davkov. Cilji izpodbijane ureditve so zato očitno povezani s 
cilji te osnovne ureditve. V zvezi s cilji te je Ustavno sodišče 
že ugotovilo, da ta zasleduje cilje na več ravneh, in sicer cilj 
zviševanja davčne kulture, izboljšanja plačilne discipline ter 
spodbujanja k prostovoljnemu, pravilnemu in pravočasnemu 
plačevanju davčnih obveznosti, poleg tega pa tudi cilj tran-
sparentnosti na mikroravni v smislu, da se javnosti zagotovi 
vpogled v stanje davčnega dolga posameznega zavezanca za 
davek, in cilj transparentnosti na makroravni v smislu, da se 
javnosti zagotovi vpogled v stanje skupnega davčnega dolga.2 
Ustavno sodišče sprejema, da izpodbijana ureditev zasleduje 
prvega od omenjenih ciljev osnovne ureditve. Gre za cilj, ki je 
očitno usmerjen v povečanje učinkovitosti davčnega sistema, 
učinkovit davčni sistem pa je nedvomno v javnem interesu. 
Zato izpodbijana ureditev zasleduje ustavno dopusten cilj. Iz 
zakonodajnega gradiva ne izhaja, da bi zasledovala tudi cilja 
transparentnosti,3 Državni zbor in Vlada v vlogah, ki sta jih 
podala v tem postopku, teh ciljev ne navajata, poleg tega pa 
sta cilja zagotovljena že z objavo podatkov o pravnih osebah, 
ki so neplačnice davkov, na podlagi osnovne ureditve. Zato 
Ustavno sodišče ciljev transparentnosti v nadaljevanju presoje 
ni obravnavalo kot ciljev izpodbijane ureditve.

1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-122/13, 8. točka obra-
zložitve.

2 Prav tam, 9. točka obrazložitve. 
3 V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-

kona o davčnem postopku (ZDavP-2F), prva obravnava, 
EVA 2012-1611-0013, objavljenem v Poročevalcu DZ z dne 2. 10. 
2012, je Vlada v zvezi s tem navedla: "Predlagatelj želi z objavo 
davčnih neplačnikov zmanjšati problem neplačevanja javnih daja-
tev oziroma spodbujati prostovoljno plačevanje javnih dajatev ter 
zagotoviti varnejše poslovno okolje. Z namenom, da se doseže 
zastavljeni cilj, predlagatelj ocenjuje, da ne zadošča samo javna 
objava podatkov o davčnem neplačniku, ampak je treba poleg 
njegovih podatkov objaviti tudi podatke o dejanskem lastniku te 
pravne osebe – davčnega neplačnika."
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16. Ukrep, ki posega v človekovo pravico in temeljno svo-
boščino, je primeren, če je z njim dejansko mogoče doseči cilj, 
ki ga zasleduje. V zvezi s tem je Ustavno sodišče že pojasnilo, 
da je treba na področju javnih financ zakonodajalcu pustiti 
široko polje proste presoje ne le glede predmeta obdavčitve, 
temveč tudi glede ukrepov, ki zagotavljajo učinkovit davčni si-
stem, kot tudi to, da za presojo, kateri ukrep ali skupina ukrepov 
je učinkovitejša za dosego cilja na področju javnih financ, ni 
pristojno samo, temveč je v prvi vrsti zakonodajalec poklican, 
da oceni, ali je ukrep primeren za dosego učinkovitejšega 
davčnega sistema.4 Zato Ustavno sodišče pri presoji (ne)pri-
mernosti ukrepa ocenjuje le, ali je zakonodajalec morda izbral 
tako sredstvo, ki očitno ne more doseči zasledovanega cilja.5 
Ukrep je torej neprimeren šele takrat, kadar sredstvo za dose-
go cilja ni v razumni zvezi s tem ciljem in kadar s sredstvom 
navedenega cilja v nobenem primeru ni mogoče doseči, ne le 
zgolj v določenem obsegu.6

17. Za izpodbijano ureditev ni mogoče trditi, da očitno 
ne prispeva k cilju, ki ga zasleduje. Razumno je namreč pred-
videvati, da posameznike, na katere izpodbijana ureditev že 
neposredno pravno učinkuje in ki so bili na njeni podlagi že 
objavljeni na seznamu neplačnikov davkov, spodbuja k ravna-
njem, ki bodo omogočila čimprejšnje plačilo davčnega dolga 
pravne osebe in s tem izbris njenih osebnih podatkov s sezna-
ma neplačnikov davkov. Posameznike, na katere neposredno 
pravno še ne učinkuje, pa k temu, da svoj obstoječi ali bodoči 
vpliv na poslovodenje pravne osebe uporabijo bodisi tako, da 
pravna oseba ne bo izpolnila pogojev za objavo na seznamu 
neplačnikov, bodisi tako, da bo s tega seznama čim prej izbri-
sana. Razumno pričakovanje vsaj določenih specialno-preven-
tivnih in generalno-preventivnih učinkov izpodbijanega ukrepa 
zadostuje za sklep o njegovi primernosti. Okoliščina, da je z 
ukrepom ustavno dopustni cilj mogoče doseči le v določenem 
obsegu, pa sicer lahko, kot bo razvidno tudi iz nadaljevanja 
presoje, vpliva na presojo sorazmernosti takega ukrepa v ož-
jem pomenu.7

18. Pri ocenjevanju nujnosti posega je merilo presoje, 
ali je poseg sploh nujen (potreben) v tem smislu, da cilja ni 
mogoče doseči brez (kakršnegakoli) posega nasploh oziroma 
da cilja ni mogoče enako učinkovito doseči s kakšnim drugim 
ukrepom, ki bi manj posegal v prizadeto pravico.8 Izpodbijani 
ukrep ni nujen, če je cilj mogoče enako učinkovito zagotoviti 
s kakšnim drugim ukrepom, ki v nobenem pogledu ni manj 
učinkovit od izpodbijanega, hkrati pa blažje ali pa sploh ne po-
sega v zavarovano ustavno dobrino. Glede na navedeno in ob 
upoštevanju prej omenjenega stališča, da ima zakonodajalec 
na področju javnih financ široko polje proste presoje tudi glede 
ukrepov, ki zagotavljajo učinkovit davčni sistem, in da Ustavno 

4 Ne glede na navedeno so vsaj delno učinkovitost javne 
objave potrdile tudi posamezne empirične študije. Glej npr. R. Pe-
rez-Truglia, U. Troiano, Shaming tax delinquents, Journal of Public 
Economics, št. 167 (2018), str. 120–137. Ta sicer ugotavlja, da je 
učinkovitost toliko večja, kolikor večjo stigmatiziranost ukrep javne 
objave povzroča. Od ukrepa, ki zgolj določa javno dostopnost teh 
podatkov v bazi, ki je javnosti na splošno dostopna na spletu, je npr. 
učinkovitejši ukrep, da bodo podatki o neplačevanju davkov razkriti 
sosedom, sorodnikom ipd., torej konkretnejšemu krogu ljudi, ki so 
za neplačnika davkov iz takšnih ali drugačnih razlogov posebej 
pomembni. Glede na izsledke navedene študije to predvsem velja 
za primere, ko so dolgovani manjši zneski davka. O učinkih javne 
objave podatkov o neplačnikih davkov v Sloveniji glej N. Dwenger, 
L. Treber, Shaming for Tax Enforcement: Evidence from a New Po-
licy, Centre for Economic Policy Research, London 2018. Dostopno 
na spletnem naslovu: https://cepr.org/active/publications/discussi-
on_papers/dp.php?dpno=13194.

5 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-122/13, 11. točka ob-
razložitve.

6 Prav tam, 12. točka obrazložitve.
7 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-65/13 z dne 3. 7. 2014 

(Uradni list RS, št. 54/14, in OdlUS XX, 27), 20. točka obrazložitve.
8 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-122/13, 15. točka ob-

razložitve.

sodišče ni pristojno za presojo, kateri ukrep ali skupina ukrepov 
je učinkovitejša za dosego cilja na področju javnih financ, lahko 
Ustavno sodišče tudi v tem koraku testa sorazmernosti oce-
njuje le, ali očitno obstaja blažji ukrep, ki bi bil enako učinkovit 
kot izpodbijani. Takega ukrepa Ustavno sodišče ne prepozna.

19. V zadnjem koraku presoje ustavnosti posega v člo-
vekovo pravico je treba opraviti tehtanje med koristmi, ki jih 
prinaša izpodbijani ukrep, in težo posega v prizadeto človekovo 
pravico (presoja sorazmernosti v ožjem pomenu). Za obrav-
navani primer je torej ključno, ali koristi izpodbijanega ukrepa 
pretehtajo nad težo posledic, ki jih ukrep povzroča informacijski 
zasebnosti dejanskim lastnikom neplačnikov davkov.

20. Javna objava osebnih podatkov dejanskih lastnikov 
pravnih oseb, ki so neplačnice davkov, ne pomeni zgolj vre-
dnotno nevtralnega razkritja osebnih podatkov, temveč ustvarja 
vtis oziroma zunanji videz, da gre za osebe, ki so odgovorne 
za neplačilo davčnega dolga pravne osebe. Razkritje osebnih 
podatkov povzroča stigmatizacijo teh oseb. Zaradi stigmatiza-
cije, ki jo povzroča, dodatno pa tudi zato, ker jo povzroča tako, 
da generalizira, tipizira in pavšalizira, ima obravnavani poseg 
v informacijsko zasebnost posebej poudarjen pomen in težo. 
K teži posega dodatno prispeva dejstvo, da posameznikov ne 
stigmatizira zgolj kot odgovornih za neplačilo davka pravne 
osebe v času, ko so že bili njeni dejanski lastniki, temveč tudi 
za čas pred tem, za kar ni nobenega vsebinskega, vrednotnega 
razloga. Teža posega v pravico iz prvega odstavka 38. člena 
Ustave je torej jasna in izrazita.

21. Koristi izpodbijanega ukrepa so v pomembnem obse-
gu odvisne od okoliščine, ali je pravna oseba objektivno spo-
sobna poravnati svoj davčni dolg. Če ga je, bo ukrep vsekakor 
lahko učinkovito silil dejanske lastnike pravne osebe v to, da 
poskrbijo, da bo pravna oseba svoj davčni dolg čim prej in v 
celoti poravnala. Vendar po drugi strani ni mogoče spregledati, 
da bo v takih primerih praviloma uspešna tudi prisilna izterjava 
davčnega dolga, ki se mora začeti, čim davek ni plačan v pred-
pisanih rokih. Koristi ukrepa bodo torej predvsem v hitrosti prili-
va zneskov iz naslova davkov v proračun in ne v višini prilivov. 
Če pravna oseba ni sposobna poplačati davčnega dolga, so 
pozitivni učinki izpodbijanega ukrepa vprašljivi tako v časovnem 
kot zneskovnem pogledu. V primerih, ko je zoper pravno osebo 
začet stečajni postopek,9 pa je spodbujanje dejanskih lastni-
kov takih pravnih oseb, da zagotovijo pravočasno in pravilno 
plačilo davkov, praviloma obsojeno na neuspeh. Koristi, ki jih 
izpodbijani ukrep prinaša zaradi svojih generalno-preventivnih 
učinkov (na posameznike), so nedoločne in nejasne. Ureditev, 
ki posameznikom grozi z avtomatično javno objavo njihovih 
osebnih podatkov, če bodo postali dejanski lastnik pravne 
osebe, ki je na seznamu neplačnikov davkov,10 te predvsem 
odvrača od pridobivanja poslovnih deležev v takih pravnih 
osebah, ta učinek pa ne prispeva k ustavno dopustnemu cilju, 
ki ga ukrep zasleduje.

22. Glede na jasno in izrazito težo posledic izpodbijanega 
ukrepa na eni strani ter omejene, nedoločne in nejasne koristi 

9 Kot izhaja iz Poročila Finančne uprave Republike Slovenije 
o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31. 12. 2018 z dne 
7. 6. 2019, na katerega se v svojem mnenju o obravnavani pobudi 
sklicuje tudi Vlada, pa je delež davčnega dolga pravnih oseb v 
stečaju v strukturi celotnega davčnega dolga visok. Poročilo je 
dostopno na spletnem naslovu: https://www.gov.si/assets/organi-
-v-sestavi/FURS/Strateski-dokumenti/2018-Porocilo-o-stanju-in-
-gibanju-dolga-31.12.2018.doc.

10 Tak učinek izpodbijane ureditve je lahko sporen tudi iz 
razlogov, ki niso povezani s pravico do informacijske zasebno-
sti. Nacionalna ureditev, ki posameznike odvrača od pridobivanja 
poslovnih deležev kapitalskih družb, s tem ko omogoča "predrtje 
korporativne tančice" in "kaznovanje" družbenikov za ravnanja 
kapitalske družbe, namreč omejuje svobodo ustanavljanja in pro-
sti pretok kapitala iz 49. oziroma 63. člena Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016 – PDEU) 
in mora tudi po pravu Evropske unije zadostiti zahtevam načela 
sorazmernosti – glej npr. sodbo Sodišča Evropske unije (v nada-
ljevanju SEU) v zadevi Idryma Typou, C-81/09, z dne 21. 10. 2010.
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ukrepa na drugi strani Ustavno sodišče zaključuje, da izpodbi-
jana ureditev ne prestane testa sorazmernosti v ožjem pomenu 
in je zato v neskladju s prvim odstavkom 38. člena Ustave. Zato 
je peti odstavek 20. člena ZDavP-2 razveljavilo, kolikor določa, 
da se na seznamu neplačnikov objavijo tudi podatki o fizičnih 
osebah, ki so dejanski lastniki pravne osebe, ki je objavljena na 
seznamu neplačnikov davkov, postale po tem, ko je pravna ose-
ba že izpolnjevala pogoje za objavo na seznamu neplačnikov, 
torej tedaj, ko je že imela zapadle neplačane davčne obveznosti 
v smislu drugega odstavka 20. člena ZDavP-2 (1. točka izreka).

23. Glede na to, da je pobudnik uspel že z očitkom o 
neskladju izpodbijane ureditve s prvim odstavkom 38. člena 
Ustave, se Ustavnemu sodišču s presojo drugih njegovih očit-
kov zoper izpodbijano ureditev ni bilo treba ukvarjati.11

B. – II.
Odločitev o ustavni pritožbi
24. Ker izpodbijana sodba Upravnega sodišča temelji 

na ureditvi ZDavP-2, za katero je Ustavno sodišče presodilo, 
da je delno v neskladju s prvim odstavkom 38. člena Ustave, 
je Ustavno sodišče zaradi neskladnosti sodbe Upravnega 
sodišča z isto določbo Ustave ugodilo tudi ustavni pritožbi, 
izpodbijano sodbo razveljavilo ter zadevo vrnilo Upravnemu 
sodišču v novo odločanje (2. točka izreka). V novem sojenju 
bo moralo to najprej ugotoviti, ali je pritožnik postal dejanski 
lastnik neplačnice davkov, družbe ZVEZDA - DIANA, še pre-
den je ta izpolnjevala pogoje za objavo na seznamu neplač-
nikov davkov, nato pa o tožbi odločiti ob upoštevanju razlogov 
in izreka te odločbe.

25. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo 
že iz navedenega razloga, se v presojo drugih v ustavni pritožbi 
uveljavljanih očitkov kršitev človekovih pravic ni spuščalo.

C.
26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

43. člena in prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: pred-
sednik dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, 
Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko 
Knez, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, 
Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo 
s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodnica Mežnar 
ter sodniki Jaklič, Svetlič in Šorli. Sodnika Accetto in Knez sta 
dala pritrdilni ločeni mnenji.

Dr. Matej Accetto
predsednik

1092. Odločba o razveljavitvi 48. člena Zakona 
o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, 
omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo 
posledic COVID-19

Številka: U-I-25/22-15
Datum: 17. 3. 2022

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem z zahtevo Branimirja Štruklja, Ljubljana, Lidije Jerkič, 

11 Dodatno Ustavno sodišče vendarle pojasnjuje, da so se-
znami, na katerih so objavljeni potencialni kršitelji predpisov, lahko 
sporni tudi z vidika postopkovnih jamstev. Tako je npr. SEU v sodbi 
v združenih zadevah Kadi in Al Barakaat International Foundation 
proti Svetu EU in Evropski komisiji, C‑402/05 P in C‑415/05 P, z dne 
3. 9. 2008, poudarilo, da je tudi pri tovrstnih seznamih treba spošto-
vati pravico do izjave, pravico do seznanitve z dokazi in možnost 
opredelitve do dokazov (prim. točke 334, 338–339, 341–342, 345 
in 348 obrazložitve navedene sodbe). 

Ljubljana, Petra Majcna, Koper, Jakoba K. Počivavška, Ljublja-
na, in Evelin Vesenjak, Trbovlje, ki jih zastopa Iztok Ščernjavič, 
odvetnik v Domžalah, na seji 17. marca 2022

o d l o č i l o :

1. Člen 48 Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje 
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21) se razveljavi.

2. Predlagatelji sami nosijo svoje stroške postopka.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagatelji na podlagi petega odstavka 21.a člena 

Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, 
št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20 – v nadalje-
vanju ZRLI) vlagajo zahtevo za oceno ustavnosti 48. člena 
Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omili-
tev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 
(v nadaljevanju ZDUPŠOP). Zatrjujejo, da je bil v postopku 
njegovega sprejemanja kršen drugi odstavek 90. člena Ustave, 
ker 48. člen ZDUPŠOP ne pomeni nujnega ukrepa, ki bi bil po-
vezan z odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19, in zato 
ne spada v materijo interventnega zakona. Zato Državni zbor 
ne bi smel sprejeti sklepa o nedopustnosti referenduma glede 
ZDUPŠOP. Posledično naj bi bila kršena tudi 3. in 44. člen 
Ustave. Predlagatelji navajajo, da Državni zbor s Sklepom o 
nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu 
o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvla-
dovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 206/21 – v nadaljevanju Sklep) na deklaratorni 
ravni zasleduje legitimne cilje, vendar pa izpodbijani 48. člen 
ZDUPŠOP ne pomeni ukrepa, ki bi bil povezan z odpravo 
posledic COVID-19. Zatrjujejo, da Državni zbor ni z veliko 
mero verjetnosti izkazal, da višanje plačnih razredov zdravni-
kov in zobozdravnikov res prispeva k zmanjševanju posledic 
COVlD-19 krize. Opozarjajo, da v Sklepu med ukrepi, ki od-
pravljajo posledice epidemije, sploh ni omenil, da se za zdrav-
nike in zobozdravnike odpravlja "kapica" iz drugega odstavka 
7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17, 84/18 in 204/21 – v 
nadaljevanju ZSPJS). Prav tako naj ne bi utemeljil, kako oziro-
ma na kakšen način materija višanja plačnih razredov ozkega 
kroga javnih uslužbencev zadosti kriteriju nujnih ukrepov, brez 
katerih odprave posledic naravne nesreče ni mogoče zagotovi-
ti. Zakonodajalec naj tako ne bi vzpostavil (vzročne) povezave 
v smislu, da izpodbijani ukrep dejansko zasleduje deklarirane 
cilje oziroma k njim prispeva v kombinaciji z drugimi (že obsto-
ječimi ali šele predvidenimi) ukrepi. Da zakonodajalcu ni uspelo 
izkazati nujnosti ukrepa, naj bi potrjevalo tudi mnenje Zakono-
dajno-pravne službe, razvidno iz magnetograma 68. nujne seje 
Odbora za finance z dne 23. 12. 2021 ob obravnavi amand-
maja, ki je vpeljal izpodbijano določbo, in tudi drugo gradivo iz 
zakonodajnega postopka sprejemanja ZDUPŠOP. Tako naj bi 
bilo v obrazložitvi amandmaja navedeno, da je začasni ukrep 
izpolnitev vladne zaveze iz stavkovnega sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in sindikatom FIDES v skladu s sklepom 
Vlade RS št. 10103-2/2016/13 z dne 1. 12. 2016. Da naj bi iz-
podbijana določba pomenila uresničitev zavez iz stavkovnega 
sporazuma iz leta 2016, naj bi izhajalo tudi iz pojasnila ministra 
za zdravje. Predlagatelji opozarjajo, da pri presoji nujnosti 
ukrepa tudi ni mogoče spregledati, da uveljavitev 48. člena 
ZDUPŠOP časovno sovpada z zahtevo sindikata FIDES po 
izstopu zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega 
sistema. Po mnenju predlagateljev pri izpodbijanem ukrepu ne 
gre za ciljni odziv na začasne izjemne razmere zaradi blaženja 
posledic epidemije COVID-19, temveč se z njim dejansko za-
sleduje interes sindikata FIDES po reformi plačnega sistema 
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(zaradi preprečitve odhodov zdravnikov in zobozdravnikov iz 
javnega zdravstvenega sistema, ustreznega nagrajevanja mla-
dih zdravnikov), ki ni povezana z boleznijo COVID-19.

2. Za primer, da bi Državni zbor v postopku pred Ustav-
nim sodiščem kot cilj izpodbijanega ukrepa začel zatrjevati, 
da je bil resnični cilj zakonodajalca v finančnem nagrajevanju 
zdravnikov in zobozdravnikov zaradi njihove preobremenjeno-
sti, povezane z boleznijo COVID-19, predlagatelji navajajo, da 
ta ukrep tudi ni primeren za dosego cilja, ker enako obravnava 
vse zdravnike in zobozdravnike, čeprav naj z vidika tveganj, 
povezanih s COVlD-19, več kot očitno ne bi bili vsi v enakem 
položaju. Ukrep naj ne bi bil primeren tudi zato, ker naj bi 
bila preobremenjenost zdravnikov zaradi bolezni COVID-19 
začasne narave, začasnih stvari pa naj se po naravi stvari ne 
bi reševalo s sistemskimi spremembami plačnega sistema, do 
česar naj bi prišlo v konkretnem primeru. Da materija 48. člena 
ZDUPŠOP ne sodi v interventno zakonodajo, naj bi potrje-
valo tudi dejstvo, da naj bi šlo pri tem ukrepu za sistemsko 
spremembo plačnega sistema, do katere lahko pride sicer 
le v za to posebej predvidenem postopku, ki je urejen v VlIl. 
poglavju ZSPJS. Že dejstvo, da je za tovrstne posege v plačni 
sistem v ZSPJS predviden poseben postopek spreminjanja, v 
katerega so vključeni vsi deležniki socialnega dialoga, naj bi 
samo po sebi kazalo na to, da ne gre za materijo, ki se lahko 
obravnava v interventni zakonodaji. Predlagatelji poudarjajo, 
da nimajo težav s tem, da se požrtvovalnost in napor, ki so ga 
zdravstveni delavci in drugi javni uslužbenci (ne zgolj zdravniki 
in zobozdravniki) vložili v spopadanje z epidemijo COVID-19, 
ustrezno nagradi, vendar pa takšen cilj ne upravičuje sistemske 
spremembe ZSPJS za zdravnike in zobozdravnike.

3. Predlagatelji navajajo, da je edina okoliščina, ki izpodbi-
jani ukrep morda na prvi pogled povezuje z obvladovanjem bo-
lezni COVID-19, dejansko zgolj njegova domnevna začasnost, 
kar pa ne zadošča za izkaz nujnosti v smislu drugega odstavka 
90. člena Ustave. Pri tem opozarjajo, da je sicer tudi začasnost 
ukrepa vprašljiva, saj ni jasno, ali bi bilo mogoče zdravnikom, 
ki bi napredovali v letu 2022, dosežena napredovanja odvzeti.

4. Predlagatelji zatrjujejo tudi, da je zakonodajalec pri 
sprejemanju 48. člena ZDUPŠOP zagrešil še dve kršitvi za-
konodajnega postopka, ki naj bi kazali na očitno samovoljo 
zakonodajne veje oblasti (2. člen Ustave). Navajajo, da predlog 
48. člena ZDUPŠOP pred vložitvijo v zakonodajno obravnavo 
ni bil predložen Svetu za sistem plač v javnem sektorju (v 
nadaljevanju Svet), in to kljub temu, da se z njim dejansko po-
sega v ZSPJS, zaradi česar Svet ni mogel podati mnenja, kot 
mu to nalaga 35. člen ZSPJS. Šlo naj bi za očitno samovoljo 
zakonodajalca in s tem za kršitev 2. člena Ustave. Do kršitev 
zakonodajnega postopka pri sprejemanju ZDUPŠOP naj bi pri-
šlo tudi v Državnem svetu z zlorabo instituta odložilnega veta.

5. Državni zbor je odgovoril na zahtevo. Pojasnjuje, da 
izpodbijana določba ni bila sestavni del prvotnega besedila 
predloga zakona. Vanj naj bi bila vključena s sprejetjem amand-
maja poslanskih skupin SDS, NSi in SMC ob obravnavi na seji 
matičnega delovnega telesa. Iz obrazložitve amandmaja naj 
bi bil razviden njegov namen določiti, da se za plačno skupino 
E – Delovna mesta na področju zdravstva, E1 – Zdravniki in 
zobozdravniki do 31. 12. 2022 ne bi uporabljala omejitev iz dru-
gega odstavka 7. člena ZSPJS. V obrazložitvi amandmaja naj 
bi bilo poudarjeno, da začasni ukrep pomeni izpolnitev zaveze 
iz stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
sindikatom FIDES v skladu s sklepom Vlade RS št. 10103-
2/2016/13 z dne 1. 12. 2016 in da je določbo o odstopu od 
predpisa, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, mogoče re-
alizirati le, če bo za plačno skupino E1 izvedena sprememba 
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 23/96 – popr., 
39/98, 46/98 – popr., 97/00, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 
80/18, 160/20 in 88/21) na podlagi predhodnih pogajanj med 
partnerjema kolektivne pogodbe. Predstavnik Vlade naj bi na 
seji matičnega delovnega telesa pojasnil, da se z amandma-
jem, predvsem zaradi posebne obremenjenosti zdravnikov in 

zobozdravnikov v času slabih epidemioloških razmer zagotavlja 
pravna podlaga za uvrstitev zdravnikov in zobozdravnikov v 
višje plačne razrede, in sicer največ v 63. plačni razred. Dr-
žavni zbor navaja, da je Zakonodajno-pravna služba na seji 
matičnega delovnega telesa izpostavila vprašanje, ali je predla-
gana rešitev, ki predstavlja odstop od ZSPJS, sploh povezana 
z namenom in vsebino obravnavanega zakona, oziroma je 
menila, da je umeščanje predlagane rešitve, katere dokončna 
realizacija naj bi bila odvisna od kolektivnega pogajanja, vpra-
šljivo. Državni zbor pojasnjuje, da so bila tudi v nadaljevanju 
postopka sprejemanja izpodbijane določbe izražena različna 
mnenja o njeni ustavni skladnosti, pri čemer je bil problem 
zmanjševanja števila zdravnikov jasno prepoznan. V stališčih 
zagovornikov predlagane rešitve (zlasti predstavnikov Vlade) 
naj bi bili poudarjeni vloga zdravnikov kot nosilcev zdravstvene 
dejavnosti in njihova odgovornost pri zdravljenju pacientov v 
zahtevni epidemiološki situaciji. Nujnost takojšnjega ukrepanja, 
povezanega s pomanjkanjem zdravnikov, naj bi narekovala že 
splošno znana narava trenutnih epidemioloških razmer. Po-
datki o številu hospitaliziranih oseb in oseb na intenzivni negi 
naj bi bili javno dostopni. Državni zbor navaja, da je v času 
omejevanja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19, 
ko je problem pomanjkanja zdravniškega kadra še posebej 
zaostren, tudi zaradi dodatnih razlogov odsotnosti, ne le na 
COVID-19 oddelkih, ampak na vseh področjih zagotavljanja 
zdravstvenega varstva, treba nadaljnje zmanjševanje kadrov 
zaustaviti in omiliti z ukrepom, ki se nanaša na problematiko 
zdravniških plač. Ukrep naj torej z obvladovanjem nalezljive 
bolezni COVID-19 ne bi bil le povezan, ampak naj bi bil za učin-
kovito zagotavljanje zdravstvenega varstva bistven. Nujnost 
rešitve iz 48. člena ZDUPŠOP kot ukrepa za odpravo posledic 
naravne nesreče naj bi bila s tem, da je omejena le na plače 
zdravnikov, tako nedvomno podana. Državni zbor zatrjuje, da 
sprejetje izpodbijanega ukrepa, ki je usmerjen k plačam zdrav-
nikov in zobozdravnikov, nima narave posega v plačni sistem, 
saj je interventen, začasen (do konca leta 2022) in v ničemer ne 
izključuje, da bi se problematika plačnega sistema v prihodnje 
urejala sistemsko, skladno s postopki, ki jih v ta namen določa 
ZSPJS, in ob upoštevanju vseh kategorij javnih uslužbencev. 
V zvezi s postopkom sprejemanja odločitve Državnega sveta, 
da o ZDUPŠOP ne bo zahteval ponovnega odločanja, Državni 
zbor pojasnjuje, da se do načina obravnave v Državnem svetu 
ob sprejemanju tega zakona, kot tudi do siceršnje prakse spre-
jemanja odločitev o zahtevah za ponovno odločanje o interven-
tnih zakonih, z vidika svojih pristojnosti ne more opredeljevati.

6. Predlagatelji so se izjavili o odgovoru Državnega zbora. 
Navajajo, da odhodi zdravnikov iz javnega zdravstva niso po-
vezani z epidemijo COVID-19, prav tako pa ukrep, ki temelji na 
očitno neenaki obravnavi zdravniškega osebja, ne more prispe-
vati k učinkovitosti izvajanja zdravstvenega varstva. Menijo, da 
z višanjem zdravniških plač ni mogoče preprečiti odhoda zdrav-
nikov, ker plača ni edini vidik, ki zaposlenega zadrži v delovnem 
razmerju ali ga vanj privabi. Prav tako naj višanje zdravniških 
plač ne bi moglo nadomestiti zdravnikov, ki so odsotni iz drugih 
razlogov (bolniškega staleža). Če bi bil ukrep nujen, bi moral po 
mnenju predlagateljev zakonodajalec omogočiti takojšen dvig 
zdravniških plač. Predlagatelji navajajo, da zakonodajalec z 
izpodbijanim ukrepom, s katerim posega v enotni plačni sistem 
javnih uslužbencev, ne zasleduje nagrajevanja zdravnikov in 
zobozdravnikov zaradi njihove preobremenjenosti ali pa za-
radi dela v rizičnih razmerah, ker izpodbijani ukrep nekritično 
enači vse zdravnike in zobozdravnike, čeprav vsi zdravniki 
zaradi COVID-19 niso preobremenjeni, prav tako pa tudi niso 
vsi enako izpostavljeni tveganjem, povezanim z okužbo. Prav 
dejstvo, da je zakonodajalec v 48. člen ZDUPŠOP vključil tudi 
zobozdravnike, v celoti pa iz njega izpustil preostalo medicin-
sko osebje in tudi raziskovalno sfero, katere del nedvomno 
izjemno sodeluje pri spopadanju s COVID-19 (npr. Institut 
"Jožef Stefan" in Kemijski inštitut), naj bi kazalo na to, da na-
men tega ukrepa nedvomno ni v nagrajevanju najzahtevnejših 
delovnih mest zaradi preobremenjenosti in dela v tveganih 
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razmerah. Predlagatelji trdijo, da poseg v ZSPJS ni nujen 
ukrep za dosego cilja, ker bi lahko zakonodajalec zdravnike 
in zobozdravnike nagradil z dodatki. Poseg naj prav tako ne 
bi bil primeren, saj začasnih težav po naravi stvari ni primerno 
reševati s sistemskimi spremembami zakonodaje v okviru inter-
ventne zakonodaje. Predlagatelji menijo, da izpodbijani ukrep, 
s katerim je zakonodajalec izključil socialni dialog in zaobšel 
33. člen ZSPJS, po naravi stvari ne more biti primeren ukrep 
za dosego zasledovanega cilja, saj je o primernosti ukrepa mo-
goče razpravljati zgolj v primeru, ko je ukrep skladen z veljavno 
zakonodajo. Vztrajajo pri povrnitvi stroškov, ki so jim nastali v 
postopku pred Ustavnim sodiščem, ker naj bi šlo pri izpodbijani 
ureditvi za očiten primer zakonodajne protipravnosti.

7. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-25/22 z dne 10. 2. 
2022 (Uradni list RS, št. 17/22) na podlagi 39. člena Zakona 
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) 
do končne odločitve Ustavnega sodišča zadržalo izvrševanje 
izpodbijanega 48. člena ZDUPŠOP.

B. – I.
8. Po Ustavi ima v Republiki Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo 

uresničuje neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti 
(drugi stavek drugega odstavka 3. člena Ustave). Oblast se 
neposredno izvršuje v znanih oblikah t. i. neposredne demo-
kracije, med katere spada tudi zakonodajni referendum. Z 
vidika delovanja državne oblasti pomeni zakonodajni referen-
dum način sodelovanja ljudstva pri sprejemanju zakonov kot 
najpomembnejših pravnih in političnih odločitev, ki so sicer v 
pristojnosti predstavniškega telesa.1

9. Zakonodajni referendum ureja Ustava v 90. členu. Pred-
videva ga kot naknadni zavrnitveni referendum o uveljavitvi 
zakona, ki ga je Državni zbor že sprejel. V zvezi z izvrševanjem 
referenduma državljanom (volivcem) zagotavlja dve pravici: naj-
prej pravico 40.000 volivcev, da zahtevajo razpis referenduma 
(prvi odstavek 90. člena Ustave), nato pa še pravico glasovati 
na referendumu (tretji odstavek 90. člena Ustave). Podrobnejšo 
ureditev načina izvrševanja zakonodajnega referenduma Ustava 
prepušča zakonski ureditvi (peti odstavek 90. člena).2

10. ZRLI ureja dva različna postopka odločanja Držav-
nega zbora o nedopustnosti referenduma in prav tako dva 
različna postopka ustavnosodne kontrole te odločitve. Člen 
21 ZRLI ureja postopek glede zakonov iz druge do četrte 
alineje drugega odstavka 90. člena Ustave,3 21.a člen ZRLI 
pa postopek glede zakonov iz prve alineje drugega odstavka 
90. člena Ustave.

1 Povzeto po I. Kaučič v: I. Kaučič (ur.), Zakonodajni refe-
rendum, Inštitut za primerjalno pravo, GV Založba, Ljubljana 2010, 
str. 21.

2 Peti odstavek 90. člena Ustave določa, da se referendum 
ureja z zakonom, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino 
glasov navzočih poslancev.

3 Na podlagi te zakonske določbe Državni zbor v štirinajstih 
dneh po vložitvi referendumske pobude sprejme sklep, s katerim 
ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, in ga objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije. Pobudnik lahko v petnajstih dneh 
od objave tega sklepa zahteva, naj Ustavno sodišče preizkusi 
njegovo ustavnost. Pobudnik lahko zahtevo umakne do odločitve 
Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče odloči o zahtevi v tridesetih 
dneh. Če je zoper sklep Državnega zbora na Ustavno sodišče vlo-
žena zahteva za oceno ustavnosti, Državni zbor zakona ne pošlje 
v razglasitev do objave odločitve Ustavnega sodišča v Uradnem 
listu Republike Slovenije, da sklep Državnega zbora ni v neskladju 
z Ustavo, oziroma do seznanitve, da je zahteva umaknjena. Če 
Ustavno sodišče ugotovi, da je sklep Državnega zbora v neskladju 
z Ustavo, ga razveljavi. Sklep Državnega zbora o nedopustnosti 
referenduma zadrži zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi 
za razpis referenduma in potek roka za njihovo zbiranje. Zbiranje 
podpisov se v primeru odločitve Ustavnega sodišča, da je sklep 
Državnega zbora v neskladju z Ustavo, nadaljuje naslednji dan 
po objavi odločbe Ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike 
Slovenije, kar se objavi na spletni strani Državnega zbora.

11. Drugače kot v postopku po 21. členu ZRLI Ustavno 
sodišče v postopku po 21.a členu ZRLI to svojo posebno 
pristojnost ustavnosodnega varstva referenduma izvršuje v 
postopku za oceno ustavnosti zakona, kar je sicer običajna 
pristojnost Ustavnega sodišča (prva alineja prvega odstavka 
160. člena Ustave), in ne presoja le tega, ali so zakoni po 
vsebini skladni z Ustavo, temveč tudi, ali so bili sprejeti po 
ustavnoskladnem postopku.4 V okviru te presoje Ustavno 
sodišče skrbi tudi za varstvo ustavne pravice do referen-
duma, vključno s pravico 40.000 volivcev zahtevati razpis 
referenduma.5 Če bi državni organi, vključeni v referendumski 
postopek, s svojimi akti ali ravnanjem kršili ustavna pravila 
referendumskega postopka in s tem preprečili izvedbo refe-
renduma, bi bil zakon, o katerem bi sicer moral biti izveden 
referendum, sprejet po protiustavnem postopku.6 Posebnost 
postopka po 21.a členu ZRLI je v tem, da je presoja Ustavne-
ga sodišča omejena le na vprašanje, ali odločitev Državnega 
zbora, da referenduma ni dopustno razpisati, pomeni kršitev 
prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave. Ta presoja je 
sicer vsebinske narave, ker mora Ustavno sodišče presoditi, 
ali gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe dr-
žave, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Vendar 
če bi Ustavno sodišče ugotovilo, da ne gre za tak zakon, bi to 
pomenilo, da je bil postopek sprejemanja zakona v neskladju 
z Ustavo, saj bi Državni zbor kršil ustavno pravilo o tem, kdaj 
ni dopustno razpisati referenduma.7

12. Kršitev pravil referendumskega postopka se ne raz-
teza nujno na zakon kot celoto, četudi je v skladu z veljavno 
zakonsko ureditvijo zakonodajni referendum mogoče razpisati 
le o celotnem besedilu zakona.8 Do kršitve pravil referendum-
skega postopka, s katero bi zakonodajalec posegel v ustavno 
zagotovljeno pravico zahtevati razpis referenduma, lahko pride 
tudi v primeru, ko zakonodajalec v zakon, ki sicer ne more biti 
predmet referenduma, vključi posamezne določbe, glede kate-
rih referendumsko odločanje po prvi alineji drugega odstavka 

4 Tudi tretji odstavek 21. člena ZUstS določa, da pri odloča-
nju o ustavnosti in zakonitosti predpisov Ustavno sodišče odloča 
tudi o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti pred-
pisi sprejeti. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-197/97 z dne 
21. 5. 1998 (OdlUS VII, 93) navedlo, da zakonske določbe niso 
protiustavne samo, kadar je njihova vsebina v neskladju z Ustavo, 
ampak so lahko protiustavne tudi zaradi kršitev ustavnih pravil 
zakonodajnega postopka. V postopku pred Ustavnim sodiščem je 
torej potem, ko je bil zakon že sprejet in je začel veljati, mogoče 
izpodbijati samo vsebino zakona ali samo postopek, po katerem 
je bil zakon sprejet, ali oboje hkrati (glej npr. odločbi Ustavnega 
sodišča št. U-I-119/95 z dne 12. 10. 1995, Uradni list RS, št. 64/95, 
in OdlUS IV, 98, ter št. U-I-246/97 z dne 15. 10. 1997, Uradni list 
RS, št. 65/97, in OdlUS VI, 127).

5 Referendumski postopek je del zakonodajnega postopka v 
širšem smislu. V ožjem smislu zakonodajni postopek tako pomeni 
postopek sprejemanja zakona v Državnem zboru, v širšem smislu 
pa vključuje tudi zakonodajno iniciativo (88. člen Ustave), suspen-
zivni veto Državnega sveta (drugi odstavek 91. člena Ustave), 
zakonodajni referendum (90. člen Ustave), razglasitev zakona (prvi 
odstavek 91. člena in druga alineja prvega odstavka 107. člena 
Ustave) ter objavo zakona v Uradnem listu Republike Slovenije 
(154. člen Ustave).

6 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-54/09 z dne 14. 4. 
2011 (Uradni list RS, št. 34/11).

7 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-480/20 z dne 11. 3. 
2021 (Uradni list RS, št. 57/21), 13. točka obrazložitve, in št. U-I-
483/20 z dne 1. 4. 2021 (Uradni list RS, št. 64/21), 19. točka 
obrazložitve.

8 Člen 9 ZRLI določa, da na zakonodajnem referendumu 
volivci odločajo o potrditvi zakona, ki ga je sprejel Državni zbor. 
Prim. tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/09 z dne 5. 5. 2009 
(Uradni list RS, št. 35/09, in OdlUS XVIII, 20), 6. točka obrazložitve, 
v kateri je Ustavno sodišče pozvalo zakonodajalca, naj prouči, ali 
ureditev referenduma omogoča učinkovito uresničevanje človeko-
ve pravice do referenduma iz prvega odstavka 90. člena v zvezi s 
44. členom Ustave.
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90. člena Ustave ni izključeno.9 V tem primeru bi bila kršitev 
prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave podana le 
glede tistih zakonskih določb, ki po vsebini niso zakonska pod-
laga za nujne ukrepe za zagotovitev obrambe države, varnosti 
oziroma odprave posledic naravnih nesreč.10

13. Po izrecni zakonski določbi se postopek pred Ustav-
nim sodiščem po 21.a členu ZRLI lahko začne na zahtevo 
vsakega volivca in v roku petnajstih dni od uveljavitve zakona.11 
Gre za posebna postopkovna pravila, ki so lex specialis v raz-
merju do splošne ureditve postopka presoje ustavnosti zakona 
v ZUstS. ZRLI pa ne ureja posebej pooblastil Ustavnega sodi-
šča glede končne odločitve o ustavnosti zakona (t. i. tehnike 
odločanja), kar pomeni, da tudi glede tega veljajo pravila, ki jih 
predvidevata Ustava in ZUstS oziroma jih je Ustavno sodišče 
razvilo v ustavnosodni presoji.

14. Navedena izhodišča omogočajo, da Ustavno sodišče 
tudi v postopku po 21.a členu ZRLI, enako kot v postopku 
ocene ustavnosti zakona po splošnih pravilih ZUstS, oceni 
ustavnost posameznih izpodbijanih zakonskih določb in ne 
nujno zakona kot celote. Če predlagatelj v zahtevi zatrjuje, da 
zakon vsebuje le nekatere določbe, o katerih bi morali volivci 
imeti pravico zahtevati razpis referenduma,12 Ustavno sodi-
šče presojo, ali gre za zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev 
obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, 
ustrezno omeji.

15. Državni zbor je na izredni seji 27. 12. 2021 po nujnem 
postopku sprejel ZDUPŠOP in nato na podlagi prve alineje 
drugega odstavka 90. člena Ustave in 21.a člena ZRLI sprejel 
Sklep. Istega dne je bil ZDUPŠOP skupaj s Sklepom objavljen 
v Uradnem listu, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, 
30. 12. 2021.

16. Predlagatelji kot volivci vlagajo zahtevo za oce-
no ustavnosti 48. člena ZDUPŠOP in trdijo, da izpodbijajo 
navedeno zakonsko določbo, ker naj ne bi šlo za nujni 
ukrep za odpravo posledic naravne nesreče nalezljive bo-
lezni COVID-19. Trdijo, da je bila z vključitvijo izpodbijane 
zakonske določbe v interventni zakon in sprejetjem Sklepa 
volivcem onemogočena vložitev zahteve za razpis zako-
nodajnega referenduma o izpodbijani spremembi oziroma 
odstopu od drugega odstavka 7. člena ZSPJS. Zato so pred-
postavke za vložitev zahteve iz petega odstavka 21.a člena 
ZRLI izpolnjene glede zatrjevanih kršitev prve alineje druge-
ga odstavka 90. člena Ustave.

B. – II.
17. Drugi odstavek 90. člena Ustave določa primere ne-

dopustnosti zakonodajnega referenduma, in sicer referenduma 
ni dopustno razpisati:

– o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe 
države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,

9 O tem, kdaj kršitev drugega odstavka 90. člena Ustave 
pomeni tudi zlorabo zakonodajne oblasti, glej B. Žuber, Ustavno-
sodni nadzor zakonodajnega referenduma, Lexpera, GV Založba, 
Ljubljana 2018, str. 43–49. Kršitev prve alineje drugega odstavka 
90. člena bi bila podana tudi v obratnem primeru, ko bi v zakon, ki 
sicer je lahko predmet referendumskega odločanja, zakonodajalec 
vključil določbe, ki bi morale biti v skladu s prvo alinejo drugega 
odstavka 90. člena Ustave izvzete iz referendumskega odločanja, 
in bi bil referendum o zakonu izveden, vendar pa v takem primeru 
ne bi šlo za kršitev pravice zahtevati razpis referenduma, varstvu 
katere je namenjen postopek po 21.a členu ZRLI.

10 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-480/20, 14. točka 
obrazložitve.

11 Peti odstavek 21.a člena ZRLI določa: "Zahtevo za oce-
no ustavnosti zakona zaradi kršitve drugega odstavka 90. člena 
Ustave Republike Slovenije lahko v petnajstih dneh od uveljavitve 
zakona iz prvega odstavka tega člena vloži le vsak volivec. Ustavno 
sodišče o zahtevi odloči v tridesetih dneh."

12 Prvi odstavek 24.b člena ZUstS med drugim določa, da 
mora zahteva vsebovati navedbo členov predpisa, ki se z zahtevo 
izpodbijajo, ter navedbo razlogov neskladnosti z Ustavo. 

– o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih daja-
tvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega 
proračuna,

– o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
– o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju člo-

vekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.
18. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da je usta-

vodajalec vnaprej izključil referendum o zakonih, navedenih v 
drugem odstavku 90. člena Ustave.13 V teh primerih sploh ni 
mogoče govoriti o pravici zahtevati referendum.14 To pomeni, 
da Ustavno sodišče pri presoji odločitve Državnega zbora, da je 
referendum nedopusten, ne opravi običajnega ustavnosodnega 
tehtanja med prizadetimi ustavnimi vrednotami (na eni strani 
pravico do referenduma in na drugi strani drugimi ustavnimi 
vrednotami, ki jih varujejo zakoni, o katerih je referendum iz-
ključen), temveč v okviru ustavnega besedila in ob upoštevanju 
vseh okoliščin primera oceni zgolj, ali gre v konkretnem primeru 
za zakon iz drugega odstavka 90. člena Ustave.15

19. Zakonodajalec je z ZDUPŠOP spremenil in dopolnil 
določbe 13 različnih zakonov, določil odstop od določb 17 raz-
ličnih zakonov ter določil začasne ukrepe zaradi preprečevanja 
širjenja, omilitve, obvladovanja, okrevanja in odprave posledic 
COVID-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, 
vzgoje in izobraževanja, gospodarstva, dodeljevanja finanč-
nih spodbud in likvidnostnih sredstev ter zaščite, reševanja 
in pomoči (1. člen ZDUPŠOP). Iz prvega odstavka 1. člena 
ZDUPŠOP izhaja, da je bil namen zakonodajalca prepreče-
vanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odprava 
posledic COVID-19 na različnih področjih družbenega življenja.

20. Državni zbor je nedopustnost referenduma o 
ZDUPŠOP utemeljil s tem, da gre za zakon iz prve alineje 
drugega odstavka 90. člena Ustave, ter se pri tem oprl na 
2. točko 8. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 97/10 – ZVNDN), ki med naravne nesreče uvršča tudi 
množični pojav nalezljive človeške bolezni. Glede na navedeno 
mora Ustavno sodišče odgovoriti na vprašanje, ali izpodbijani 
48. člen ZDUPŠOP pomeni zakonsko podlago za nujne ukrepe 
za odpravo posledic naravne nesreče, ki upravičuje izključitev 
referenduma.

21. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-480/20, 
24. točka obrazložitve, razlagalo ustavni pojem "odprave po-
sledic naravne nesreče" in pri tem navedlo, da sta "opredelilni 
značilnosti naravnih nesreč, da (1) imajo izvor v naravi ter (2) 
prizadenejo družbo in povzročijo škodo za življenje, zdravje ali 
premoženje ljudi". Obrazložilo je, da je treba pojem odprave 
posledic naravnih nesreč iz prve alineje drugega odstavka 
90. člena Ustave v tem okviru razumeti zlasti kot prizadevanje 
za odpravo oziroma omilitev negativnih posledic, ki jih je pov-
zročila naravna nesreča.

22. Ustavno sodišče je prav tako že razlagalo, kako razu-
meti pojem nujnosti. Obrazložilo je, da je nujnost iz prve alineje 
drugega odstavka 90. člena Ustave vezana na ukrepe in ne 
na zakon. Nujnost ukrepov je treba ugotavljati z vsebinskega 
vidika in ustavnopravno avtonomno, ne glede na zakonodajni 
postopek, po katerem je bil zakon o nujnih ukrepih za zagoto-
vitev odprave posledic naravne nesreče sprejet.16 Po stališču 
Ustavnega sodišča so nujni ukrepi tisti, ki se ob nastanku 
naravne nesreče ne smejo opustiti ali odložiti, oziroma ukrepi, 
brez katerih odprave posledic naravne nesreče ni mogoče 

13 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/15 z dne 28. 9. 
2015 (Uradni list RS, št. 80/15, in OdlUS XXI, 5), 49. točka obra-
zložitve. 

14 Glede četrte alineje drugega odstavka 90. člena Ustave 
je Ustavno sodišče sprejelo stališče, da ima Državni zbor celo 
dolžnost preprečiti referendum (prav tam).

15 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-480/20, 20. točka 
obrazložitve, in št. U-I-483/20, 23. točka obrazložitve.

16 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-480/20, 26. točka 
obrazložitve.  
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zagotoviti.17 Sprejetje (nujnih) ukrepov in vrsta ukrepov, ki so 
potrebni za odpravo posledic naravne nesreče, sta nujno pogo-
jena z nastankom posledic na določenem področju družbenega 
življenja.18 Med predvidenimi ukrepi in odpravo posledic narav-
nih nesreč mora obstajati stvarna (vzročna) povezava, ukrepi 
pa morajo biti tudi primerni za zagotovitev želenega cilja, to je 
odpravo posledic naravne nesreče.19

23. V navedeni odločbi je Ustavno sodišče tudi poudarilo, 
da je nujnost merilo, katerega uporaba je v konkretnem prime-
ru odvisna od dejanskih okoliščin. Zato morajo biti dejstva, ki 
izkazujejo nujnost, navedena in razlogi za nujnost prepričljivo 
obrazloženi. Državni zbor oziroma Vlada, ki razpolagata s 
konkretnimi podatki, morata v postopku pred Ustavnim sodi-
ščem utemeljiti, da gre za zakon o nujnih ukrepih, pri čemer 
morajo razlogi v bistvenem izhajati že iz sklepa o nedopustnosti 
referenduma. To velja še toliko bolj tedaj, ko gre za zakon, ki 
s svojimi določbami posega na številna področja družbe, v po-
stopku pred Ustavnim sodiščem pa so izpodbijane le njegove 
posamezne določbe oziroma posamezni ukrepi. V tem primeru 
je ključno, da Državni zbor in Vlada posplošeno utemeljitev 
sklepa o nedopustnosti referenduma na ravni zakona konkreti-
zirata v postopku pred Ustavnim sodiščem in v okviru razlogov 
sklepa o nedopustnosti referenduma utemeljita nujnost izpod-
bijanih ukrepov. Ustavno sodišče ocenjuje le, ali so ugotovitve 
in utemeljitve nujnosti ukrepov razumne.20

24. V skladu z navedenimi izhodišči je Ustavno sodi-
šče kot primer naravne nesreče že prepoznalo epidemijo 
COVID-19, ki je bila razglašena z odlokom Vlade, pri razlagi 
pojma epidemija pa v opombi opozorilo tudi na zakonsko 
dikcijo "množični pojav nalezljive bolezni". Zakon, ki pomeni 
zakonsko podlago za nujne ukrepe za zagotovitev odprave 
posledic epidemije COVID-19, je zato štelo za zakon iz prve 
alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.21

B. – III.
25. Drugi odstavek 7. člena ZSPJS določa, da je v plačnih 

podskupinah od C1 do J3 na delovnih mestih in v nazivih mogo-
če doseči največ 57. plačni razred. Z uveljavitvijo izpodbijanega 
48. člena ZDUPŠOP je bilo od navedene zakonske določbe 
odstopljeno tako, da je določeno, da je ne glede na drugi od-
stavek 7. člena ZSPJS za plačno podskupino E1 – Zdravniki in 
zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči 
največ 63. plačni razred za obdobje do 31. 12. 2022.

26. Množičen pojav nalezljive bolezni COVID-19, tudi če 
uradno ni razglašena epidemija, pomeni naravno nesrečo, ker 
ima izvor v naravi ter prizadene družbo in povzroči škodo za 
življenje, zdravje ali premoženje ljudi (21. točka obrazložitve). 
Zakon, ki pomeni zakonsko podlago za nujne ukrepe za zago-
tovitev odprave posledic množičnega pojava nalezljive bolezni 
COVID-19, je zato zakon iz prve alineje drugega odstavka 
90. člena Ustave.

27. Vendar predlagatelji zatrjujejo, da izpodbijana spre-
memba ZSPJS, ki mimo zahtev iz 33. člena ZSPJS omogoča 
zvišanje plačnih razredov za vse zdravnike in zobozdravnike 
ter s tem posega v temelje enotnega plačnega sistema javnih 
uslužbencev in ruši postavljena razmerja med plačami jav-
nih uslužbencev v posameznih plačnih podskupinah, ni nujen 
ukrep, s katerim bi se odpravljale posledice množičnega pojava 
nalezljive bolezni COVID-19.

28. Ustavno sodišče mora zato ob upoštevanju zgoraj 
navedenih izhodišč (22. in 23. točka obrazložitve te odločbe) 
glede na upoštevne navedbe presoditi, ali je Državni zbor 
izkazal dejstva, okoliščine in razloge, iz katerih izhaja, da je 
zagotovitev pravne podlage za zvišanje osnovnih plač vseh 
zdravnikov in zobozdravnikov na največ 63. plačni razred za 

17 Prav tam, 27. točka obrazložitve.
18 Prav tam, 37. točka obrazložitve.
19 Prav tam, 28. točka obrazložitve.
20 Prav tam, 30. in 31. točka obrazložitve.
21 Prav tam, 33. točka obrazložitve.

obdobje do 31. 12. 2022 nujen ukrep za odpravo posledic mno-
žičnega pojava bolezni COVID-19. Ker sta sprejetje (nujnih) 
ukrepov in vrsta ukrepov, ki so potrebni za odpravo posledic 
naravne nesreče, nujno pogojena z nastankom posledic na 
določenem področju družbenega življenja, je Ustavno sodišče 
najprej ugotavljalo, katere so tiste posledice množičnega poja-
va nalezljive bolezni COVID-19 na področju ureditve osnovnih 
plač zdravnikov in zobozdravnikov oziroma širše na področju 
zdravstva, ki jih je treba nujno odpraviti.

29. Državni zbor v Sklepu izključitev referenduma o 
ZDUPŠOP utemeljuje s tem, da ta zakon dodatno blaži in od-
pravlja posledice naravne nesreče nalezljive bolezni COVID-19, 
saj določa ukrepe za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
za gospodarstvo, javne finance in državljane. Zaradi velikega 
števila okuženih z nalezljivo boleznijo COVID-19 in zaradi 
velike zasedenosti kapacitet bolnišničnih postelj, namenjenih 
bolnikom z nalezljivo boleznijo COVID-19, ter števila bolnikov, 
ki potrebujejo intenzivno zdravljenje zaradi nalezljive bolezni 
COVID-19, naj bi bilo treba sprejeti dodatne ukrepe za prepre-
čevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo 
posledic nalezljive bolezni COVID-19 na več družbenih pod-
ročjih, in sicer na področju zdravstva, dela, socialnega varstva 
in gospodarstva. Iz Sklepa izhaja, da ZDUPŠOP kot specifične 
rešitve uvaja solidarnostne dodatke za upokojence in posebej 
ranljive skupine, dodatek za pripadnike sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč, enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje 
socialnega položaja oseb, pomoč za nakup antigenskih hitrih 
testov za samotestiranje na virus SARS-CoV-2, delno povrnitev 
izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali 
nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obvezno-
sti varstva otroka, dodatno financiranje programov v podporo 
družini, vzpostavitev pravne podlage za podaljšanje veljavnosti 
turističnih bonov ter denarno odškodnino osebam, ki jim je s 
cepljenjem proti nalezljivi bolezni COVID-19 nastala škoda na 
zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih 
funkcij. Iz Sklepa nadalje izhaja, da ZDUPŠOP pomeni nabor 
nujnih ukrepov, s katerimi bo mogoče takoj in učinkovito po-
magati gospodarstvu in prebivalstvu pri obvladovanju posledic 
razširjenosti nalezljive bolezni ter premostitvi časa razširjenosti 
nalezljive bolezni.

30. Razen splošnega sklicevanja na potrebo po omili-
tvi in odpravi posledic množičnega pojava nalezljive bolezni 
COVID-19 na področju zdravstva oziroma dela Sklep torej 
osredotočene utemeljitve tega, zakaj je ukrep iz 48. člena 
ZDUPŠOP nujen za odpravo teh posledic, ne vsebuje. Izpod-
bijani ukrep v Sklepu tudi ni naveden med specifičnimi reši-
tvami, s katerimi se odpravljajo posledice množičnega pojava 
nalezljive bolezni COVID-19. Iz navedb v obrazložitvi Sklepa o 
velikem številu bolnikov in visoki zasedenosti bolniških postelj 
je mogoče ugotoviti (sklepati), da je škodljiva posledica, ki je 
nastala zaradi množičnega pojava nalezljive bolezni COVID-19 
na področju zdravstva, posebna obremenjenost zdravnikov v 
času zahtevnih epidemioloških razmer. Enako izhaja iz odgovo-
ra Državnega zbora o poudarjeni vlogi zdravnikov kot nosilcev 
zdravstvene dejavnosti in njihovi odgovornosti pri zdravljenju 
pacientov v zahtevni epidemiološki situaciji. Državni zbor v 
odgovoru s sklicevanjem na obrazložitev predstavnika Vlade 
ob sprejemanju izpodbijanega 48. člena ZDUPŠOP na seji 
matičnega delovnega telesa kot razlog sprejetja izpodbijanega 
ukrepa navaja poleg posebne obremenjenosti zdravnikov tudi 
obremenjenost zobozdravnikov. Kot torej izhaja iz obrazložitve 
Sklepa in odgovora Državnega zbora, je škodljiva posledica 
množičnega pojava te nalezljive bolezni posebna obreme-
njenost zdravnikov in zobozdravnikov v času epidemioloških 
razmer. Teh pa ni nujno odpravljati s sistemsko spremem-
bo plačnega sistema, ki se nanaša na osnovne plače vseh 
zdravnikov in zobozdravnikov ne glede na njihovo morebitno 
dodatno obremenjenost zaradi zdravljenja bolnikov z boleznijo 
COVID-19. Že doslej je namreč zakonodajalec omogočal do-
datke tistim zdravnikom in zobozdravnikom, ki so pri svojem 
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delu dodatno obremenjeni zaradi zdravljenja bolnikov s to 
boleznijo.22 Glede na navedeno izpodbijani ukrep iz 48. člena 
ZDUPŠOP ni nujen za odpravo ugotovljene posledice naravne 
nesreče množičnega pojava nalezljive bolezni COVID-19 v 
smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.

31. Iz odgovora Državnega zbora in zakonodajnega gra-
diva ob sprejemanju 48. člena ZDUPŠOP izhaja, da je bila 
izpodbijana določba dodana v predlog ZDUPŠOP na podlagi 
amandmaja poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. V obrazložitvi 
amandmaja je navedeno, da je "začasni ukrep izpolnitev vladne 
zaveze iz stavkovnega sporazuma med Vlado in sindikatom 
FIDES v skladu s sklepom Vlade RS št. 10103-2/2016/13 z dne 
1. 12. 2016". Da ne gre za ukrep, povezan s preprečevanjem 
širjenja, omilitvijo, okrevanjem in odpravo posledic množičnega 
pojava nalezljive bolezni COVID-19, temveč za izpolnitev Vla-
dne zaveze iz stavkovnega sporazuma iz leta 2016 in je zato 
je umestitev izpodbijane določbe v ZDUPŠOP vprašljiva, je 
ob obravnavi amandmaja na seji matičnega delovnega telesa 
opozorila tudi predstavnica Zakonodajno-pravne službe Držav-
nega zbora, kar prav tako izhaja iz odgovora Državnega zbora. 
Izpolnitev stavkovnih zavez iz leta 2016 očitno ni povezana z 
množičnim pojavom nalezljive bolezni COVID-19 in je zato ni 
mogoče šteti za posledico pojava te bolezni, ki bi jo bilo treba 
nujno odpraviti z izpodbijanim ukrepom.

32. Državni zbor v odgovoru kot škodljivo posledico mno-
žičnega pojava nalezljive bolezni COVID-19 navaja tudi zmanj-
ševanje števila zdravnikov (odhajanje zdravnikov) oziroma po-
manjkanje zdravnikov. Ustavno sodišče, ne da bi se oprede-
ljevalo do tega, ali je ta navedba glede na pravilo o trditvenem 
in dokaznem bremenu (23. točka obrazložitve) upoštevna,23 
ocenjuje, da je povsem pavšalna in neizkazana. Poleg tega je 
očitno, da domnevno odhajanje zdravnikov ni v vzročni zvezi z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 oziroma ni posledica te bolezni, 
temveč je, kot izhaja iz splošno znanih dejstev, posledica že dalj 
časa trajajočega nezadovoljstva zdravnikov s plačnim sistemom 
in drugimi pogoji dela. Enako velja za pomanjkanje zdravnikov, 
ki pa ni le posledica nezadovoljstva s plačami in drugimi pogoji 
dela, temveč, kot izhaja iz splošno znanih dejstev, tudi drugih de-
javnikov, kot sta politika izobraževanja zdravnikov, omogočanje 
specializacije itd. Glede na navedeno tudi domnevnega odhaja-
nja oziroma pomanjkanja zdravnikov ni mogoče šteti za škodljivo 
posledico množičnega pojava nalezljive bolezni COVID-19, ki bi 
jo bilo treba nujno odpraviti z izpodbijanim ukrepom.

33. Iz magnetograma 91. izredne seje Državnega zbora z 
dne 27. 12. 2021, ki jo Državni zbor prav tako omenja v odgovo-
ru, je razvidno, da naj bi se z izpodbijanim ukrepom pomagalo 
predvsem mladim zdravnikom. To navedbo je mogoče razumeti 
v smislu, da so plače mladih zdravnikov prenizke, izpodbijani 
ukrep pa naj bi omogočil njihovo zvišanje. Tudi ta razlog očitno 
ni povezan z množičnim pojavom nalezljive bolezni COVID-19, 
temveč s problematiko urejanja plač zdravnikov in zobozdrav-
nikov, ki je bila že leta 2016 predmet omenjenega stavkovnega 
sporazuma. Sicer pa možnost zvišanja plač mladih zdravnikov 
ni odvisna od izpodbijanega ukrepa, saj ta omogoča zvišanje 
najvišjih zdravniških plač. Plačni razredi delovnih mest mladih 
zdravnikov pa so bistveno nižji in jih je mogoče zvišati ne glede 
na veljavnost izpodbijanega ukrepa iz 48. člena ZDUPŠOP. 
Glede na navedeno tudi tega razloga ni mogoče šteti za ško-
dljivo posledico množičnega pojava bolezni COVID-19, ki bi jo 
bilo treba nujno odpraviti z izpodbijanim ukrepom.

34. Glede na vse navedeno je Ustavno sodišče presodilo, 
da je Državni zbor razumno utemeljil, da je nalezljiva bolezen 

22 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-25/22, 10. točka 
obrazložitve.

23 Zmanjševanje števila zdravnikov oziroma pomanjkanje 
zdravnikov ni navedeno kot razlog sprejetja izpodbijanega ukrepa 
oziroma kot škodljiva posledica nalezljive bolezni COVID-19 niti 
v Sklepu niti v zakonodajnem gradivu ob sprejemanju 48. člena 
ZDUPŠOP; Državni zbor ga prvič navaja šele v odgovoru na 
zahtevo.

COVID-19 na področju zdravstva oziroma dela sicer povzročila 
posebno obremenjenost zdravnikov in zobozdravnikov, vendar 
pa izpodbijani ukrep iz 48. člena ZDUPŠOP ni nujen ukrep za 
odpravo te škodljive posledice v smislu prve alineje drugega 
odstavka 90. člena Ustave (30. točka obrazložitve). Zato je 
Državni zbor s Sklepom neupravičeno izključil zakonodajni re-
ferendum o 48. členu ZDUPŠOP, kar pomeni, da je bila izpod-
bijana zakonska določba sprejeta po protiustavnem postopku 
(11. točka obrazložitve) in je v neskladju s prvo alinejo drugega 
odstavka 90. člena Ustave. Zato je Ustavno sodišče 48. člen 
ZDUPŠOP razveljavilo (1. točka izreka).

35. V postopku po 21.a členu ZRLI je presoja Ustavnega 
sodišča omejena le na vprašanje, ali odločitev Državnega 
zbora, da referenduma ni dopustno razpisati, pomeni kršitev 
prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave. Zato Ustavno 
sodišče drugih očitkov predlagateljev ni presojalo.

36. Predlagatelji priglašajo stroške, ki so jim nastali v po-
stopku pred Ustavnim sodiščem. Po prvem odstavku 34. člena 
ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleže-
nec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči dru-
gače. Ker niso podani razlogi za drugačno odločitev, je Ustavno 
sodišče odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

C.
37. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

43. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS ter tretje alineje 
drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v se-
stavi: predsednik dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki dr. Rok 
Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), 
dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok 
Svetlič, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Točko 1 izreka 
je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala 
sodnika Jaklič in Šorli. Točko 2 izreka je sprejelo soglasno. 
Sodnika Čeferin in Knez sta dala pritrdilni ločeni mnenji.

Dr. Matej Accetto
predsednik

SODNI SVET
1093. 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 16. seji 7. aprila 2022 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– podpredsednika Okrožnega sodišča v Kranju.
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. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od 
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na 
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1094. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika 

člana v okrajni volilni komisiji – 2009 Nova 
Gorica 1

Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja 
oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 26. seji 8. 4. 2022

s k l e n i l a:

1. V okrajni volilni komisiji – 2009 Nova Gorica 1 se dolž-
nosti namestnice člana razreši Ana Jug in se za namestnika 
člana imenuje Danijel Agrež.

2. Imenovani namestnik člana iz prve točke izreka tega 
sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni volilni 
komisiji (23. 1. 2023).

Št. 040-9/2019-309
Ljubljana, dne 8. aprila 2022

Peter Golob
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1095. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za marec 2022

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

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

na območju Slovenije za marec 2022

Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2022 v primer-
javi s prejšnjim mesecem nižje za 1,1 %.

Št. 9626-113/2022/5
Ljubljana, dne 7. aprila 2022
EVA 2022-1522-0009

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1096. Statut samostojnega visokošolskega zavoda 

Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto

Senat Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto je na 12. dopisni seji dne 29. 3. 2022 s sklepom št. 3.1 
na podlagi Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega 
zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 
(OdUVŠUPNM), Uradni list RS, št. 172/21 in Zakona o visokem 

šolstvu, Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16, 61/17 – 
ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US ter sklepa 
Upravnega odbora Visoke šole za upravljanje podeželja Grm 
Novo mesto št. 3.1 s konstitutivne seje dne 14. 3. 2022, sprejel

S T A T U T
samostojnega visokošolskega zavoda Visoke 
šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 

(v nadaljevanju: VŠ GRM) je pravna oseba.
(2) VŠ GRM je samostojni izobraževalni in znanstveno- 

raziskovalni visokošolski zavod, ki ustvarja naravoslovna, zna-
nja s področja upravljanja podeželja in krajine, naravovarstve-
na, znanja s področja gostinstva in turizma, kot tudi umetniška 
znanja. Na poligonih za usposabljanja (trening centri) razvija 
tudi različna usposabljanja (trening).

(3) Ustanovitelj VŠ GRM je Republika Slovenija.
(4) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada 

Republike Slovenije.
(5) Uradno ime visoke šole je: Visoka šola za upravljanje 

podeželja Grm Novo mesto.
(6) Skrajšano ime: VŠ GRM.
(7) Ime v angleškem jeziku: Landscape Governance Col-

lege Grm.
(8) Skrajšano ime v angleškem jeziku: LGC Grm.
(9) VŠ GRM lahko spremeni ime le s soglasjem ustano-

vitelja.

2. člen
(1) Sedež VŠ GRM je v Novem mestu, Sevno 13, 8000 

Novo mesto.
(2) Sprememba tega naslova ne predstavlja spremembe 

sedeža VŠ GRM in spremembe Statuta, če sedež VŠ GRM 
ostane na območju Novega mesta.

3. člen
(1) VŠ GRM je pravna oseba, ki v pravnem prometu 

nastopa samostojno v svojem imenu in za svoj račun z vsemi 
pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti 
določene z Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM in v skladu s tem 
Statutom brez omejitev.

(2) VŠ GRM odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka 
tega člena z vsem svojim premoženjem.

(3) VŠ GRM lahko v okviru svoje dejavnosti ter po pred-
hodnem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko 
družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.

(4) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti VŠ GRM do 
vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s kate-
rimi VŠ GRM razpolaga.

4. člen
(1) VŠ GRM ima svoj logotip, ki se uporablja na vseh 

listinah.
(2) VŠ GRM ima pečat okrogle oblike: v sredini leži grb 

Republike Slovenije, po obodu pa je izpisano ime visoke šole 
v slovenskem in angleškem jeziku.

2 DEJAVNOST IN PRAVNA SPOSOBNOST VŠ GRM

2.1 Dejavnost VŠ GRM

5. člen
(1) VŠ GRM izvaja nacionalni program raziskovalnega 

in razvojnega dela ter nacionalni program visokega šolstva na 
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področju naravoslovja, upravljanja podeželja in krajine, naravo-
varstva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, ter gostinstva in turiz-
ma, gastronomije. VŠ GRM izvaja tudi različna usposabljanja 
iz omenjenih in drugih področji, predvsem aplikativne narave 
(trening). Glavno področje delovanja VŠ GRM po predpisu, 
ki ureja uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja (ICSED klasifikacija) je kmetijstvo, gozdarstvo 
in ribištvo (62).

(2) VŠ GRM izvaja dejavnost iz prejšnjega odstavka po 
načelu avtonomije stroke.

(3) VŠ GRM izvaja tudi izobraževalno, raziskovalno, raz-
vojno, svetovalno, knjižničarsko in založniško dejavnost ozi-
roma druge s tem povezane dejavnosti v skladu z Odlokom o 
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole 
za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdVŠUPNM) v 
nadaljevanju (Odlok o ustanovitvi VŠ GRM), in sicer:

– P85.422 Visokošolsko izobraževanje,
– P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje,
– P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– 01.110 Pridelovanje žit (razen riža) stročnic in oljnic,
– 01.120 Pridelovanje riža,
– 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in 

gomoljnic,
– 01.140 Pridelovanje sladkornega trsa,
– 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna,
– 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,
– 01.210 Vinogradništvo,
– 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja,
– 01.230 Gojenje citrusov,
– 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja,
– 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
– 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev,
– 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov,
– 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih 

rastlin,
– 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov,
– 01.300 Razmnoževanje rastlin,
– 01.410 Prireja mleka,
– 01.420 Druga govedoreja,
– 01.430 Konjereja,
– 01.440 Reja kamel,
– 01.450 Reja drobnice,
– 01.460 Prašičereja,
– 01.470 Reja perutnine,
– 01.490 Reja drugih živali,
– 01.500 Mešano kmetijstvo,
– 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo,
– 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih,
– 01.630 Priprava pridelkov,
– 01.640 Obdelava semen,
– 01.700 Lovstvo,
– 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 02.200 Sečnja,
– 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.400 Storitve za gozdarstvo,
– 03.110 Morsko ribištvo,
– 03.120 Sladkovodno ribištvo,
– 03.210 Gojenje morskih organizmov,
– 03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov.
– 10.110 Proizvodnja mesa razen perutninskega,
– 10.120 Proizvodnja perutninskega mesa,
– 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
– 10.200 Predelava in konzerviranje rib,
– 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja,
– 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov,
– 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in ze-

lenjave,
– 10.410 Proizvodnja olja in maščob,
– 10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih ma-

ščob,

– 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo,
– 10.520 Proizvodnja sladoleda,
– 10.610 Mlinarstvo,
– 10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov,
– 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
– 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja 

trajnega peciva in slaščic,
– 10.730 Proizvodnja testenin,
– 10.810 Proizvodnja sladkorja,
– 10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-

delkov,
– 10.830 Predelava čaja in kave,
– 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov,
– 10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov,
– 10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil,
– 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, dru-

gje nerazvrščenih,
– 10.910 Proizvodnja krmil,
– 10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali,
– 11.010 Proizvodnja žganih pijač,
– 11.020 Proizvodnja vina in grozdja,
– 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih 

pijač,
– 11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja,
– 11.050 Proizvodnja piva,
– 11.060 Proizvodnja slada,
– 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in 

drugih stekleničenih vod,
– 16.100 Žaganje, skobljanje in impregnacija lesa,
– 16.240 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame 

in protja,
– 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
– 18.110 Tiskanje časopisov,
– 18.120 Drugo tiskanje,
– 18.130 Priprava za tisk in objavo,
– 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– 20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin,
– 20.530 Proizvodnja eteričnih olj,
– 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
– 37.000 Ravnanje z odplakami,
– 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
– 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
– 43.110 Rušenje objektov.
– 43.120 Zemeljska pripravljalna dela,
– 43.390 Druga zaključna gradbena dela,
– 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih 

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
– 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega 

materiala,
– 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih 

izdelkov,
– 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in 

krmo,
– 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
– 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
– 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, 

jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 46.340 Trgovina na debelo s pijačami,
– 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, 

sladkornimi izdelki,
– 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, 

začimbami,
– 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, 

raki, mehkužci,
– 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, 

opremo,
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– 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi,

– 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materi-
alom in sanitarno opremo,

– 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
– 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajal-

nah, pretežno z živili,
– 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s sadjem in zelenjavo,
– 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z mesom in mesnimi izdelki,
– 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z ribami, raki, mehkužci,
– 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
– 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s pijačami,
– 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih pro-

dajalnah z živili,
– 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

s knjigami,
– 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
– 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisarniškimi 

potrebščinami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
– 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 

z umetniškimi izdelki,
– 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom,
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stoj-

nic in tržnic,
– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– 52.100 Skladiščenje,
– 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 

prometu,
– 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne de-

javnosti,
– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 

obratov,
– 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
– 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča,
– 55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
– 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov,
– 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter 

druge nastanitve,
– 56.101 Restavracije in gostilne,
– 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
– 56.103 Slaščičarne in kavarne,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob,
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– 56.300 Strežba pijač,
– 58.110 Izdajanje knjig,
– 58.120 Drugo tiskanje,
– 58.130 Izdajanje časopisov,
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– 58.190 Drugo založništvo,
– 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
– 62.010 Računalniško programiranje,
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in pro-

gramih,

– 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalni-
škimi storitvami povezane dejavnosti,

– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejav-
nosti,

– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po po-
godbi,

– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje,

– 70.220 Drugo podjetništvo in poslovno svetovanje,
– 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo 

projektiranje,
– 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje,
– 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

biotehnologije,
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije,
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike,
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– 74.200 Fotografska dejavnost,
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
– 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične de-

javnosti,
– 75.000 Veterinarstvo,
– 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem 

in zakup,
– 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 

sredstev v najem in zakup,
– 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v 

zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
– 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-

javnosti,
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in oko-

lice,
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 82.920 Pakiranje,
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 

za poslovanje,
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije,
– 85.530 Dejavnost vozniških šol,
– 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejav-

nost,
– 86.901 Alternativne oblike zdravljenja,
– 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo sta-

rejših in invalidnih oseb,
– 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
– 88.109 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in 

invalidne osebe,
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 91.011 Dejavnost knjižnic,
– 91.012 Dejavnost arhivov,
– 91.020 Dejavnost muzejev,
– 91.030 Varstvo kulturne dediščine,
– 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo 

naravnih vrednost,
– 93.110 Obratovanje športnih objektov,
– 93.120 Dejavnost športnih klubov,
– 93.190 Druge športne dejavnosti,
– 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov,
– 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
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– 94.120 Dejavnost strokovnih združenj,
– 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih or-

ganizacij
in druge s tem povezane dejavnosti, ki jih VŠ GRM s soglas-
jem ustanovitelja določi s statutom.

6. člen
(1) VŠ GRM izvaja študijske programe za pridobitev 

izobrazbe 1. stopnje visokošolskega strokovnega študija, štu-
dijske programe za izpopolnjevanje, transnacionalno izobra-
ževanje in skupne študijske programe.

(2) VŠ GRM opravlja znanstveno-raziskovalno dejavnost 
z enega ali več sorodnih področji oziroma med seboj pove-
zanih znanstvenih področji, disciplin in strok. Izobraževalno 
dejavnost opravlja na študijskih področjih, določenih v Odloku 
o ustanovitvi VŠ GRM in tem statutu.

(3) VŠ GRM izvaja tudi formalna in neformalna uspo-
sabljanja s ciljem pridobivanja in razvoja različnih veščin in 
spretnosti (trening) na poligonih za usposabljanje (trening 
centrih).

(4) Študijske programe lahko VŠ GRM izvaja sama ali 
v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji in 
tujini.

(5) VŠ GRM izvaja tudi javna pooblastila v skladu z 
zakoni.

7. člen
(1) VŠ GRM izvaja nacionalni raziskovalni in razvojni 

program kot obvezno sestavino dela visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev, znanstvenih delavcev in sodelavcev ter v okviru 
raziskovalnih in projektov.

(2) Znanstveno-raziskovalno in razvojno delo kot ob-
vezna sestavina dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
je opredeljeno z nacionalnim programom visokega šolstva, 
nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom, s študij-
skimi programi VŠ GRM, z raziskovalnimi programi in projekti 
drugih naročnikov ter s sklepi Senata VŠ GRM, ki sprejema 
programe individualnega raziskovalnega dela visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev.

(3) VŠ GRM lahko naknadno predlaga opravljanje tudi 
drugih dejavnosti, ki se jih opredeli na podlagi predhodnega 
soglasja ustanovitelja.

2.2 Pravna sposobnost VŠ GRM

8. člen
VŠ GRM je zavod, ki izvaja dejavnost v okviru nacional-

nega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskoval-
nega in razvojnega programa, za katera zagotavlja sredstva 
Republika Slovenija. VŠ GRM pri teh dejavnostih nastopa v 
pravnem prometu v imenu in za račun VŠ GRM.

9. člen
(1) Pri izvajanju dejavnosti za katere Republika Slovenija 

ne zagotavlja sredstev, nastopa VŠ GRM v svojem imenu in 
za svoj račun. Za obveznosti, ki nastanejo z opravljanjem te 
dejavnosti, odgovarja VŠ GRM z vsem svojim premoženjem.

(2) Za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena 
VŠ GRM zaposluje izobraževalno-raziskovalno, strokovno in 
drugo osebje v skladu s Statutom in aktom o sistemizaciji.

10. člen
(1) VŠ GRM lahko postane polnopravna članica ali pri-

družena članica univerze. Pogoji za vključitev v univerzo ter 
pravice in obveznosti VŠ GRM kot članice ali pridružene čla-
nice univerze, se uredijo z aktoma o ustanovitvi in s statutoma 
VŠ GRM in univerze.

(2) Ko bo ustanovljena univerza s sedežem v Novem 
mestu, se bo VŠ GRM vključila vanjo kot polnopravna članica. 
O tem bodo odločali ustrezni organi VŠ GRM.

3 UPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANOST VŠ GRM

3.1 Organi VŠ GRM

11. člen
(1) Organi VŠ GRM so: dekan, senat, akademski zbor, 

študentski svet in upravni odbor.
(2) VŠ GRM ima lahko tudi druge organe in delovna te-

lesa, katerih delovno področje, sestavo, način imenovanja ter 
odgovornosti in pristojnosti se določi s Statutom in z internimi 
splošnimi akti.

3.1.1 Dekan

12. člen
(1) Dekan je strokovni vodja VŠ GRM. VŠ GRM predsta-

vlja in jo zastopa v pravnem prometu. Dekan vodi izobraže-
valno in znanstveno-raziskovalno in razvojno delo na podlagi 
zakona, Odloka o ustanovitvi VŠ GRM in tega Statuta, ter 
odgovarja za zakonitost dela.

(2) Dekan ima pooblastila in odgovornosti v skladu z Od-
lokom o ustanovitvi VŠ GRM ter Statutom in opravlja naslednje 
naloge:

– predstavlja in zastopa VŠ GRM,
– organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstveno- 

raziskovalno in razvojno delo ter poslovanje VŠ GRM,
– usklajuje strokovne vidike izobraževalnega, znanstve-

no-raziskovalnega in drugega dela,
– skrbi in odgovarja za zakonitost delovanja,
– usklajuje in nadzira organiziranost dela in poslovanje 

VŠ GRM skladno s sprejetim razvojnim programom in letnimi 
načrti,

– je pristojen za spremljanje ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti VŠ GRM, študijskih programov, znanstveno-razisko-
valnega, umetniškega, ter strokovnega dela in pripravo letnega 
poročila o kakovosti (samoevalvacija),

– samostojno odloča o razpolaganju s sredstvi do višine, 
določene s predpisi o javnih naročilih za naročanje po postopku 
oddaje naročila male vrednosti, za razpolaganje nad tem zne-
skom pa mora pridobiti soglasje Upravnega odbora,

– sprejema splošne akte VŠ GRM, potrebne za izboljša-
nje sistema vodenja,

– skrbi za zakonitost dela VŠ GRM,
– predlaga temeljne, razvojne in poslovne politike,
– predlaga ustanavljanje organizacijskih enot,
– sklicuje in vodi seje Senata VŠ GRM,
– izvršuje sklepe Senata VŠ GRM,
– s soglasjem Senata VŠ GRM imenuje prodekane ter 

komisije in druga delovna telesa,
– kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov VŠ 

GRM v študijskih zadevah,
– sprejema sistematizacijo delovnih mest,
– podeljuje diplome, nagrade in priznanja VŠ GRM,
– ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov in izreka 

ukrepe,
– najmanj enkrat letno poroča o delu Senatu in Upravne-

mu odboru VŠ GRM,
– odloča o sklepanju in prekinitvi pogodb o zaposlitvi in 

upravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi in 
Statutom VŠ GRM,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, Odlokom 
o ustanovitvi VŠ GRM, s tem Statutom, ter ostalimi splošnimi 
akti VŠ GRM.

(3) Dekan lahko pooblasti tajnika VŠ GRM za izvajanje 
dela poslovodnih nalog, ki jih ob imenovanju navede v poo-
blastilu.

(4) Dekan lahko samostojno zastopa VŠ GRM v pravnem 
prometu, razen kadar gre za nakup, prodajo ali razpolaganje z 
nepremičninami ter sklepanje pogodb o posojilih.

(5) Prodekani pomagajo dekanu glede nalog, ki so dolo-
čene s statutom in drugimi splošnimi akti.
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(6) V primeru daljše odsotnosti dekan VŠ GRM pisno 
pooblasti enega izmed prodekanov VŠ GRM za nadomeščanje 
ter v pooblastilu določi obseg nadomeščanja. V primeru, da 
dekan zaradi nepredvidljivih dogodkov ne more dati pisnega 
pooblastila, dekana nadomešča najstarejši prodekan VŠ GRM.

Izvolitev in imenovanje dekana VŠ GRM

13. člen
(1) Postopek za imenovanje dekana VŠ GRM se začne 

šest mesecev pred iztekom mandata dotedanjega dekana. 
Senat VŠ GRM sprejme sklep o začetku postopka za izvolitev 
novega dekana s seznamom in rokovnikom volilnih opravil 
za izvolitev dekana VŠ GRM, ter imenuje volilno komisijo, ki 
opravlja predvsem naslednje naloge:

– izdela poročilo o tem ali predlagani kandidati izpolnjujejo 
pogoje za funkcijo dekana,

– obvesti predlagane kandidate, da predložijo pisno so-
glasje h kandidaturi, program dela, biografijo in bibliografijo,

– skrbi za pripravo in izvedbo volitev dekana,
– ugotovi rezultat volitev in posreduje zapisnik o rezultatu 

volitev dekana Senatu VŠ GRM, v roku 24 ur po zaključku 
volitev.

(2) V sklepu o začetku postopka za izvolitev dekana Se-
nat VŠ GRM se določi tudi rok za vložitev kandidatur, ki ne sme 
biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od dneva izdaje sklepa.

14. člen
(1) Za dekana je lahko imenovan visokošolski učitelj, ki 

sodeluje v izobraževalnem in raziskovalnem procesu VŠ GRM, 
skladno z zakonom, Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM, tem Sta-
tutom ter drugimi splošnimi akti VŠ GRM.

(2) Za dekana VŠ GRM je lahko izvoljen le član Akadem-
skega zbora VŠ GRM z nazivom najmanj višji predavatelj.

(3) Kandidate za dekana VŠ GRM lahko predlagajo ka-
tedre VŠ GRM ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znan-
stvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora VŠ GRM.

(4) Kandidaturo za dekana lahko vloži tudi vsak član 
Akademskega zbora v svojem imenu, če izpolnjuje zahteve, 
navedene v prvem in drugem odstavku tega člena.

15. člen
(1) Akademski zbor VŠ GRM po prejemu poročila volilne 

komisije evidentira kandidate za dekana VŠ GRM.
(2) Akademski zbor VŠ GRM na tajnem glasovanju z 

večino glasov prisotnih članov izbere kandidata za dekana 
VŠ GRM in ga predlaga v imenovanje Senatu VŠ GRM. Če v 
prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi zadostnega 
števila glasov, se v drugem krogu glasuje o kandidatih, ki 
sta v prvem krogu dobila največ glasov. Izvoljen je kandidat, 
ki dobi večino glasov navzočih članov Akademskega zbora 
VŠ GRM.

(3) Akademski zbor odloča o kandidatih za dekana ve-
ljavno, če je na seji prisotna večina vseh članov Akademskega 
zbora.

16. člen
(1) Senat VŠ GRM s tajnim glasovanjem odloča o kandi-

datu za dekana VŠ GRM, ki ga je predlagal Akademski zbor VŠ 
GRM. Senat VŠ GRM imenuje dekana VŠ GRM, če ta prejme 
večino glasov na seji, na kateri je prisotna večina vseh članov 
Senata VŠ GRM.

(2) Senat VŠ GRM lahko imenovanje dekana zavrne. V 
tem primeru mora Akademski zbor ponovno izvesti postopek.

(3) Če Senat VŠ GRM do izteka mandata dotedanjega 
dekana ne imenuje dekana VŠ GRM, imenuje Senat VŠ GRM 
vršilca dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev.

(4) Mandat dekana traja štiri leta z možnostjo ponovne 
izvolitve. Novoizvoljeni dekan nastopi svojo funkcijo s prvim 
oktobrom tekočega leta, s čimer preneha funkcija prejšnjemu 
dekanu.

(5) Pogodbo o zaposlitvi dekana sklene in podpiše pred-
sednik Upravnega odbora VŠ GRM.

17. člen
(1) Dekanu VŠ GRM preneha funkcija:
– s potekom mandata,
– s prenehanjem delovnega razmerja,
– z odstopom,
– s predčasno razrešitvijo.
(2) Senat VŠ GRM lahko razreši dekana VŠ GRM pred 

iztekom njegovega mandata na temelju obrazloženega sklepa 
Akademskega zbora, ki mora biti sprejet z večino glasov na 
seji, na kateri je prisotna večina vseh članov Akademskega 
zbora.

(3) Pobudo za razrešitev lahko Akademskemu zboru 
podajo katedre VŠ GRM ali najmanj pet visokošolskih uči-
teljev ali znanstvenih delavcev oziroma drugih sodelavcev 
VŠ GRM.

(4) Senat VŠ GRM lahko na podlagi resnih in utemeljenih 
razlogov z dvotretjinsko večino glasov vseh članov Senata VŠ 
GRM, sprejme pobudo za predčasno razrešitev dekana. Dekan 
ima pravico, da se o tej pobudi izjasni v roku 30 dni. Po preteku 
tega roka mora Senat VŠ GRM še enkrat razpravljati in ugotovi-
ti ali po izjasnitvi oziroma odgovoru dekana še vedno obstajajo 
utemeljeni razlogi za pobudo o njegovi predčasni razrešitvi.

(5) Sklep o razrešitvi mora biti sprejet z dvotretjinsko 
večino glasov na seji, na kateri je prisotna večina vseh članov 
Senata VŠ GRM.

18. člen
(1) Če dekanu VŠ GRM preneha funkcija pred potekom 

dobe, za katero je bil izvoljen, imenuje Senat VŠ GRM enega 
izmed prodekanov VŠ GRM, da do izvolitve novega dekana 
VŠ GRM opravlja njegove naloge in izvede postopek izvolitve 
novega dekana VŠ GRM.

(2) Postopek za razpis predčasnih volitev dekana se 
izvede po enakem postopku, kot redne volitve dekana, kot je 
opredeljeno v 13. 14., 15. in 16. členu tega Statuta.

(3) Novoizvoljeni dekan nastopi funkcijo z dnem izvolitve, 
njegov mandat pa preneha z dnem, ki je bil predviden za pre-
nehanje mandata predhodnika.

Prodekani VŠ GRM

19. člen
(1) Prodekani pomagajo dekanu glede nalog, ki so dolo-

čene v tem Statutu in drugih splošnih aktih.
(2) VŠ GRM ima prodekane za naslednja področja:
– izobraževanje in
– znanstveno-raziskovalno delo.
(3) VŠ GRM ima lahko tudi prodekane za druga področja. 

Posamezen prodekan lahko pokriva tudi več področij.
(4) Število prodekanov in njihove naloge določi s soglas-

jem Senata VŠ GRM dekan VŠ GRM s sklepom.

20. člen
(1) Za prodekana je lahko imenovan visokošolski učitelj, ki 

sodeluje v izobraževalnem in raziskovalnem procesu VŠ GRM, 
ob soglasju Senata, skladno z zakonom, Odlokom o ustanovitvi 
VŠ GRM in tem Statutom ter drugimi splošnimi akti šole.

(2) Prodekan je lahko ponovno imenovan na to mesto.
(3) Z izvolitvijo novega dekana VŠ GRM in z imenovanjem 

novih prodekanov prenehajo funkcije dotedanjih prodekanov.

21. člen
Naloge in pristojnosti prodekana za izobraževanje so 

predvsem:
– usklajuje pripravo in izvajanje izobraževalnega dela na 

dodiplomskih študijskih programih,
– daje pobude za spremembe obstoječih in za pripravo 

novih študijskih programov,
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– usklajuje delo organizacijskih enot VŠ GRM s področja 
izobraževanja,

– imenuje mentorje asistentom in asistentom stažistom na 
predlog predstojnikov kateder,

– usklajuje in nadzira vključevanje gostujočih učiteljev in 
strokovnjakov iz gospodarstva v študijske programe,

– opravlja strokovno delo v zvezi z izvrševanjem pravilni-
kov na področju študijske dejavnosti in drugega izobraževanja,

– daje dekanu VŠ GRM predloge v zvezi s študijsko od-
sotnostjo učiteljev in sodelavcev,

– daje dekanu VŠ GRM predloge v zvezi s sodelovanjem 
zaposlenih pri študijski dejavnosti tretjih oseb,

– po pooblastilu dekana VŠ GRM opravlja dela in naloge 
iz njegove pristojnosti,

– opravlja druge naloge po navodilih dekana VŠ GRM.

22. člen
Naloge in pristojnosti prodekana za znanstveno-razisko-

valno delo so predvsem:
– usklajuje delo raziskovalnih skupin VŠ GRM ter pripravo 

in izvedbo znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela na 
VŠ GRM,

– usklajuje delo organizacijskih enot VŠ GRM s področja 
raziskovalne dejavnosti,

– daje dekanu VŠ GRM predloge v zvezi z opravljanjem 
znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela zaposlenih na 
VŠ GRM za tretje osebe,

– daje dekanu VŠ GRM predloge v zvezi z odsotnostjo 
znanstvenih delavcev oziroma raziskovalnih sodelavcev,

– spodbuja uvajanje študentov v raziskovalno delo,
– predlaga znanstvene in strokovne konference,
– po pooblastilu dekana VŠ GRM opravlja dela in naloge 

iz njegove pristojnosti,
– opravlja druge naloge po navodilih dekana VŠ GRM.

23. člen
(1) Posvetovalna telesa dekana VŠ GRM sta kolegij de-

kana in kolegij predstojnikov kateder ter drugi kolegiji, ki jih po 
potrebi sklicujejo dekan VŠ GRM in prodekani.

(2) Kolegij dekana VŠ GRM sestavljajo dekan VŠ GRM, 
prodekani VŠ GRM in tajnik VŠ GRM.

(3) Dekan VŠ GRM lahko za posamezno področje imenu-
je tudi pomočnika dekana.

3.1.2 Senat VŠ GRM

24. člen
(1) Senat VŠ GRM je najvišji strokovni, znanstveni in 

pedagoški organ VŠ GRM, ki sprejema vse pomembnejše 
odločitve glede izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega 
dela VŠ GRM in ima 9 članov.

(2) Senat VŠ GRM ima 7 članov iz vrst članov Akadem-
skega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed 
pedagoško izvajanih predmetov, tako, da so enakopravno za-
stopane vse znanstvene discipline in strokovna področja VŠ 
GRM. Akademski zbor izvoli 7 članov Senata VŠ GRM.

(3) Član Senata je tudi en (1) predstavnik študentov, ki ga 
izvoli Študentski svet VŠ GRM.

(4) Dekan VŠ GRM je član Senata VŠ GRM po položaju.
(5) Mandat članov Senata VŠ GRM iz vrst visokošolskih 

učiteljev in znanstvenih delavcev traja dve leti oziroma do iz-
volitve novega Senata VŠ GRM. Ti člani Senata VŠ GRM so 
lahko ponovno izvoljeni.

(6) Mandat člana Senata VŠ GRM iz vrst študentov traja 
eno leto. Posamezni študent je lahko ponovno izvoljen.

(7) Novoizvoljeni člani Senata VŠ GRM nastopijo svojo 
funkcijo s prvim oktobrom tekočega leta. Nadomestni člani 
Senata VŠ GRM nastopijo funkcijo z dnem izvolitve.

(8) Senat odloča o strokovnih zadevah izvajanja študijskih 
programov VŠ GRM, o novih programih in o spremembah ob-
stoječih programov, o programskih usmeritvah za raziskovalno 

delo, o izpolnjevanju strokovnih pogojev za delo in o postopkih 
in ocenah za magistrske naloge.

(9) Senat na predlog dekana imenuje predstojnike orga-
nizacijskih enot VŠ GRM.

(10) Na sejah Senata je prisoten tajnik šole, ki vodi in 
izdela zapisnike sej, v imenu dekana obvešča člane Senata 
o sklicih sej, opravlja potrebna dela in naloge za izvedbo ko-
respondenčnih sej in sej na daljavo, ter in skrbi za realizacijo 
sklepov sej Senata.

(11) Svoje delo lahko Senat podrobneje uredi s poslov-
nikom.

25. člen
Sklep o začetku postopka kandidiranja članov Senata VŠ 

GRM, o sestavi Senata VŠ GRM in o izvedbi volitev članov 
Senata VŠ GRM sprejme Senat VŠ GRM na predlog dekana 
VŠ GRM najkasneje 3 mesece pred potekom mandata dote-
danjemu Senatu, pri čemer je treba zagotoviti enakopravno 
zastopanost vseh znanstvenih disciplin ter strokovnih področij 
VŠ GRM.

26. člen
(1) Za člana Senata VŠ GRM je lahko izvoljen vsak izmed 

članov Akademskega zbora.
(2) Kandidate za člana Senata VŠ GRM lahko predla-

gajo katedre VŠ GRM ali najmanj trije visokošolski učitelji ali 
znanstveni ali drugi delavci, ki so člani Akademskega zbora 
VŠ GRM.

27. člen
(1) Akademski zbor VŠ GRM voli člane Senata VŠ GRM 

veljavno, če je na seji Akademskega zbora VŠ GRM prisotna 
večina članov Akademskega zbora VŠ GRM. Če v roku pol ure 
po predvidenem začetku seje Akademskega zbora sklepčnost 
ni zagotovljena, lahko Akademski zbor voli veljavno, če je pri-
sotna vsaj tretjina članov.

(2) Volitve so tajne.
(3) Za člana Senata VŠ GRM je/so izvoljen/i tisti kandidat/i 

iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih in drugih 
delavcev, ki je/so prejel/i največ glasov Akademskega zbora 
VŠ GRM.

28. člen
(1) V primeru, da član Senata VŠ GRM iz vrst visokošol-

skih učiteljev oziroma znanstvenih ali drugih delavcev odstopi 
oziroma prekine sodelovanje z VŠ GRM, mu preneha tudi 
članstvo v Senatu VŠ GRM.

(2) V primeru, da član Senata VŠ GRM iz vrst študentov 
odstopi oziroma preneha biti študent VŠ GRM, mu preneha tudi 
članstvo v Senatu VŠ GRM.

(3) V teh primerih Senat VŠ GRM izda sklep o nadome-
stnih volitvah člana Senata VŠ GRM. Nadomestnemu članu 
Senata VŠ GRM poteče mandat hkrati z ostalimi člani Senata 
VŠ GRM.

29. člen
(1) Senat VŠ GRM se konstituira na seji, ki jo po izve-

denih volitvah na Akademskem zboru VŠ GRM skliče dekan 
VŠ GRM.

(2) Pogoj za sklic prve seje Senata VŠ GRM je, da sta 
izvoljeni vsaj dve tretjini članov Senata VŠ GRM. Do takrat 
deluje dotedanji Senat VŠ GRM.

(3) V primerih, ko ni izvoljenih dveh tretjin članov senata, 
kot določa prejšnji odstavek tega člena, lahko senat VŠ Grm v 
sestavi iz prejšnjega sklica, odloča izključno o tekočih zadevah, 
ki so nujne narave.

30. člen
(1) Senat VŠ GRM razpravlja in sklepa o strokovnih 

vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstveno-razisko-
valnega in razvojnega dela VŠ GRM.
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(2) Senat VŠ GRM opravlja naloge v skladu z Odlokom o 
ustanovitvi VŠ GRM in tem Statutom:

– sprejema Statut VŠ GRM,
– oblikuje in sprejema študijske programe za pridobitev 

izobrazbe in za izpopolnjevanje,
– v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, 

znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca imenuje 
strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti 
kandidata,

– voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in viso-
košolske sodelavce v naziv,

– sprejema letni delovni načrt in program dela VŠ GRM,
– sprejema pravilnike s področja izobraževanja in razi-

skovanja,
– imenuje komisije in delovna telesa Senata VŠ GRM,
– kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah študentov 

v študijskih zadevah,
– oblikuje predloge za priznanja in nagrade VŠ GRM,
– razpravlja in odloča o pobudah in mnenjih Študentskega 

sveta VŠ GRM s področja njegove pristojnosti,
– skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, znan-

stveno-raziskovalnega in razvojnega dela,
– sprejema izvedbene načrte izvajanja študijske dejav-

nosti,
– obravnava in sprejema poročilo o učinkovitosti študija 

in poročilo o izvedbi znanstveno-raziskovalnega in razvojnega 
dela,

– določa število vpisnih mest na študijskih programih,
– na predlog dekana VŠ GRM imenuje predstojnike kate-

der, predstojnike študijskih programov, ter predstojnike organi-
zacijskih enot VŠ GRM,

– daje soglasje k imenovanju prodekanov VŠ GRM,
– predlaga imenovanja predstavnikov VŠ GRM v strokov-

ne organizacije in organe zunaj VŠ GRM,
– opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, 

Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM, tem Statutom ali z drugim 
splošnim aktom VŠ GRM.

(3) Način dela Senata VŠ GRM določi Senat VŠ GRM s 
poslovnikom.

31. člen
(1) Seje Senata VŠ GRM sklicuje dekan VŠ GRM pra-

viloma enkrat mesečno. Sklic seje Senata VŠ GRM lahko 
predlagata tudi 1/3 članov Senata VŠ GRM ali Upravni odbor 
VŠ GRM.

(2) Na sejah Senata VŠ GRM lahko sodelujejo brez pravi-
ce glasovanja tudi drugi osebe, ki niso člani senata, če sklicatelj 
seje oceni, da je njihova navzočnost na seji nujna za strokovno 
in kakovostno obravnavo določene točke dnevnega reda.

(3) Senat VŠ GRM lahko s sklepom sejo ali del seje Se-
nata VŠ GRM zapre za javnost.

32. člen
(1) Senat VŠ GRM je sklepčen, če je na seji prisotna 

večina članov Senata VŠ GRM.
(2) Senat VŠ GRM sprejema sklepe z večino glasov 

navzočih članov, če ni s Statutom VŠ GRM določeno drugače.
(3) Pred sprejetjem sklepa, ki ima za posledico porabo 

finančnih sredstev, mora Senat VŠ GRM pridobiti o tem mnenje 
Upravnega odbora VŠ GRM, če tak sklep oziroma ta poraba fi-
nančnih sredstev ni bila sprejeta že s finančnim načrtom VŠ GRM.

Komisije senata VŠ GRM

33. člen
(1) Senat VŠ GRM imenuje naslednje stalne komisije:
– Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ),
– Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD),
– Komisija za izvolitve v nazive (KIN),
– Komisija za kakovost in evalvacije (KKE),
– Komisija za založniško dejavnost (KZD).

(2) Senat VŠ GRM lahko imenuje še druge komisije.
(3) Število in sestavo komisij, njihove naloge, pooblastila 

ter trajanje mandata članov komisij določi na predlog dekana 
VŠ GRM Senat VŠ GRM s sklepi.

34. člen
(1) Komisije vodijo pristojni prodekani oziroma imenovani 

predsedniki.
(2) Komisija je sklepčna, če je na seji komisije navzoča 

več kot polovica vseh članov komisije. Sklep je sprejet, če zanj 
glasuje večina navzočih članov komisije.

35. člen
Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)
(1) Komisijo za študijske zadeve sestavljata dva visoko-

šolska učitelja in en predstavnik študentov. Na sejah Komisije je 
brez pravice glasovanja praviloma prisoten predstavnik referata 
za študentske zadeve. Prodekan, pristojen za izobraževanje, je 
predsednik te komisije po položaju.

(2) Naloge in pristojnosti Komisije za študijske in študent-
ske zadeve so:

– obravnava študijske programe in njihove spremembe,
– obravnava študijske programe za izpopolnjevanje,
– obravnava poročilo o organizaciji, o izvedbi in o razvoju 

izobraževalne dejavnosti,
– daje Senatu VŠ GRM predloge za spremembe in dopol-

nitve obstoječih pravilnikov s področja izobraževanja in predla-
ga nove pravilnike,

– obravnava predloge Študentskega sveta VŠ GRM,
– obravnava vprašanja, ki se nanašajo na vpis na 

VŠ GRM, vključujoč vpis po Merilih za prehode med študijskimi 
programi in izjemni vpis študenta,

– kot prvostopenjski organ obravnava vloge študentov 
in jih skupaj s svojim mnenjem posreduje dekanu VŠ GRM v 
odločanje,

– daje mnenje Senatu VŠ GRM o hitrejšem napredovanju 
študentov,

– vodi postopke o priznavanju izobraževanja za namen 
nadaljevanja izobraževanja v skladu z Zakonom o priznavanju 
in vrednotenju izobraževanja (ZPVI), Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (ZUP) in s Pravilnikom VŠ GRM o prizna-
vanju tujega izobraževanja,

– obravnava zahteve in izdaja mnenja o enakovrednosti 
strokovnih in znanstvenih naslovov v skladu z Zakonom o pri-
znavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) in s Pravilnikom 
VŠ GRM o priznavanju tujega izobraževanja,

– obravnava vloge študentov in predlaga odločitve o 
priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom in 
med študijem v neformalnem izobraževanju in z izkustvenim 
učenjem,

– kot organ za ECTS zagotavlja uveljavljanje in usklajeva-
nje s tem povezanih nalog skladno z določili Meril za kreditno 
vrednotenje študijskih programov po ECTS,

– opravlja druge naloge v skladu s Statutom VŠ GRM, s 
splošnimi akti VŠ GRM in s sklepi Senata VŠ GRM.

36. člen
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)
(1) Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo sestavljajo 

trije visokošolski učitelji oziroma znanstveni delavci. Prodekan, 
pristojen za znanstveno-raziskovalno delo, je predsednik te 
komisije po položaju.

(2) Naloge in pristojnosti Komisije za znanstveno-razisko-
valno delo so:

– usklajuje in spremlja prijave in izvedbo raziskovalnih 
programov in projektov,

– spremlja razvoj znanstvenoraziskovalnega in razvoj-
nega dela ter znanstvenega kadra na znanstvenih področjih 
VŠ GRM,
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– obravnava in posreduje Senatu VŠ GRM v sprejem 
načrt in poročilo o znanstveno-raziskovalnem in razvojnem 
delu VŠ GRM,

– predlaga Senatu VŠ GRM ustanovitev novega ali ukini-
tev obstoječega inštituta,

– obravnava zadeve, povezane z magistrsko nalogo, ter 
predlaga Senatu VŠ GRM ustrezne sklepe v skladu s pravilniki 
VŠ GRM,

– opravlja druge naloge v skladu s Statutom VŠ GRM, s 
splošnimi akti VŠ GRM in s sklepi Senata VŠ GRM.

37. člen
Komisija za izvolitve v nazive (KIN)

(1) Komisijo za izvolitve v nazive sestavljajo trije viso-
košolski učitelji. Predsednik komisije je praviloma dekan VŠ 
GRM.

(2) Naloge in pristojnosti Komisije za izvolitve v nazive so:
– vodi postopke za izvolitve visokošolskih učiteljev, znan-

stvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev,
– predlaga Senatu VŠ GRM strokovne poročevalce, za-

dolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata, za izvolitev v 
naziv,

– predlaga podelitev naslova zaslužni profesor,
– opravlja druge naloge v skladu s Statutom VŠ GRM, s 

splošnimi akti VŠ GRM in s sklepi Senata VŠ GRM.

38. člen
Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)

(1) Komisijo za kakovost in evalvacije sestavljajo trije 
člani: član senata, ki je predsednik komisije, predstavnik drugih 
delavcev, ki ga predlaga dekan VŠ GRM, in predstavnik štu-
dentov, ki ga predlaga Študentski svet VŠ GRM.

(2) Naloge in pristojnosti Komisije za kakovost in eval-
vacije so:

– obravnava poročila VŠ GRM o spremljanju, ugotavlja-
nju in zagotavljanju kakovosti s področja VŠ GRM kot celote, 
izobraževanja in raziskovanja,

– obravnava predlog kazalcev in standardov ter postop-
kov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih 
dejavnosti VŠ GRM,

– opravlja druge naloge v skladu s Statutom VŠ GRM, s 
splošnimi akti VŠ GRM in s sklepi Senata VŠ GRM.

39. člen
Komisija za založniško dejavnost (KZD)

(1) Komisijo za založniško dejavnost sestavljajo trije viso-
košolski učitelji oziroma znanstveni delavci. Prodekan, pristojen 
za znanstveno-raziskovalno delo, je predsednik te komisije po 
položaju.

(2) Naloge in pristojnosti Komisije za založniško dejavnost 
so:

– organizira, usklajuje in spremlja izdajo publikacij, pove-
zanih z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi programi 
in projekti ter z znanstvenim in strokovnim delom kateder in 
inštitutov VŠ GRM,

– obravnava in posreduje Senatu VŠ GRM v sprejem 
načrt in poročilo o založniški dejavnosti VŠ GRM,

– usklajuje izdajateljske in založniške interese VŠ GRM z 
drugimi izdajatelji in založniki,

– opravlja druge naloge v skladu s Statutom VŠ GRM, s 
splošnimi akti VŠ GRM in s sklepi Senata VŠ GRM.

3.1.3 Akademski zbor VŠ GRM

40. člen
(1) Akademski zbor VŠ GRM je posvetovalni strokovni 

organ, ki ga sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni de-
lavci, visokošolski, raziskovalni in drugi sodelavci, ki v tekočem 
študijskem letu opravljajo pedagoško, znanstveno-raziskoval-
no, strokovno ali drugo delo na podlagi pogodbenega razmerja 

z VŠ GRM. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi drugi 
delavci. Način sodelovanja drugih delavcev se določi s tem 
Statutom. Mandat članov Akademskega zbora je povezan s 
statusom dela na VŠ GRM.

(2) Pri delu Akademskega zbora VŠ GRM sodelujejo tudi 
predstavniki študentov VŠ GRM. Število študentov predstavlja 
petino števila članov Akademskega zbora VŠ GRM. Na začetku 
vsakega študijskega leta dekan VŠ GRM sporoči Študentskemu 
svetu VŠ GRM, kolikšno je število članov Akademskega zbora 
VŠ GRM, da študentski svet zagotovi ustrezno število študentov 
v Akademskem zboru. V kolikor se med študijskim letom število 
članov Akademskega zbora spremeni do te mere, da se spre-
meni tudi število predstavnikov študentov v Akademskem zbo-
ru, dekan novo število predstavnikov študentov Akademskega 
zbora sporoči Študentskemu svetu najkasneje štirinajst dni pred 
sklicem seje Akademskega zbora. Študentski svet je dolžan v 
roku enega tedna od prejema obvestila dekana uskladiti število 
predstavnikov študentov v Akademskem zboru VŠ GRM.

41. člen
(1) Predstavnike študentov v Akademskem zboru VŠ 

GRM voli Študentski svet VŠ GRM tako, da so enakovredno 
zastopani študentje vseh študijskih programov in načinov štu-
dija na VŠ GRM.

(2) Mandatna doba predstavnikov študentov v Akadem-
skem zboru VŠ GRM je eno leto.

(3) Način volitev predstavnikov študentov, ki sodelujejo v 
Akademskem zboru VŠ GRM, določi Poslovnik Študentskega 
sveta VŠ GRM.

42. člen
(1) Predsednika in namestnika predsednika Akademske-

ga zbora VŠ GRM izvoli Akademski zbor VŠ GRM izmed svojih 
članov.

(2) Mandatna doba predsednika in namestnika predsedni-
ka Akademskega zbora VŠ GRM je dve leti. Po izteku mandata 
sta lahko ponovno izvoljena.

43. člen
Naloge in pristojnosti Akademskega zbora VŠ GRM so:
– voli člane Senata VŠ GRM in predlaga Senatu VŠ GRM 

kandidata za dekana VŠ GRM,
– obravnava poročila dekana VŠ GRM o delu VŠ GRM,
– v skladu z Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM in tem Sta-

tutom daje Senatu VŠ GRM splošne usmeritve, predloge in 
pobude v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem,

– obravnava poročila o delu VŠ GRM, ter opravlja druge 
naloge določene s tem Statutom.

44. člen
(1) Akademski zbor VŠ GRM obravnava in sklepa o vpra-

šanjih iz svoje pristojnosti na javnih sejah.
(2) Akademski zbor VŠ GRM lahko seje za javnost zapre.

45. člen
(1) Akademski zbor VŠ GRM je sklepčen, če je na seji 

navzočih več kot polovica vseh članov.
(2) Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje Aka-

demskega zbora sklepčnost ni zagotovljena, lahko Akademski 
zbor veljavno odloča, če je prisotna vsaj tretjina članov. To ne 
velja v primerih, ko Statut VŠ GRM izrecno zahteva prisotnost 
večine vseh članov Akademskega zbora.

(3) Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih na seji 
Akademskega zbora, če ni s Statutom VŠ GRM določeno 
drugače.

46. člen
(1) Seje Akademskega zbora VŠ GRM sklicujeta predse-

dnik Akademskega zbora ali njegov namestnik.
(2) Akademski zbor VŠ GRM se sestane najmanj enkrat 

letno. Sklic Akademskega zbora VŠ GRM lahko predlagata 
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tudi 1/3 članov Akademskega zbora, ali Senat VŠ GRM. V tem 
primeru mora biti seja sklicana v roku 14 dni.

(3) Sklic Akademskega zbora VŠ GRM lahko predlaga 
tudi dekan. V tem primeru mora biti seja sklicana v roku 8 dni.

(4) Na sejah Akademskega zbora je prisoten tajnik VŠ 
GRM, ki pripravlja gradivo za seje, vodi zapisnike sej in skrbi 
za realizacijo sklepov.

3.1.4 Upravni odbor VŠ GRM

47. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja VŠ GRM.
(2) Poleg nalog, določenih z zakonom, Upravni odbor 

odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno 
materialno poslovanje VŠ GRM v skladu s Statutom VŠ GRM 
in drugimi splošnimi akti.

(3) V zadevah iz nacionalnega programa visokega šolstva 
in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, za 
katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija, odloča Upravni 
odbor VŠ GRM v skladu s pooblastili.

48. člen
(1) Upravni odbor ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike VŠ GRM, od tega tri iz vrst delav-

cev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci, visokošolski in drugi sodelavci) in enega 
predstavnika drugih delavcev,

– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
(2) V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni dekan in pro-

dekani VŠ GRM.
(3) Predstavnik študentov sodeluje pri delu Upravnega 

odbora, ko ta odloča o vprašanjih, ki določajo študijske obvez-
nosti študentov. Predstavnik študentov nima pravico glasovanja 
pri odločanju o vprašanjih, ki ne zadevajo študijskih obveznosti 
študentov.

(4) Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstav-
nika študentov, katerega mandatna doba je eno leto. Za člana 
Upravnega odbora je lahko ista oseba imenovana večkrat.

(5) Upravni odbor ima predsednika in njegovega name-
stnika. Izvolita se izmed članov Upravnega odbora tako, da je 
predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo 
visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed pred-
stavnikov ustanovitelja ali nasprotno.

(6) Upravni odbor je imenovan na naslednji način:
– predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike 

Slovenije,
– predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejav-

nost, imenuje Senat VŠ GRM na predlog dekana,
– predstavnika drugih delavcev imenuje dekan VŠ na 

predlog teh delavcev,
– predstavnika študentov imenuje Študentski svet VŠ 

GRM,
– predstavnika delodajalcev pa VŠ GRM prek javnega 

poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki 
jih predlagajo gospodarska interesna združenja in zbornice.

(7) Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziro-
ma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče 
dekan VŠ GRM.

49. člen
(1) Upravni odbor odloča o zadevah na ekonomskem, 

pravnem in kadrovskem področju. Naloge in pristojnosti Uprav-
nega odbora so zlasti:

– sprejema splošne akte VŠ GRM v skladu z zakonom, 
Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM in Statutom,

– sprejema delovni načrt in program razvoja VŠ GRM ter 
spremlja njegovo uresničevanje,

– sprejema letni finančni načrt, letno poročilo in poslovno 
poročilo,

– določa politiko glede poslovanja in porabe finančnih 
sredstev, ter sprejema druge odločitve v zvezi z materialnim in 
finančnim poslovanjem VŠ GRM,

– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter 
skrbi za nemoteno poslovanje VŠ GRM,

– odloča o zadevah iz nacionalnega programa visokega 
šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega progra-
ma, za katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija,

– daje ustanovitelju in dekanu predloge in mnenja o po-
sameznih vprašanjih,

– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja VŠ GRM 

iz 17. člena Odloka o ustanovitvi VŠ GRM, nadzira upravljanje 
s premoženjem VŠ GRM, ter sprejema temeljne odločitve in 
sklepe, ki se nanašajo na to premoženje,

– odloča o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin VŠ GRM 
ali opreme večje vrednosti ob predhodnem soglasju ustano-
vitelja,

– na predlog dekana sprejema odločitev o višini šolnin za 
izredni študij in drugih prispevkov za študij na VŠ GRM,

– na predlog dekana sprejema cenik storitev VŠ GRM, ki 
niso financirane iz proračuna RS,

– sprejme poslovnik o svojem delu,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem VŠ 

GRM.
(2) Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa 

razvoja VŠ GRM, Upravni odbor pridobi soglasje Senata VŠ 
GRM.

50. člen
(1) Seje Upravnega odbora VŠ GRM sklicuje predsednik. 

V odsotnosti predsednika sklicuje in vodi seje Upravnega od-
bora VŠ GRM namestnik predsednika.

(2) Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov Uprav-
nega odbora VŠ GRM, sklepe pa sprejema z večino glasov 
navzočih članov.

(3) Upravni odbor VŠ GRM odloča na rednih in izrednih 
sejah, ki so izjemoma lahko tudi korespondenčne in na daljavo. 
V tem primeru se šteje, da je bil predlagan sklep sprejet, če mu 
do postavljenega roka ni nasprotovala večina članov. Tajnik VŠ 
GRM skrbi za administrativno, strokovno in tehnično podporo 
dela Upravnega odbora. Podrobnosti ureja poslovnik.

3.1.5 Študentski svet VŠ GRM

51. člen
(1) Študentski svet VŠ GRM je organ študentov VŠ GRM, 

ki zagotavlja sodelovanje študentov pri odločanju o vseh po-
membnih vprašanjih VŠ GRM.

(2) Študentski svet VŠ GRM vsako leto praviloma v prvi 
polovici oktobra razpiše volitve v Študentski svet VŠ GRM na 
podlagi sklepa dekana VŠ GRM. Študentski svet VŠ GRM 
mora seznaniti dekana VŠ GRM z rezultati volitev ter ga obve-
stiti o članih Študentskega sveta VŠ GRM in predstavnikih štu-
dentov v drugih organih VŠ GRM, v katerih sodelujejo študentje 
VŠ GRM, praviloma do 15. novembra istega leta.

(3) Študent ne more ponovno kandidirati v organe VŠ 
GRM, v kolikor ni redno napredoval v višji letnik.

52. člen
Študentski svet VŠ GRM šteje sedem študentov (lahko 

tudi manj v primeru če ima status študenta na šoli manj študen-
tov), tako da imajo v Študentskem svetu VŠ GRM predstavnike 
študenti dodiplomskih študijskih programov (redni in izredni 
študij) in študenti podiplomskih študijskih programov.

53. člen
Na prvi seji Študentskega sveta VŠ GRM, ki jo skliče do-

tedanji predsednik, izvolijo člani Študentskega sveta VŠ GRM 
izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in 
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predstavljata študente VŠ GRM. Po zaključenih volitvah pred-
sednik starega študentskega sveta dekana obvesti o razrešitvi 
starega članstva in mu sporoči novo članstvo sveta študentov.

54. člen
(1) Študentski svet VŠ GRM je sklepčen, če je na seji nav-

zoča večina članov. Študentski svet VŠ GRM odloča z večino 
glasov navzočih članov.

(2) Vabila in zapisnike sej pošlje Študentski svet VŠ GRM 
v vednost dekanu VŠ GRM.

55. člen
(1) Študentski svet VŠ GRM opravlja naloge v skladu s 

Statutom VŠ GRM:
– razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se 

nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
– oblikuje mnenje o Statutu VŠ GRM,
– daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve 

v naziv učiteljev in sodelavcev,
– oblikuje mnenja študentov VŠ GRM in voli člane delov-

nih teles in organov VŠ GRM iz vrst študentov, kadar je tako 
določeno s Statutom VŠ GRM,

– obravnava in sprejema program in poročilo o obštudij-
skih dejavnostih,

– obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju 
izobraževalne dejavnosti.

– skrbi za povezavo študentov zavoda s študentskimi 
organizacijami v Republiki Sloveniji, Evropski skupnosti in po 
svetu,

– aktivno sodeluje pri organizaciji volitev članov v študent-
ski svet in druge organe šole v katerih delujejo predstavniki 
študentskega sveta.

(2) Če mnenje Študentskega sveta VŠ GRM iz prvih dveh 
točk prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko Študentski svet 
VŠ GRM zahteva, da pristojni organ še enkrat obravnava, kar 
je za ta organ zavezujoče in dokončno odloči o posamezni 
zadevi. Študentski svet lahko o posamezni zadevi zahteva le 
eno ponovno obravnavo. Sklep pristojnega organa po ponovni 
obravnavi o posamezni zadevi je dokončen.

3.2 Organizacijske enote VŠ GRM

56. člen
VŠ GRM ima naslednje organizacijske enote:
– dekanat,
– tajništvo,
– kadrovsko in računovodsko službo,
– katedre,
– inštitute, raziskovalne ali programske skupine in labo-

ratorije.

57. člen
Senat VŠ GRM lahko skladno s tem Statutom ustanovi 

novo organizacijsko enoto ali že ustanovljeno enoto spremeni, 
ali pa sklene, da organizacijska enota preneha delovati. Za 
ustanovitev, spremembo ali ukinitev organizacijske enote je 
potrebna večina glasov navzočih članov Senata VŠ GRM. 
Pristojnosti, naloge in način delovanja organizacijskih enot VŠ 
GRM in postopek imenovanja in razrešitve njihovih vodij se do-
loči v skladu s tem Statutom in drugimi internimi akti VŠ GRM.

3.2.1 Dekanat VŠ GRM

58. člen
Dekanat sestavljajo dekan, prodekani in pomočniki dekana.

3.2.2 Tajništvo VŠ GRM

59. člen
(1) Tajništvo VŠ GRM, ki ga sestavljajo službe po področ-

jih oziroma sektorjih, izvaja upravno administrativne in strokov-
no-tehnične naloge, zlasti na naslednjih področjih:

– študentski referat (administrativne in strokovno-tehnične 
naloge za potrebe izobraževalnega dela na področjih, ki jih 
izvaja VŠ GRM),

– informatika (vzdrževalna in informacijska funkcija),
– knjižnica (knjižničarska, informacijska in dokumentacij-

ska dejavnost za potrebe znanstveno-raziskovalnega in izobra-
ževalnega dela na področjih, ki jih razvija VŠ GRM).

(2) Podrobna organizacijska struktura tajništva in število 
potrebnih delovnih mest za opravljanje nalog tajništva se določi 
v aktu o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest VŠ GRM.

(3) Tajništvo VŠ GRM vodi tajnik, ki ima predvsem na-
slednje naloge:

– izvršuje navodila in odredbe dekana in organov VŠ GRM,
– pripravlja pogodbe z zunanjimi sodelavci ter pregled in 

obračun opravljenega dela,
– ureja delovna razmerja in odgovarja za zakonitost na 

tem področju,
– nadzoruje izdajo potrdil iz evidenc, ki jih vodi VŠ GRM 

o študentih,
– je neposredni vodja zaposlenih v tajništvu,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz predpisov in Statuta 

ter drugih aktov, ter naloge, za katere ga dekan pooblasti s 
pisnim pooblastilom.

(4) Tajnika imenuje dekan VŠ GRM na podlagi javnega 
razpisa.

(5) Za tajnika VŠ GRM je lahko imenovan, kdor ima:
– vsaj univerzitetno izobrazbo pravne ali druge ustrezne 

smeri, ki sovpada s strokovno usmeritvijo VŠ GRM,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
(6) Tajništvo VŠ GRM ima po potrebi vodjo tajništva, ki ga 

imenuje dekan. Za vodjo tajništva VŠ GRM je lahko imenovan 
kdor ima:

– visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje angleškega jezika.

3.2.3 Kadrovska in računovodska služba VŠ GRM

60. člen
(1) Kadrovska in računovodska služba kot strokovna služ-

ba VŠ GRM spremlja razvoj visoko strokovnega kadra in je na 
VŠ GRM zadolžena za vodenje računovodstva in na področjih, 
ki jih pokriva (kadri, računovodstvo). Nudi strokovno pomoč 
vodstvu VŠ GRM in njenim organom upravljanja, zaposlenim 
in zunanjim uporabnikom.

(2) Temeljne naloge kadrovske in računovodske službe 
so:

– strokovno svetuje vodstvu pri uporabi predpisov, ki ure-
jajo delovna razmerja zaposlenih na VŠ GRM,

– opravlja strokovno delo na področju habilitacijskih po-
dročij,

– izvaja vse odločitve v zvezi s pravicami in obveznostmi 
delavcev iz delovnega razmerja,

– pripravlja analize in poročila o kadrovskem stanju na VŠ 
GRM, ki so podlaga za nadaljnje odločitve vodstva,

– vodi kadrovsko evidenco zaposlenih na VŠ GRM,
– opravlja celotno strokovno delo v zvezi z volitvami in 

imenovanji organov in komisij na VŠ GRM,
– pripravlja predloge pogodb za urejanje pogodbenih 

razmerij,
– pripravlja analize in poročila o stanju računovodstva 

na VŠ GRM, ki so podlaga za nadaljnje odločitve vodstva in 
organov šole,

– skladno z zakoni in predpisi vodi računovodske posle,
– pripravlja finančne plane in druge v skladu z zako-

nom obvezne dokumente in jih po potrditvi s strani vodstva in 
organov VŠ GRM posreduje pristojnim institucijam (matično 
ministrstvo, FURS itd.).
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– za potrebe vodstva in organov šole pripravlja računo-
vodske izkaze, evidence in finančne analize poslovanja.

3.2.4 Katedre VŠ GRM

61. člen
(1) Katedre se oblikujejo za določeno zaokroženo znan-

stveno-raziskovalno področje, ki je osrednji predmet dejavnosti 
VŠ GRM, zaradi usklajevanja in razvijanja znanstveno-razi-
skovalnega in razvojnega dela in s tem povezanega izobraže-
valnega dela na tem področju in zaradi razvijanja znanstvenih 
disciplin in strok s tega področja.

(2) Katedre se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in združujejo 
v skladu z zahtevami in potrebami raziskovalnega in izobraže-
valnega dela ter v skladu z razvojnimi usmeritvami VŠ GRM.

(3) Kriteriji za ustanovitev katedre so zlasti:
– ustrezno število ustrezno habilitiranih članov,
– raziskovalni dosežki članov katedre (raziskovalni pro-

jekti in mednarodno odmevne objave),
– ustrezna zastopanost področja katedre v študijskih pro-

gramih VŠ GRM.
(4) O organizaciji, številu, imenih in članstvu v katedri in 

organizacijskih spremembah kateder odloča Senat VŠ GRM na 
predlog dekana VŠ GRM.

(5) Člani katedre so na VŠ GRM zaposleni visokošolski 
učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni, ter dru-
gi strokovni sodelavci. Lahko so člani več kateder.

(6) Sodelavci katedre so visokošolski učitelji, znan-
stveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so 
vključeni v javno službo s področja znanstveno-raziskoval-
nega dela, študentje in drugi, ki niso zaposleni na VŠ GRM 
in jih katedra povabi k sodelovanju. Posamezniki so lahko 
člani tudi v dveh ali več katedrah, pri čemer je ena izmed 
njih njihova temeljna.

(7) Člani katedre lahko kandidirajo za mesto v Senatu VŠ 
GRM le v eni katedri.

(8) Naloge in pristojnosti kateder so:
– z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo, posebej s te-

meljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na ka-
terih temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s 
sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij,

– skrbijo, da se znanstveno-raziskovalni dosežki in nova 
spoznanja prenašajo v izobraževalni proces in vnašajo v štu-
dijske programe na vseh ravneh študija,

– sodelujejo pri pripravi študijskih programov in progra-
mov raziskovalnega dela,

– obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastanejo pri 
izvajanju študijskih programov, ter usmerjajo in usklajujejo iz-
obraževalno ter znanstveno-raziskovalno in razvojno delo s 
področja katedre,

– obravnavajo načrte in poročila o izvedbi predmetov za 
posamezno študijsko leto,

– spremljajo in analizirajo študijske dosežke in dosežke 
na znanstveno-raziskovalnem področju članov in sodelavcev 
katedre,

– obravnavajo analize študentskih anket in pripravljajo 
predloge izboljšav izobraževalnega dela,

– skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj članov in so-
delavcev katedre.

62. člen
(1) Katedro vodi predstojnik, ki ga na predlog dekana 

ob predhodnem soglasju članov katedre imenuje in razrešuje 
Senat VŠ GRM. Predstojnik katedre je ugleden strokovnjak 
določenega znanstvenega oziroma študijskega področja.

(2) Mandatna doba predstojnika katedre je štiri leta in so-
vpada z mandatnim obdobjem Senata, ki ga je imenoval. Pred-
stojnik katedre je lahko po poteku te dobe ponovno imenovan.

(3) Katedra odloča na sejah. Sklepčna je, če pri odločanju 
sodeluje večina članov katedre. Sklep je sprejet, če zanj glasu-
je večina navzočih članov.

(4) Predstojnik katedre:
– organizira in vodi delo katedre,
– usklajuje pripravo in izvajanje znanstveno-raziskovalne-

ga in izobraževalnega dela s področja katedre,
– izvršuje sklepe Senata VŠ GRM in dekana VŠ GRM, ki 

se nanašajo na delo katedre.

3.2.5 Inštituti, raziskovalne ali programske skupine  
in laboratoriji VŠ GRM

63. člen
(1) Z namenom smotrnejšega načrtovanja, organizaci-

je in koordinacije in spremljanja znanstveno-raziskovalnega, 
strokovnega in razvojnega dela na disciplinarnih področjih, ki 
jih razvija VŠ GRM, se lahko s sklepom Senata znotraj razisko-
valne organizacijske enote ustanavljajo, spreminjajo in ukinjajo 
inštituti raziskovalne ali programske skupine in laboratoriji.

(2) Inštituti raziskovalne ali programske skupine in labora-
toriji VŠ GRM se oblikujejo na znanstvenih področjih VŠ GRM.

(3) Inštitut raziskovalno ali programsko skupino in labo-
ratorij ustanovi Senat VŠ GRM na predlog dekana VŠ GRM.

(4) Delo Inštituta raziskovalne ali programske skupine in 
laboratorija vodi predstojnik, ki ga imenuje Senat VŠ GRM na 
predlog dekana VŠ GRM za dobo štirih let. Predstojnik inštituta 
je lahko ponovno imenovan.

(5) Delo inštitutov raziskovalnih ali programskih skupin in 
laboratorijev usklajuje prodekan za znanstveno-raziskovalno 
delo s pomočjo predstojnikov inštitutov raziskovalnih ali pro-
gramskih skupin in laboratorijev.

(6) Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost posa-
meznega inštituta raziskovalne ali programske skupine in la-
boratorija je stroškovno ločena od ostalih dejavnosti VŠ GRM. 
Inštitut raziskovalna ali programska skupina in laboratorij ima 
lahko ločen podračun. Sklep o tem sprejme Upravni odbor VŠ 
GRM. Inštitut raziskovalna ali programska skupina in laboratorij 
se lahko s sklepom Senata VŠ GRM in Upravnega odbora VŠ 
GRM tudi poslovno osamosvoji, ustanovi lastne organe odloča-
nja in s tem ni več dolžen poročati organom VŠ GRM.

(7) Inštitut raziskovalna ali programska skupina in labora-
torij na svojem področju:

– izvaja znanstveno-raziskovalno delo v okviru nacional-
nega raziskovalnega in razvojnega programa,

– izvaja projekte in programe za naročnike zunaj nacio-
nalnega raziskovalno-razvojnega programa,

– skrbi za razvoj znanosti in stroke ter disciplinarnih po-
dročji VŠ GRM,

– skrbi za prenos raziskovalnih dosežkov in spoznanj v 
prakso ter v pedagoški proces,

– skrbi za sistematično vzgojo mladih raziskovalcev in 
raziskovalcev na začetku raziskovalne kariere,

– izvaja svetovalno in drugo strokovno delo ter seminar-
sko dejavnost,

– soorganizira posvete in konference,
– obvešča javnost o rezultatih raziskav.

4 IZOBRAŽEVALNO DELO VŠ GRM

64. člen
VŠ GRM izvaja izobraževalno delo:
– po akreditiranih študijskih programih za pridobitev izo-

brazbe,
– po študijskih programih za izpopolnjevanje in vseži-

vljenjsko izobraževanje,
– po delih študijskih programov,
– z izvedbo posameznih predmetov študijskih programov, 

delavnic, tečajev ipd.,
– z izvedbo mednarodnih zimskih in poletnih šol,
– z izvedbo različnih oblik neformalnega učenja,
– z izvajanjem različnih oblik usposabljanj za izpopolnje-

vanje zlasti praktičnih veščin in spretnosti (trening) na poligonih 
za razvoj aplikativnih vsebin (trening centri),
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– s prodajo izobraževalnih, svetovalnih, ter znanstve-
no-raziskovalnih in projektno-razvojnih storitev na trgu in 
drugo.

65. člen
Postopke in pogoje za pridobitev izobrazbe po sistemu 

vseživljenjskega izobraževanja ureja poseben pravilnik, ki ga 
sprejme Senat VŠ GRM.

4.1 Organiziranost in izvajanje študijskih programov  
za pridobitev izobrazbe na VŠ GRM

66. člen
(1) Dodiplomski in podiplomski študijski programi, ki se 

izvajajo kot javna služba, se lahko izvajajo v tujem jeziku v 
naslednjih primerih:

– ko gre za programe tujih jezikov,
– če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči visokošol-

ski učitelji iz tujine,
– če je vanje vpisano večje število tujih študentov,
– če se ti programi izvajajo tudi v slovenskem jeziku.
(2) O izvajanju študijskih programov v tujem jeziku sprej-

me sklep Senat VŠ GRM.
(3) Senat VŠ GRM mora informacijo o izvajanju študij-

skega programa v tujem jeziku navesti v predlogu besedila 
razpisa za vpis.

67. člen
(1) Študijski koledar za posamezno študijsko leto sprejme 

Senat VŠ GRM.
(2) S študijskim koledarjem se za posamezno študijsko 

leto določijo:
– razpored organiziranega izobraževalnega dela,
– izpitna obdobja,
– izobraževalnega procesa prosti dnevi,
– drugi pomembni dnevi oziroma jubileji.
(3) Izpitna obdobja so razporejena tako, da se ne prekri-

vajo z organiziranim izobraževalnim delom na dodiplomskem 
rednem študiju.

68. člen
(1) Če število prijavljenih kandidatov za vpis bistveno 

presega število razpisanih vpisnih mest glede na prostorske in 
kadrovske zmogljivosti VŠ GRM, Senat VŠ GRM ob soglasju 
Vlade Republike Slovenije omeji vpis v študijski program.

(2) V primeru omejitve vpisa se kandidati dodiplomskih 
študijskih programov razvrščajo skladno z merili, ki jih za ome-
jitev vpisa predvidevata zakon, aktualni Razpis za vpis in 
študijski program.

69. člen
(1) Študenti se vpišejo v višji letnik v roku, kot je določe-

no za vpis v začetni letnik. To določilo velja tudi za študente, 
ki ponavljajo letnik ali se prepišejo v drugi program oziroma v 
drugo smer.

(2) Študentom, ki se iz opravičenih razlogov niso uspeli 
vpisati v roku iz prvega odstavka tega člena, lahko dekan VŠ 
GRM odobri kasnejši vpis na podlagi predloga Komisije za 
študijske in študentske zadeve VŠ GRM.

70. člen
(1) Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če 

ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom 
za vpis v višji letnik, ko ima za to upravičene razloge, kot npr. 
materinstvo, očetovstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in 
socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kul-
turnih in športnih prireditvah ali ko ima podeljen status v skladu 
s Statutom VŠ GRM.

(2) O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča dekan VŠ GRM 
na podlagi predloga Komisije za študijske in študentske zadeve 
VŠ GRM.

71. člen
(1) Študent izrednega študija lahko v času študija, pravilo-

ma po 1. letniku študija, preide v redni način študija.
(2) O prošnji za prehod odloča dekan VŠ GRM na pred-

log Komisije za študijske in študentske zadeve VŠ GRM na 
podlagi povprečne ocene kandidata in števila prostih vpisnih 
mest za posamezni letnik rednega študija. Če je prijav več, kot 
je razpoložljivih vpisnih mest, KŠŠZ opravi izbor na podlagi 
povprečne ocene študija in opravljenih študijskih obveznosti 
študentov.

72. člen
Študent rednega študija se lahko odloči za prehod v izre-

dni študij kadarkoli v času študija. Študent se vpiše v letnik, za 
katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

73. člen
Če s študijskim programom oziroma z merili za prehode 

pogoji niso natančno opredeljeni, o pogojih odloči Senat VŠ 
GRM na predlog Komisije za študijske in študentske zadeve 
VŠ GRM.

74. člen
(1) Uspešnost študenta pri izpolnjevanju obveznosti iz 

študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenje-
vanjem znanja.

(2) Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so oprede-
ljene s študijskim programom.

(3) Področje preverjanja in ocenjevanja znanja študentov 
natančneje ureja poseben pravilnik VŠ GRM.

75. člen
(1) Študentu, ki v času, krajšem od enega akademskega 

leta, doseže potrebno število kreditnih točk za napredovanje v 
višji letnik, se omogoči hitrejše napredovanje.

(2) Sklep o tem sprejme Senat VŠ GRM na podlagi 
prošnje kandidata in mnenja Komisije za študijske in študent-
ske zadeve VŠ GRM. S sklepom se določi način hitrejšega 
napredovanja.

(3) Hitrejše napredovanje se omogoči študentu tako, da 
lahko vpiše in opravlja predmete višjih letnikov. Predmete lahko 
opravlja tudi v okviru drugega organiziranega izobraževanja.

76. člen
(1) Študent, ki je prej študiral oziroma opravil določene 

izpite ali druge študijske obveznosti v drugem študijskem ali 
izobraževalnem programu (v Sloveniji ali v tujini), lahko zaprosi 
za priznavanje oziroma za uveljavljanje opravljenih izpitov in 
drugih študijskih obveznosti v programu VŠ GRM, v katerega 
je vpisan.

(2) Postopek priznavanja in uveljavljanja izpitov in drugih 
študijskih obveznosti iz prejšnjega odstavka je določen v pra-
vilnikih VŠ GRM.

77. člen
(1) Kandidat za izobraževanje lahko zaprosi za prizna-

vanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v okviru 
neformalnega izobraževanja in izkustvenega učenja.

(2) Študent VŠ GRM lahko zaprosi za priznavanje znanja 
in spretnosti, pridobljenih v času študija v okviru neformalnega 
izobraževanja in izkustvenega učenja.

(3) Postopek priznavanja in merila za priznavanje iz prej-
šnjih odstavkov so določena v študijskih programih in v pravil-
niku VŠ GRM.

78. člen
(1) Študentu začne teči prekinitev študija z dnem, ko je 

izgubil status študenta.
(2) Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko 

nadaljuje in konča po istem študijskem programu, po katerem 
se je vpisal.
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(3) Če sta minili več kot dve leti od prekinitve študi-
ja, mora študent, če želi nadaljevati študij, vložiti prošnjo. 
Dekan VŠ GRM lahko na predlog KŠŠZ študentu določi 
diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti za nada-
ljevanje študija.

(4) Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času 
pred izgubo statusa študenta opravil vse izpite in druge, s 
študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še prijavil 
teme diplomskega ali magistrskega dela.

4.2 Diplome, potrdila in druge listine, ki jih izdaja VŠ GRM

79. člen
(1) Po opravljenih študijskih obveznostih po dodiplomskih 

ali podiplomskih študijskih programih izda VŠ GRM študentu 
diplomo, ki je javna listina. Sestavni del diplome je priloga k 
diplomi, izdana v slovenskem in v angleškem jeziku.

(2) Obliko ter postopek izdaje diplome in priloge k diplomi 
ureja pravilnik VŠ GRM.

80. člen
Poleg diplome izdaja VŠ GRM študentom na podlagi 

svojih evidenc še naslednje listine:
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih,
– potrdilo o diplomiranju.

81. člen
Udeležencem drugih izobraževalnih programov VŠ GRM 

izda potrdilo, ki ni javna listina. Obvezne sestavine potrdila so: 
podatki o udeležencu izobraževanja, naslov programa izobra-
ževanja, število kreditnih točk, zaporedna številka, datum izda-
je, žig VŠ GRM ter podpis dekana VŠ GRM.

5 ZANSTVENO-RAZISKOVALNO, RAZVOJNO  
IN SVETOVALNO DELO VŠ GRM

82. člen
(1) Znanstveno-raziskovalni in razvojni programi in pro-

jekti na VŠ GRM potekajo v okviru registriranih raziskovalnih 
skupin znotraj inštitutov, raziskovalnih ali programskih skupin 
in laboratorijev.

(2) Senat VŠ GRM sprejme pravila o načrtovanju, orga-
niziranju in financiranju dejavnosti inštitutov raziskovalnih ali 
programskih skupin in laboratorijev.

83. člen
(1) VŠ GRM izvaja raziskovalne programe, temeljno, apli-

kativno ter drugo znanstveno-raziskovalno in razvojno delo v 
skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in 
skladno z usmeritvami znanstveno-raziskovalnega dela, ki ga 
sprejme Senat VŠ GRM.

(2) VŠ GRM izvaja tudi drugo znanstveno-raziskovalno, 
razvojno in svetovalno delo po naročilu tretjih oseb z namenom 
pridobivanja lastnih sredstev na trgu.

(3) Kot naročnik raziskovalnega in razvojnega dela lahko 
nastopa tudi VŠ GRM.

84. člen
(1) Visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, znan-

stveni delavci ter raziskovalni in drugi sodelavci, ki redno in v 
celoti opravljajo svoje izobraževalne in znanstveno-razisko-
valne obveznosti, lahko opravljajo znanstveno-raziskovalno 
in svetovalno delo za zunanje naročnike v okviru in za račun 
VŠ GRM.

(2) Visokošolski učitelj, znanstveni delavec, visokošolski 
in raziskovalni, ter drugi sodelavec je dolžan zaprositi dekana 
VŠ GRM za soglasje k delu za zunanje naročnike.

(3) Sodelavci, ki so vključeni v znanstveno-raziskovalno 
in razvojno delo na VŠ GRM, so dolžni pristojnim strokovnim 

službam posredovati podatke o svojem znanstveno-razisko-
valnem in razvojnem delu, ki so potrebni za sprotno vodenje 
raziskovalnih in drugih evidenc.

85. člen
VŠ GRM lahko skladno s sprejetim letnim programom in s 

finančnim načrtom nameni določen znesek svojih sredstev za 
financiranje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela. Ta 
sredstva so namenjena za sofinanciranje:

– priprave prijav projektov na nacionalne in mednarodne 
razpise,

– znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektov VŠ 
GRM, ki so samo delno (so)financirani,

– mednarodnih projektov, ki so samo delno (so)financi-
rani,

– individualnega raziskovalnega dela.

6 VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVNI DELAVCI, 
VISOKOŠOLSKI IN RAZISKOVALNI SODELAVCI  

IN DRUGI ZAPOSLENI

86. člen
(1) Zaposleni na VŠ GRM so:
– visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci,
– znanstveni delavci in raziskovalni sodelavci,
– delavci tajništva,
– strokovni in drugi delavci (delavci v knjižnici, kadrovski 

in računovodski službi ter strokovni delavci za področja, ki jih 
samostojno ali skupaj s partnerji razvija VŠ GRM).

(2) Pogoj za opravljanje dela iz prve in druge alineje prve-
ga odstavka tega člena je izvolitev v naziv. Merila in postopek 
izvolitve določa pravilnik VŠ GRM.

87. člen
(1) Zaposleni, visokošolski učitelji in visokošolski sodelav-

ci, znanstveni delavci in raziskovalni sodelavci ki niso obnovil 
izvolitve v naziv, ne morejo več opravljati del na delovnem 
mestu, na katerega so razporejeni in za katera se zahteva kot 
poseben pogoj ustrezna izvolitev.

(2) Dekan VŠ GRM je dolžan v teh primerih sprožiti 
ustrezne postopke v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, 
zakonom o visokem šolstvu, tem Statutom in internimi akti VŠ 
GRM.

88. člen
Zaposleni na VŠ GRM morajo za delo nad polnim de-

lovnim časom zunaj VŠ GRM pridobiti dovoljenje dekana VŠ 
GRM, taka njihova dejavnost pa ne sme motiti njihovih rednih 
obveznosti na VŠ GRM.

89. člen
(1) Visokošolski učitelji in znanstveni delavci VŠ GRM de-

lujejo po načelih avtonomije, svobode znanstvenega ustvarja-
nja in poučevanja, humanizma in znanstvene etike. Visokošol-
ski učitelji in sodelavci VŠ GRM gojijo akademsko, organizacij-
sko kulturo, katere temeljne norme in vrednote so: intelektualna 
poštenost, akademska svoboda, resnicoljubnost, avtonomnost, 
odgovornost, odličnost, kolegialnost, transparentnost, trajnostni 
razvoj in dostojanstvo.

(2) Visokošolski učitelji in sodelavci VŠ GRM so dolžni:
– opravljati znanstveno-raziskovalno delo, povezano z 

razvojem izobraževalnih vsebin,
– objavljati rezultate raziskovalnega dela v domači in 

mednarodni javnosti,
– načrtovati izvedbo predmeta in izdelati poročilo o iz-

vedbi predmeta,
– pripravljati in izvajati predavanja, seminarje, vaje in 

druge oblike izobraževalnega dela, kot sta predvsem tutorstvo 
in mentorstvo,



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 15. 4. 2022 / Stran 3301 

– biti dostopni študentom, kot tutorji, mentorji, na govo-
rilnih urah, po E-pošti ipd.

– izvajati preverjanje in ocenjevanje znanja študentov 
v skladu s študijskim programom, pravilniki in Statutom VŠ 
GRM,

– pripravljati ustrezna študijska gradiva za svoje predme-
te, in jih posodabljati v skladu z razvojem stroke,

– opravljati mentorstvo pri diplomskih delih ter pri razi-
skovalnem delu študentov,

– imeti vsaj eno uro na teden pogovorne ure za študente,
– zagotoviti nemoten potek izpitov v razpisanih izpitnih 

rokih.
(3) Znanstveni delavci in raziskovalni sodelavci VŠ GRM 

so dolžni:
– opravljati znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,
– objavljati rezultate znanstveno-raziskovalnega in ra-

zvojnega dela v domači in mednarodni javnosti,
– opravljati mentorstvo pri diplomskih delih ter pri razi-

skovalnem delu študentov,
– vključevati študente v svoje znanstveno-raziskovalno 

in razvojno delo in tako skrbeti za mlad raziskovalni naraščaj.
(4) Vsi zaposleni na VŠ GRM so dolžni:
– spoštovati načela stroke, sprejete akte in sklepe or-

ganov VŠ GRM,
– sodelovati v organih in telesih VŠ GRM,
– vestno, pošteno, profesionalno in odgovorno opravljati 

zaupane jim naloge,
– delati v dobri veri skladno z načeli poslovne in intelek-

tualne etike in
– utrjevati ugled VŠ GRM.

90. člen
(1) Visokošolski učitelj in znanstveni delavec ima po treh 

študijskih letih pravico do odsotnosti največ dvanajst mesecev 
za poglobljeno izpopolnjevanje doma ali v tujini. S tem določi-
lom VŠ GRM uresničuje pravico do sobotnega leta.

(2) Taka odsotnost učitelja ne sme ovirati poteka izo-
braževalnega procesa ali poteka raziskovalnega projekta, 
v katerem zaposleni sodeluje. V času odsotnosti pripadata 
učitelju oziroma znanstvenemu delavcu bruto plača, določena 
za njegovo delovno mesto, in dodatek za delovno dobo le, če 
je to zagotovljeno v okviru proračunskih sredstev ali s finanč-
nim načrtom VŠ GRM oziroma tako, da se njegova delovna 
obveznost prerazporedi.

(3) Visokošolski učitelj oziroma znanstveni delavec mora 
pisno vlogo predložiti dekanu VŠ GRM najkasneje do konca 
marca za naslednje študijsko leto. Pisna vloga mora vsebo-
vati načrt dela za čas sobotnega leta in predvideno obliko 
nadomeščanja.

(4) Visokošolski učitelj oziroma znanstveni delavec mora 
v roku 30 dni po vrnitvi oddati dekanu VŠ GRM poročilo o 
izpopolnjevanju.

(5) O daljši odsotnosti zaposlenih na VŠ GRM, ki še ni-
majo pridobljenega naziva in bi si ga ob odsotnosti za največ 
dvanajst mesecev za poglobljeno izpopolnjevanje doma ali v 
tujini lahko pridobili odloča dekan VŠ GRM.

91. člen
VŠ GRM lahko za določen čas povabi k sodelovanju za 

izvajanje posameznih delov predmeta priznane raziskovalce 
ali strokovnjake iz gospodarskih in drugih organizacij ne glede 
na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv.

92. člen
Za uresničevanje pravic, dolžnosti in odgovornosti delav-

cev VŠ GRM se uporabljajo določbe delovno-pravne zakono-
daje, ter druga relavantna zakonodaja, sektorske kolektivne 
pogodbe in notranji akti VŠ GRM, ter individualne delovno-
-pravne in civilno-pravne pogodbe med VŠ GRM in delavci 
oziroma sodelujočimi.

7 ŠTUDENTI

93. člen
(1) Študent je oseba, ki je na podlagi razpisa za vpis vpi-

sana v študijske programe za pridobitev izobrazbe na VŠ GRM.
(2) Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico. 

Vsebino in obliko študentske izkaznice določa poseben pra-
vilnik VŠ GRM.

94. člen
(1) Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 

12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija 
ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri,

– ne diplomira na študijskem programu prve stopnje ob 
zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal 
letnik ali spremenil študijski program ali smer,

– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma 

semester,
– je bil izključen iz VŠ GRM,
– dokonča podiplomski študij.
– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 

magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku 
zadnjega semestra,

– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 
enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po 
zaključku zadnjega semestra,

– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 
magistrskem študijskem programu ob zaključku zadnjega se-
mestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil štu-
dijski program ali smer,

– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 
enovitem magistrskem študijskem programu ob zaključku za-
dnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spre-
menil študijski program ali smer.

(2) Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi 
podaljša, vendar največ za eno leto, če:

– študent ne diplomira na študijskem programu prve sto-
pnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času 
študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa 
ali smeri,

– študent ne diplomira na študijskem programu prve sto-
pnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija 
ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer,

– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 
magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku 
zadnjega semestra,

– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 
magistrskem študijskem programu ob zaključku zadnjega se-
mestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil štu-
dijski program ali smer,

– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 
enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po 
zaključku zadnjega semestra,

– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po 
enovitem magistrskem študijskem programu ob zaključku za-
dnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spre-
menil študijski program ali smer,

– se študent med študijem ne vpiše na naslednji letnik 
oziroma semester.

95. člen
(1) Oseba, ki ji preneha status študenta po določilih iz 

druge, pete, osme in devete alineje prvega odstavka prejšnjega 
člena, obdrži pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih 
obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražuje.

(2) Senat VŠ GRM določi in javno objavi pogoje, pod 
katerimi lahko oseba, ki ji je prenehal status študenta, uresniči 
to pravico, če se študijski program ne izvaja več.
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(3) Pravico do opravljanja izpitov iz prvega odstavka 
tega člena lahko uveljavlja še pet let od dneva prenehanja 
izvajanja oziroma spremembe programa.

96. člen
(1) Status študenta športnika in status študenta prizna-

nega umetnika dobi študent, ki mu Senat VŠ GRM na predlog 
Komisije za študijske in študentske zadeve s sklepom podeli 
ta status.

(2) Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, 
ki ob vpisu predloži ustrezno mnenje pristojne strokovne 
komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju ali mnenje invalidske komisije 
ali zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izka-
zuje upravičenost za dodelitev statusa študenta s posebnimi 
potrebami.

(3) Za študente iz tega člena VŠ GRM s pravilnikom 
opredeli način opravljanja študijskih obveznosti in pogoje za 
prehod v višji letnik.

97. člen
(1) Študentom, ki imajo status študenta športnika, status 

študenta priznanega umetnika, status študenta s posebnimi 
potrebami, in študentom, ki zaradi svojega obštudijskega 
delovanja, bolezni ali okvare ne morejo v roku opravljati študij-
skih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta.

(2) Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo 
pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za 
vsakega živorojenega otroka. Smiselno s tem se obravnava 
tudi varstveni dopust, ki ga koristi študent oče.

(3) Študentu miruje status študenta v času bolniške 
odsotnosti, daljše od enega leta.

98. člen
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod 

enakimi, z zakonom, s tem Statutom in s študijskim progra-
mom določenimi pogoji. Pri tem:

– se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo 
študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,

– lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spreme-
nijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti 
v prejšnji smeri ali v študijskem programu,

– se lahko izobražujejo po več študijskih programih 
(vzporedni študij),

– se lahko izobražujejo po individualnem programu (več 
študijskih programov enega ali več visokošolskih zavodov), 
ko to omogoča študijski program VŠ GRM,

– lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, 
kot je predvideno s študijskim programom.

99. člen
Pravice in dolžnosti študentov so:
– obiskovanje predavanj, seminarjev in vaj,
– aktivno sodelovanje pri izobraževalnem delu,
– sodelovanje prek svojih predstavnikov Študentskega 

sveta, pri delu organov VŠ GRM,
– da volijo in so izvoljeni v Študentski svet,
– sodelovanje na splošnih volitvah pri izvolitvi dekana,
– dajanje pobud, mnenj in sprejemanje odločitev v skla-

du s Statutom VŠ GRM.

100. člen
(1) Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko 

izobražujejo po javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih 
študijskih programih in po programih za izpopolnjevanje pod 
enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

(2) Državljani članic Evropske unije imajo pravico do 
izobraževanja po javno veljavnih dodiplomskih in podiplom-
skih študijskih programih in po programih za izpopolnjevanje 
pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

(3) Državljani tretjih držav imajo pravico do izobraževa-
nja po javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih 
programih, ter po programih za izpopolnjevanje pod pogoji, ki 
jih določa zakonodaja v Republiki Sloveniji in v EU.

101. člen
(1) Študent ima pravico do pritožbe zoper sklepe, ki jih 

organi VŠ GRM sprejemajo o njegovih pravicah, obveznostih 
in odgovornostih.

(2) Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, 
ima pravico do ugovora ali pritožbe v roku 15 dni od dneva, 
ko mu je bil vročen sklep. Kot prvostopenjski organ odloča o 
vlogah študentov v študijskih zadevah dekan VŠ GRM, kot 
drugostopenjski organ pa odloča o pritožbah študentov v štu-
dijskih zadevah Senat VŠ GRM. Zoper dokončno odločitev v 
zadevah v zvezi s študijem lahko študent sproži upravni spor.

102. člen
(1) Študenti so disciplinsko odgovorni za kršitve dolž-

nosti in neizpolnjevanje obveznosti po Statutu VŠ GRM in 
po študijskem programu ter za namerno in iz malomarnosti 
povzročeno škodo.

(2) Kršitve so:
– neprimerno vedenje, ki škoduje ugledu VŠ GRM,
– neprimeren odnos do študentov, učiteljev in sodelav-

cev pri izvajanju študijskega programa ter drugih delavcev 
VŠ GRM,

– dajanje lažnih podatkov, da bi tako pridobil neupravi-
čene koristi zase ali za drugega,

– prevara pri preverjanju znanja in plagiatorstvo pri se-
minarskih in diplomskih nalogah,

– ponarejanje uradnih listin,
– razširjanje laži, govoric ipd., ki škodujejo ugledu in 

dobremu imenu VŠ GRM v javnosti, neposredno ali preko 
socialnih omrežji ali spleta,

– hujše kršitve reda in discipline pri izobraževalnem 
procesu in v prostorih VŠ GRM,

– povzročanje materialne škode v prostorih VŠ GRM 
oziroma tam, kjer se izvaja izobraževalni proces.

– dejanja v nasprotju z zakonom, tem Statutom, internimi 
akti in etičnim kodeksom VŠ GRM.

(3) Pobudo za uvedbo postopka za ugotavljanje kršitve 
lahko podajo zaposleni VŠ GRM ali študenti. O disciplinski 
odgovornosti odloča in izreka ukrepe dekan VŠ GRM.

(4) Dekan VŠ GRM lahko izreče naslednje ukrepe:
– opomin, ki se vroči študentu,
– ukor, ki se objavi na oglasni deski,
– izključitev iz VŠ GRM: v odločbi se opredeli doba 

trajanja ukrepa.
(5) Disciplinska odgovornost študentov na VŠ GRM se 

natančneje opredeli s posebnim pravilnikom.

103. člen
(1) Strokovni oziroma znanstveni naslov se diplomantu 

odvzame, če se po pridobitvi naslova ugotovi:
– da diplomant ni imel z zakonom zahtevane izobrazbe 

za vpis,
– da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem 

programu,
– da je diplomant pri zaključnem delu (diplomska na-

loga, magistrska naloga), ki je predpisano po študijskem 
programu, avtorska dela drugih avtorjev v nasprotju z uve-
ljavljenimi načini citiranja v pomembnem delu prikazal kot 
svoje lastno delo,

– da zaključno delo (diplomska naloga, magistrska nalo-
ga), ki je predpisano po študijskem programu v pomembnem 
delu ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove ustvar-
jalnosti in dosežkov.

(2) Odvzem strokovnega oziroma znanstvenega naslova 
se podrobneje uredi s pravilnikom.
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8 FINANCIRANJE IN PREMOŽENJE VŠ GRM

104. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja prostorske in druge materialne 

pogoje za ustanovitev in delo VŠ GRM, ter izvajanje rednega 
pedagoškega procesa (rednega študija) na način in pod pogoji 
določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu 
z zakonom.

(2) Dejavnost VŠ GRM, ki se nanaša na izvajanje na-
cionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raz-
iskovalnega in razvojnega programa se financira iz proračuna 
Republike Slovenije.

(3) VŠ GRM mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, 
poslati predlog finančnega načrta za naslednjo koledarsko leto 
po predpisih, ki urejajo javne finance.

(4) Ostale dejavnosti VŠ GRM se financira iz drugih virov, 
in sicer:

– od plačil za izvajanje koncesij,
– iz razpisov ministrstev in EU,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, donacij, subvencij, posojil, sponzorstev, pro-

daje blaga in storitev na trgu, dediščin in daril,
– iz drugih virov v skladu z zakonom.

105. člen
(1) VŠ GRM odloča o prispevkih za študij in drugih stori-

tvah VŠ GRM, če niso ali so samo deloma financirane v okviru 
nacionalnega programa, zlasti za:

– stroške izbirnega in vpisnega postopka,
– storitve, ki so del potrjenega študijskega programa 

(stroški strokovnih ekskurzij ipd.),
– izvolitve v nazive kandidatov, ki niso v delovnem raz-

merju na VŠ GRM,
– izdajo potrdil, dvojnikov, prepisov in izpisov iz dokumen-

tacije VŠ GRM,
– stroške četrtega in nadaljnjih opravljanj izpita,
– stroške sprejemnih, diferencialnih, komisijskih in drugih 

izpitov,
– druge storitve, ki jih potrdi Upravni odbor VŠ GRM.
(2) Višina šolnine in drugih prispevkov za študij se določa 

v skladu z veljavnim pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih 
v visokem šolstvu in s sklepom Upravnega odbora VŠ GRM.

106. člen
(1) Šolnine in prispevki za študij, kot tudi druga sredstva, 

pridobljena na način iz 9. člena tega Statuta, so prihodek VŠ 
GRM in jih VŠ GRM pridobiva na svoj podračun.

(2) Upravni odbor VŠ GRM sprejme finančni načrt na pod-
lagi programa dela VŠ GRM, ki obsega vse njene dejavnosti.

107. člen
(1) VŠ GRM je lastnica premoženja, ki ga je pridobila iz 

javnih virov.
(2) VŠ GRM je tudi lastnica premoženja, pridobljenega na 

temelju drugih virov in premoženja, pridobljenega na temelju 
dediščin, sponzorstva, donacij, raziskovalnih temeljnih in apli-
kativnih projektov ter svetovalnega dela, volil, daril in drugih 
virov iz poslovnih in pogodbenih razmerij.

108. člen
(1) VŠ GRM upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga 

uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zakonom, 
Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM in Statutom ter v skladu z 
namenom, za katerega je bilo pridobljeno.

(2) VŠ GRM lahko odtuji ali obremeni nepremičnino ozi-
roma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, 
le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se 
šteje oprema, za nakup katere je v skladu z zakonom o javnih 
naročilih potrebna objava pri Uradu za uradne objave EU in na 
portalu javnih naročil.

(3) Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejš-
njega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, 
investicijsko vzdrževanje in opremo.

(4) VŠ GRM samostojno razpolaga s svojim premoženjem 
iz drugega odstavka 107. člena tega Statuta. S premoženjem 
upravlja Upravni odbor VŠ GRM s skrbnostjo dobrega gospodarja.

109. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki VŠ GRM se upora-

blja v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) O načinu poravnave primanjkljaja sredstev VŠ GRM, 

ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na 
predlog Upravnega odbora VŠ GRM.

9 SPLOŠNI AKTI VŠ GRM

110. člen
(1) Splošne akte sprejemajo posamezni organi VŠ GRM 

v skladu s Statutom VŠ GRM in z zakonom.
(2) Sistem obvladovanja splošnih aktov, ki mora oprede-

ljevati izdelavo, pregled in odobritev, izdajanje, spreminjanje in 
hranjenje dokumentacije, se podrobno opredeli v Poslovniku 
kakovosti VŠ GRM.

111. člen
VŠ GRM vodi in hrani evidence z osebnimi podatki štu-

dentov in evidence izvajalcev visokošolske dejavnosti v skladu 
z Zakonom o visokem šolstvu, v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter varstvo 
osebnih podatkov.

Statut Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 52/22) vsebuje naslednje preho-
dne in končne določbe:

10 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

112. člen
V Statutu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 

obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

113. člen
(1) Z uveljavitvijo tega Statuta prenehata veljati Akt o 

ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola 
za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, z dne 12. 3. 2015, 
podpisan s strani Grm Novo mesto – center biotehnike in turiz-
ma in Mestne občine Novo mesto, kot soustanovitelja VŠ GRM 
in Statut Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo me-
sto sprejet na 1. seji Senata Visoke šole za upravljanje podeže-
lja GRM Novo mesto dne 23. 10. 2012. V skladu s tem prejšnja 
ustanovitelja, brezpogojno soglašata s preoblikovanjem zavoda 
v visokošolski zavod s sedežem na Sevno 13, 8000 Novo 
mesto, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija ter se 
odpovedujeta morebitnim zahtevam po povrnitvi materialnih 
in drugih ustanovitvenih vložkov posameznega ustanovitelja. 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti obeh ustanoviteljev se 
smiselno prenesejo na ustanovitelja Republiko Slovenijo. Z 
Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM ustanovljena visoka šola pa 
z zavodom Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 
podpiše pogodbo, v kateri se podrobno uredijo medsebojna 
razmerja, ki izhajajo predvsem iz dejstva, da ima VŠ GRM 
v Skladu z 2. členom Odloka o ustanovitvi VŠ GRM sedež 
na naslovu in v prostorih zavoda Grm Novo mesto – center 
biotehnike in turizma, ter druge prvine, ki omogočajo razvoj 
obeh deležnikov.

(2) Vlada Republike Slovenije imenuje predstavnika usta-
novitelja v Upravni odbor v roku enega meseca od uveljavitve 
Odloka o ustanovitvi VŠ GRM.
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(3) Upravni odbor VŠ GRM se mora oblikovati najkasneje 
v treh mesecih po uveljavitvi Odloka o ustanovitvi VŠ GRM, 
drugi organi VŠ GRM pa najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi Odloka o ustanovitvi VŠ GRM, v skladu z zakonom, 
Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM in Statutom VŠ GRM. Upravni 
odbor se konstituira, ko je imenovanih vsaj šest njegovih čla-
nov. Prvo sejo Upravnega odbora skliče dekan VŠ GRM.

(4) V začetni Upravni odbor se izvoli predstavnike viso-
košolskih učiteljev in sodelavcev VŠ GRM izmed tistih visoko-
šolskih učiteljev in sodelavcev, ki v študijskem letu 2020/2021 
izvajajo pedagoški proces ali opravljajo druge naloge pri študij-
skem programu Upravljanje podeželja (visokošolski strokovni 
študijski program).

(5) V študijskem letu 2020/2021 VŠ GRM izvaja visoko-
šolski strokovni študijski program Upravljanje podeželja.

(6) Funkcije članov senata, prodekanov in dekana izvo-
ljenih pred sprejemom tega Statuta veljajo do konca izvoljenih 
mandatov.

(7) V obdobju do 13. 5. 2022 sestavljajo Akademski zbor 
VŠ GRM vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki v študijskem 
letu 2021/2022 izvajajo pedagoški proces in druge naloge pri 
študijskem programu Upravljanje podeželja v okviru VŠ GRM, 
ko se v skladu z Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM oblikuje novi 
Akademski zbor.

(8) V obdobju do 13. 5. 2022 sestavljajo Študentski svet 
VŠ GRM vsi v študijskem letu 2021/2022 vanj izvoljeni študen-
tje, ko se v skladu z Odlokom o ustanovitvi VŠ GRM oblikuje 
novi Študentski svet VŠ GRM.

114. člen
(1) Statut sprejmeta v enakem besedilu Senat VŠ GRM 

in Upravni odbor VŠ GRM.
(2) Statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
(3) Spremembe in dopolnitve Statuta sprejemata v ena-

kem besedilu Senat VŠ GRM in Upravni odbor VŠ GRM z ve-
čino glasov vseh članov Senata VŠ GRM oziroma Upravnega 
odbora VŠ GRM.

(4) Spremembe in dopolnitve Statuta se objavijo v Urad-
nem listu in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

(5) Za tolmačenje Statuta je pristojen Senat VŠ GRM.

Novo mesto, dne 14. marca 2022

Predsednik 
Upravnega odbora 

VŠ GRM
Tone Hrovat

Novo mesto, dne 29. marca 2022

Predsednica 
Senata VŠ GRM 

dekanja 
izr. prof. dr. Lea-Marija 

Colarič Jakše
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OBČINE

1098. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni 
rabi

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) 
in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 
št. 82/16 – UPB) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 
21. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel 

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

I.
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi 

na nepremičnini št. 1446/8 k.o. Dekmanca in 1297/6 k.o. Treb-
če.

II.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob 
Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, matična številka 1357450000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2018-21-12
Bistrica ob Sotli, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak

BOVEC

1099. Zaključni račun proračuna Občine Bovec 
za leto 2021

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US), Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 
114/06 – ZUE), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o sestav-
ljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 
134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 
104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) in Statuta Občine Bovec (Urad-
ni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine 
Bovec na 21. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Bovec za leto 2021

1. člen
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splo-

šnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realizira-
nih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov ob-

BISTRICA OB SOTLI

1097. Sklep o določitvi cene socialno varstvene 
storitve »Pomoč družini na domu« na območju 
Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 15. člena Statuta 
Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je 
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 21. redni seji dne 
7. 4. 2022 sprejel

S K L E P 
o določitvi cene socialno varstvene storitve 

»Pomoč družini na domu« na območju Občine 
Bistrica ob Sotli za leto 2022

I.
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli daje soglasje k ceni 

socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu.

II.
Cena storitve Pomoč družini na domu med delovniki, 

ki se porazdeli med občino in uporabnika, v letu 2022 znaša 
22,86 EUR.

Občina Bistrica ob Sotli subvencionira ceno socialno-
varstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih 
sredstev uporabnikom storitve v višini 15,96 EUR na efek-
tivno uro.

Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za sub-
vencijo občine znaša 6,90 EUR na efektivno uro.

III.
Cena storitve Pomoč družini na domu ob nedeljah, ki 

se porazdeli med občino in uporabnika, znaša v letu 2022 
25,04 EUR.

Občina Bistrica ob Sotli subvencionira ceno socialno-
varstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih 
sredstev uporabnikom storitve v višini 17,54 EUR na efek-
tivno uro.

Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za sub-
vencijo občine znaša 7,50 EUR na efektivno uro.

IV.
Cena storitve Pomoč družini na domu ob praznikih, ki 

se porazdeli med občino in uporabnika, v letu 2022 znaša 
27,04 EUR.

Občina Bistrica ob Sotli subvencionira ceno socialno-
varstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih 
sredstev uporabnikom storitve v višini 18,91 EUR na efek-
tivno uro.

Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za sub-
vencijo občine znaša 8,13 EUR na efektivno uro.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati se začne s 1. 5. 2022.

Št. 032-0009/2018-21-2
Bistrica ob Sotli, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Bistrice ob Sotli

Franjo Debelak
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čine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s 
proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz 
uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja 
proračunskih uporabnikov.

2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2021 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 8.480.244,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.507.287,25

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 4.417.976,48

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.242.819,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 347.089,79
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 828.067,69
706 DRUGI DAVKI 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.089.310,77

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 539.027,02

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 9.612,80
712 DENARNE KAZNI 49.617,63
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 262.875,59
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 228.177,73

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 213.932,44

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 92.252,30

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV 121.680,14

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 610,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 610,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.726.306,42

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.717.607,62

741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. 
PRORAČUNA EU 8.698,80

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 32.107,98

787 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 32.107,98

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.357.932,01
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.639.744,07
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 493.253,91
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 77.339,17
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.016.259,55
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.249,15
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 48.642,29

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.803.680,87

410 SUBVENCIJE 128.518,91

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 538.450,39

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 151.888,14

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 984.823,43

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.818.369,56
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 2.818.369,56
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 96.137,51
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. 

OSEBAM, KI NISO PR. POR. 28.792,20
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 67.345,31
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.) 2.122.312,08
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 80.799,69

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 80.799,69
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 0,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  

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

IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV  
(IV.-V.) 80.799,69

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 418.852,99

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 418.852,99
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 

SREDSTEV NA RAČUNIH) 1.784.258,78
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –418.852,99
XI. NETO FINANCIRANJE –2.122.312,08
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 

NA DAN 31. 12. 2020 1.193.978,61
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 

NA DAN 31. 12. 2021 2.968.649,36

3. člen
Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2021 se 

prenese v naslednje leto.

4. člen
Nadzorni odbor Občine Bovec se je dne 28. 3. 2022 

seznanil s predlogom Zaključnega računa proračuna Občine 
Bovec za leto 2021.

5. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za 

leto 2021.
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6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2021 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-01/2020-9
Bovec, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 
21. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec

1. člen
Spremeni se 6. člen Odloka o turistični in promocijski 

taksi v Občini Bovec tako, da se po novem glasi:

»6. člen
(oprostitve plačila turistične takse)

(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu 
ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za 
prenočevanje pod pogoji iz 7. člena tega odloka, so dodat-
no popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično 
promocijske takse tudi:

– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nasta-
nitvenem obratu od 3 do 30 dni,

– državljani Ukrajine z začasno zaščito ter njihovi dru-
žinski člani za celotno obdobje bivanja v nastanitvenem 
obratu,

– državljani Ukrajine, ki so prosilci za mednarodno 
zaščito ali osebe z mednarodno zaščito ter njihovi družinski 
člani za celotno obdobje bivanja v nastanitvenem obratu.

(2) Do oprostitve plačila turistične takse, ki se plačuje 
v letnem pavšalnem znesku, so upravičeni naslednji zave-
zanci:

– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki niso 
primerna za bivanje, kar se dokazuje z ustreznim fotograf-
skim materialom oziroma ogledom nepremičnine,

– lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki imajo stalno pre-
bivališče na območju Občine Bovec,

– lastniki počitniških hiš, ki svoje nastanitve dajejo v 
uporabo državljanom Ukrajine z začasno zaščito ter njihovim 
družinskim članom sorazmerno za celotno obdobje bivanja v 
počitniških hišah/stanovanjih,

– lastniki počitniških hiš, ki svoje nastanitve dajejo v 
uporabo državljanom Ukrajine, ki so prosilci za mednarodno 
zaščito ali osebam z mednarodno zaščito ter njihovim dru-
žinskim članom sorazmerno za celotno obdobje bivanja v 
počitniških hišah/stanovanjih.

(3) Oprostitev plačila turistične takse iz prvega in dru-
gega odstavka tega člena se oprosti z odločbo pristojnega 
organa iz 3. člena tega odloka, kot slednje predpisuje drugi 
in tretji odstavek 7. člena tega odloka.«

2. člen
Spremeni se 7. člen Odloka o turistični in promocijski taksi 

v Občini Bovec tako, da se po novem glasi:

»7. člen
(dokazila in vloga za oprostitev)

(1) Dokazila za zakonsko oprostitev po 18. členu ZSRT-1 
so navedena v posameznih alineah tega člena, kjer pa niso na-
tančneje določena, so razvidna iz pojasnil v prilogi tega odloka.

(2) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse za zave-
zance iz prvega odstavka 6. člena tega odloka izda občinski 
organ iz 3. člena tega odloka na podlagi pisne vloge zave-
zanca, ki jo je slednji dolžan predložiti najmanj 8 dni pred prvo 
prenočitvijo, na katero se oprostitev plačila turistične takse 
nanaša. Ponudnik nastanitve mora občini

– v primeru uveljavljanja oprostitve za delavce na zača-
snem delu posredovati seznam delavcev, pri čemer morata 
biti v potrdilu navedena oblika in obdobje začasne zaposlitve,

– v primeru uveljavljanja oprostitve za državljane Ukrajine 
– osebe z začasno zaščito, prosilce za mednarodno zaščito 
ali osebe z mednarodno zaščito – ter njihove družinske člane 
morajo vlogi biti priložene fotokopije izkaznic o začasni ali 
mednarodni zaščiti ali fotokopije drugih uradnih dokumentov, ki 
to dokazujejo (npr. potrdilo o oddaji vloge za začasno ali med-
narodno zaščito) oziroma mora biti izkazano, da so sobivajoči 
družinski člani teh oseb, vloga pa mora vsebovati poimenski 
seznam vseh oseb, ki bodo v turistični kapaciteti nastanjeni.

(3) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse za zave-
zance iz prve in druge alinee drugega odstavka 6. člena izda 
občinski organ iz 3. člena tega odloka na podlagi pisne vloge 
zavezanca, kateri so predložena dokazila o razpolaganju z 
upravičenimi razlogi. Zavezanec je vlogo dolžan predložiti na 
javni poziv zavezancem pred izdajo odločbe o odmeri pavšal-
nega zneska turistične takse oziroma upravičenost najpozneje 
lahko uveljavlja s pritožbo zoper že izdano odločbo. Upraviče-
nost je dolžan izkazovati za vsako leto posebej.

(3a) Zavezancem iz tretje in četrte alinee drugega odstav-
ka 6. člena izda občinski organ iz 3. člena tega odloka odločbo 
o oprostitvi plačila turistične takse na podlagi poimenskega 
seznama v počitniški hiši/stanovanju bivajočih oseb, pri čemer 
morajo biti vlogi priložene fotokopije izkaznic o začasni ali 
mednarodni zaščiti ali fotokopije drugih uradnih dokumentov, ki 
to dokazujejo (npr. potrdilo o oddaji vloge za začasno ali med-
narodno zaščito) oziroma mora biti izkazano, da so sobivajoči 
družinski člani teh oseb.

(4) Odločbo o oprostitvi plačila turistične takse iz drugega 
odstavka tega člena občina pošlje v vednost tudi nastanitvene-
mu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev 
vpiše v evidenco iz 9. člena tega odloka.«

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-04/2018-3
Bovec, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1101. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 
pri izvajanju videonadzora

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 177/20) in 
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9. člena v povezavi s 16. členom Statuta Občine Bovec (Uradni 
list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec 
na 21. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel

P R A V I L N I K
o zavarovanju osebnih podatkov  

pri izvajanju videonadzora

1. člen
S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični 

in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih 
podatkov v Občini Bovec z namenom, da se prepreči slučajno 
ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spre-
membo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, 
uporaba ali posredovanje osebnih podatkov.

Zaposleni in zunanji sodelavci, ki pri svojem delu obde-
lujejo in uporabljajo osebne podatke, morajo biti seznanjeni z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB in 177/20; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1), s področno 
zakonodajo, ki ureja posamezno področje njihovega dela ter z 
vsebino tega pravilnika.

V Občini Bovec se:
– zaradi varnosti ljudi in premoženja,
– zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v prosto-

re ter javne površine v lasti Občina Bovec,
– zaradi varovanja občinskega premoženja ter
– preprečevanja vandalizma

z izvajanjem video nadzora preprečuje uničevanje premoženja 
ter učinkoviteje zagotavlja varnost ljudi občanov in obiskoval-
cev Bovca.

Namena prejšnjega odstavka ni mogoče doseči z milejši-
mi ukrepi. Z izvajanjem videonadzora se preprečuje uničevanje 
premoženja, učinkoviteje preganja storilce kaznivih dejanj in 
zagotavlja varnost ljudi.

Občina Bovec izvaja nadzor:
– na območju otroškega igrišča pri javnih sanitarijah v 

smeri parkomata,
– ob vhodu v javne sanitarije,
– na parkirišču pred Kulturnim domom Bovec,
– ob glavnem vhodu v Kulturni dom Bovec,
– na drogu javne razsvetljave na vhodu na parkirišče na 

Žarščah,
– na bovškem trgu po ulici proti letališču in
– na bovškem trgu.
Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje oseb-

nih podatkov so odgovorni župan, direktor občinske uprave in 
pooblaščene osebe, ki razpolagajo s podatki.

2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na 

posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen;
– Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na 

katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, 
če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s 
sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več 
dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, du-
ševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer 
način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva 
veliko časa;

– Zbirka osebnih podatkov je vsak strukturiran niz podat-
kov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na pod-
lagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne 
glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen 
na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov 
je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali 
omogoči določljivost posameznika;

– Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delo-
vanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, 

ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del 
zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko 
osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, 
shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, 
uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo 
dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, 
anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali 
avtomatizirana (sredstva obdelave);

– Upravljavec osebnih podatkov je fizična ali pravna ose-
ba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali 
skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih 
podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi 
namene in sredstva obdelave;

– Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem narodnem 
ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem filozofskem pre-
pričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem 
življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali prekr-
škovne evidence ter biometrične značilnosti;

– Uporabnik osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba 
ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posre-
dujejo ali razkrijejo osebni podatki;

– Nosilec podatkov so vse vrste sredstev, na katerih so 
zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računal-
niška oprema vključno z magnetni, optični ali drugi računalniški 
mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, napra-
ve za prenos podatkov ipd.).

3. člen
Zbirka osebnih podatkov vsebuje slikovni posnetek oseb 

in datum ter čas posnetka.

4. člen
Prepovedano je izvajati vodeonadzor v pisarniških prosto-

rih, dvigalu in sanitarnih prostorih.
Čas izvajanja videonadzora je 24 ur na dan, vse dni v 

letu (365/7/24).

5. člen
Videoposnetki se, če ni zaznanih posebnosti, tekoče av-

tomatsko brišejo oziroma najkasneje vsakih 30 dni. Videopo-
snetki incidenčnih dogodkov se hranijo do konca incidenčnega 
postopka, vendar največ 1 leto.

6. člen
Upravljalec in obdelovalec osebnih podatkov je Občina 

Bovec. Za obdelavo osebnih podatkov lahko Občina Bovec 
določi zunanjega pogodbenega obdelovalca ali osebo, ki je 
zaposlena na Občini Bovec.

Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja po-
samezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranje-
vanjem ali posredovanjem osebnih podatkov in je registrirana 
za opravljanje takšne dejavnosti (pogodbeni oziroma naročeni 
obdelovalec), se sklene pisna pogodba, predvidena v drugem 
odstavku 11. člena ZVOP-1. V takšni pogodbi morajo biti ob-
vezno predpisani tudi pogoji in ukrepi za zagotovitev varstva 
osebnih podatkov in njihovega zavarovanja. Omenjeno velja 
tudi za zunanje osebe, ki vzdržujejo strojno in programsko 
opremo ter izdelujejo in instalirajo novo strojno ali programsko 
opremo.

Zunanje pravne ali fizične osebe smejo opravljati samo 
storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru naročnikovih 
pooblastil in podatkov ne smejo obdelovati ali drugače upora-
bljati za noben drug namen.

Pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki za Občino Bovec 
opravlja dogovorjene storitve izven prostorov upravljavca, mora 
imeti vsaj enako strog način varovanja osebnih podatkov, kot 
ga predvideva ta pravilnik.

Župan s pisnim pooblastilom določi odgovorno osebo, ki 
v primeru potrebe po izvozu podatkov le-to naročijo pri pogod-
benem obdelovalcu osebnih podatkov, s katerimi ima Občina 
Bovec sklenjeno pogodbo o obdelavi podatkov.
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7. člen
Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki 

se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago ali s pisno zahtevo ozi-
roma privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Za vsako posredovanje osebnih podatkov mora upravi-
čenec vložiti pisno vlogo, v kateri mora biti jasno navedena 
določba zakona, ki uporabnika pooblašča za pridobitev osebnih 
podatkov, ali pa mora k vlogi priložena pisna zahteva oziroma 
privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Vsako posredovanje osebnih podatkov se beleži v evi-
denco posredovanj, iz katere mora biti razvidno, kateri osebni 
podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi 
(22. člen ZVOP-1).

V primeru pridobivanja in posredovanja osebnih podatkov 
med organi javne uprave je potrebno upoštevati tudi določbe 
uredbe, ki ureja upravno poslovanje.

Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov, razen v 
primeru pisne odredbe sodišča. Originalni dokument se mora 
v času odsotnosti nadomestiti s kopijo.

Za evidenco videonadzornega sistema se vzpostavi kata-
log zbirke osebnih podatkov.

8. člen
Video nadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor iz 

prvega člena tega pravilnika, se nahaja v zaščitenem prostoru 
v kabini v Kulturnem domu Bovec, Ledina 6, 5230 Bovec in je 
nameščen tako, da nepooblaščene osebe nimajo dostopa in/ali 
vpogleda v prikazovalnike posnetkov.

9. člen
Obvestilo o tem, da se izvaja videonadzor, mora biti vidno 

in razločno nameščeno na način, ki omogoča posamezniku, 
da se seznani z njim najpozneje v trenutku, ko se nad njim 
začne izvajati videonadzor (pri vhodu v stavbo, na stebru javne 
razsvetljave in parkomatu) in vsebuje naslednje informacije:

– da se v prostoru/na območju izvaja videonadzor,
– naziv izvajalca videonadzora ter
– telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko 

časa se hranijo posnetki iz videonadzornega sistema.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti v primerni ve-

likosti in barvi glede na velikost območja, na katerem se izvaja 
videonadzor.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-01/2022
Bovec, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1102. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 21. redni seji dne 7. 4. 
2022 po obravnavi 12. točke dnevnega reda »Ukinitev statusa 
grajenega javnega dobra na parceli številka 2616/2 k.o. 2213 
Srpenica« 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 parcele številka 2616/2 k.o. (2213) Srpenica 

v izmeri 37 m2 se ukine status grajenega javnega dobra.

2. člen
Zemljišče parcele številka 2616/2 k.o. (2213) Srpenica v 

izmeri 37 m2 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. 478-45/2021
Bovec, dne 7. aprila 2022

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1103. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 21. redni seji dne 
7. 4. 2022 po obravnavi 12. točke dnevnega reda »Ukinitev 
statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 454/1, 
453/1, 452/8, 452/6, 452/1 in 454/9, vse k.o. 2203 Trenta leva« 
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 454/1 v izmeri 491 m2, 453/1 

v izmeri 26 m2, 452/8 v izmeri 357 m2, 452/6 v izmeri 74 m2, 
452/1 v izmeri 22 m2 in 454/9 v izmeri 8 m2, vse k.o. 2203 Tren-
ta leva se ukine status grajenega javnega dobra.

2. člen
Zemljišče parcel številka 454/1 v izmeri 491 m2, 453/1 

v izmeri 26 m2, 452/8 v izmeri 357 m2, 452/6 v izmeri 74 m2, 
452/1 v izmeri 22 m2 in 454/9 v izmeri 8 m2, vse k.o. 2203 
Trenta leva 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. 478-56/2021-5
Bovec, dne 7. aprila 2022

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1104. Sklep o začasni veljavnosti letne dovolilnice 
za območje plačljivega parkirišča Žaršče tudi 
za parkirišče pred kulturnim domom, trgovino 
Mercator in vrtcem do preklica

Na podlagi 7.l člena Statuta Občine Bovec (Uradni list 
RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), Odloka o parkiranju v Občini 
Bovec (Uradni list RS, št. 46/19) in Sklepa o določitvi parkirnih 
površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20 
in 108/21) je Občinski svet Občine Bovec na 21. redni seji dne 
7. 4. 2022 sprejel
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S K L E P
o začasni veljavnosti letne dovolilnice  

za območje plačljivega parkirišča Žaršče tudi  
za parkirišče pred kulturnim domom, trgovino 

Mercator in vrtcem do preklica

I.
Na podlagi 4. točke V. člena Sklepa o določitvi parkirnih 

površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20 
in 108/21), ki določa, da:

»(4) Za območje plačljivega parkirišča Žaršče na par-
celni št. 591 k.o. 2207 Bovec je mogoče kupiti letno dovolil-
nico za parkiranje. Nadomestilo za letno dovolilnico znaša 
120,00 EUR/letno, letna dovolilnica je označena z evidenčno 
številko, kar se zapiše v posebno evidenco, ki jo vodi občinska 
uprava Občine Bovec. Letna dovolilnica je prenosljiva.

V primeru, da oseba, ki podaja vlogo za nakup letne do-
volilnice, izkaže, da je občan Občine Bovec, nadomestilo za 
letno dovolilnico znaša 10,00 EUR/letno, letna dovolilnica pa 
se izda na točno določeno vozilo (registrska številka vozila).«,

se za čas postavitve popolne zapore zaradi izvajanja 
povezovalnega hodnika med športno dvorano in osnovno šolo 
Bovec, ko uporaba plačljivega parkirišča Žaršče ne bo mogo-
ča, sprejme ukrep, da veljavne letne dovolilnice, ki so izdane 
za območje plačljivega parkirišče Žaršče na parcelni številki 
591 k.o. 2207 Bovec, veljajo za čas trajanja popolne zapore 
prometa brez možnosti obvoza na občinski cesti LK 019690 
»Žaršče« tudi za območje plačljivih parkirišč pred Kulturnim 
domom, trgovino Mercator in vrtcem na parcelnih številkah 
443/5, 461/7, 464, 465/4, 466/1 vse k.o. 2207 Bovec.

II.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije in velja do preklica.

Št. 007-03/2019-11
Bovec, dne 8. aprila 2022

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

1105. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec

Na podlagi 7.l člena Statuta Občine Bovec (Uradni list 
RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), Odloka o parkiranju v Občini 

Bovec (Uradni list RS, št. 46/19) in Sklepa o določitvi parkirnih 
površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20 
in 108/21) je Občinski svet Občine Bovec na 21. redni seji dne 
7. 4. 2022 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

parkirnih površin v Občini Bovec

I.
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec 

(Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20 in 108/21) se prva alineja 
1. točke I. člena spremeni tako, da se odslej glasi:

»– parkirišče pred Kulturnim domom, trgovino Mercator 
in vrtcem na parcelnih št. 443/5, 461/7, 464, 465/4, 466/1 vse 
k.o. 2207 Bovec, v času od 07.00 do 23.00, na način, da je prva 
ura parkiranja brezplačna, vsaka nadaljnja ura pa se zaračuna 
v znesku 1,00 EUR/h, kar vključuje tudi parkirna mesta za 
namen polnjenja električnih vozil.«

II.
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec 

(Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20 in 108/21) se tretja alineja 
1. točke I. člena spremeni tako, da se odslej glasi:

»– parkirišče Virje na delu parcelne št. 7529/1 k.o. 2207 
Bovec, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se 2 uri parkira-
nja zaračuna v znesku 3,00 EUR za motorna kolesa, 5,00 EUR 
za osebna vozila do pet sedežev oziroma 10,00 EUR za vozila 
nad pet sedežev, pri čemer dostop za avtobuse in avtodome 
ni dovoljen.«

III.
V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec 

(Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20 in 108/21) se v V. členu 
skica neposredne bližine parkirišča spremeni tako, da se odslej 
območje neposredne bližine parkirišča začrta na način, kot 
izhaja iz priložene skice.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-03/2019-10
Bovec, dne 8. aprila 2022

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž
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CELJE

1106. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Celje za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 – odl. US) ter 10., 19., 73. in 115. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) 
je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. redni seji dne 12. 4. 
2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Celje za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Celje za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 

2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne 
občine Celje za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji 
v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 

2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se 
objavijo na spletni strani Mestne občine Celje.

Št. 450-60/2022
Celje, dne 12. aprila 2022

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

1107. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Mestne občine Celje za leto 2022

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US), 10. čle-
na Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 194/21), 10., 19. in 115. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) 
in 55. in 69. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine 
Celje na 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve  

Mestne občine Celje za leto 2022

1. člen
Ta odlok določa namen in višino uporabe sredstev prora-

čunske rezerve Mestne občine Celje v letu 2022.

2. člen
(1) Skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Celje 

za leto 2022 je predvidena uporaba proračunske rezerve do 
višine 50.000 EUR za odpravo posledic naravnih nesreč, kot 
so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo-
čan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

(2) Sredstva proračunske rezerve se lahko v letu 2022 
dodatno uporabijo do višine največ 422.260,22 EUR za finan-
ciranje izdatkov v zvezi s sanacijo plazu nad stanovanjskim 
objektom Zagrad 47a in občinsko cesto JP 536561.

3. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve župan poroča 

mestnemu svetu v okviru zaključnega računa proračuna Mest-
ne občine Celje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0301-4/2022
Celje, dne 12. aprila 2022

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

1108. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Mestni občini Celje

Na podlagi 3., 4., 6. 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), 21., 
29. in 65. 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 10., 19. 
in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, 
št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje 
na 22. redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah Odloka o gospodarskih  
javnih službah v Mestni občini Celje

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini 

Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 
51/12, 71/12 in 58/19; v nadaljevanju: odlok) se v 3. členu na 
koncu šeste alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda 
nova sedma alineja, ki se glasi:

»– zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali.«.

2. člen
V 4. členu odloka se na koncu dvanajste alineje pika nado-

mesti s podpičjem in se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.«.

3. člen
V 7. členu odloka se na koncu druge alineje pika nado-

mesti s podpičjem in se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.«.

4. člen
V 9. členu odloka se na koncu osme alineje pika nado-

mesti s podpičjem ter se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali.«.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0301-3/2022
Celje, dne 12. aprila 2022

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

DOBROVA - POLHOV GRADEC

1109. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov 
Gradec za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 
110/11 – ZDIU12,  101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - 
Polhov Gradec na 18. redni seji dne 30. marca 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021

1. člen
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme 

zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 

2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi-
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova 
- Polhov Gradec za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, nji-
hovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 

2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični 
del pa na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Št. 007-0002/2022-1
Dobrova, dne 30. marca 2022

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

1110. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – 
ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) in 16. člena Statuta Občine 

Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) je 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 18. redni 
seji dne 30. marca 2022 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 

v osnovni zdravstveni dejavnosti  
v Občini Dobrova - Polhov Gradec

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Dobrova - 

Polhov Gradec kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvi-
denega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, 
območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavno-
sti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega 
razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec.

S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstve-
no dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno 

dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstve-
ni dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje 
pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom 
in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more za-
gotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je 
določen z mrežo javne zdravstvene službe. Navedeno izhaja iz 
dopisa Zdravstvenega doma Ljubljana št. 983-3/2022-2 z dne 
9. 2. 2022, v katerem navajajo, da nimajo potrebe/interesa za 
izvajanje 0,5 programa ambulante družinske medicine/splošne 
ambulante v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi 
koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi poobla-
stila koncedenta.

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

3. člen
S tem odlokom se za območje Občine Dobrova - Polhov 

Gradec določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja 
koncesijske dejavnosti:

– splošna/družinska medicina v predvidenem obsegu 
0,50 programov.

Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti 
se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka oprav-
ljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve 
koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi 
z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju splošne/družinske medicine se podeli na podlagi iz-
vedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani konce-
denta in na portalu javnih naročil.

Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

5. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu 

s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru 
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo do-
ločbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki 
podatkom objavljenega javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh 
koncedenta ali na portalu javnih naročil.
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6. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske 

dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne 
dokumentacije.

Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, do-
ločena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnje-
vanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumen-
tacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, 
pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči 
z odločbo, s katero ponudniku, katerega ponudba je bila v po-
stopku izbora ocenjena najbolje, podeli koncesijo.

7. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v 

zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske 

pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in 
koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obvezno-
sti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo koncedenta 
v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem poslovanju 
v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.

9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in 

pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2022-1
Dobrova, dne 30. marca 2022

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

DRAVOGRAD

1111. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako 
GOV-19/A v Občini Dravograd – ID: 2609

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17, 199/21), 338. člena Zako-
na o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 
– UPB-4) je Občinski svet Občine Dravograd na 22. redni seji 
dne 24. 2. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
za enoto urejanja prostora z oznako GOV-19/A  

v Občini Dravograd – ID: 2609

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifi-

kacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
2609, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Uradni list RS, 

št. 4/15 – OPN) določena z oznako GOV-19 A, na zemljiščih 
parc. št. 723/2, 723/4, 722, 721/8, 721/10, 721/7, 723/5, 723/3, 
723/1, vse k.o. 832 Goriški vrh.

2. člen
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen grad-

nje enostanovanjskega objekta preoblikuje tako, kot izhaja iz 
Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Plot inženiring, 
Natalija Kotnik Haber, s.p., Ob Suhi 40a, Ravne na Koroškem, 
pod številko projekta št. 19/21-LP, julij 2021.

3. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se preoblikuje oblika 

stavnega zemljišča posamične poselitve z oznako GOV-19 A 
na način, da površina posamične poselitve znaša 4272,10 m2 

in je enaka površini izvorne oblike le-tega.
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je 

določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.

4. člen
Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske 

preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in grafičnega 
prikaza elaborata lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa 
ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu 
lokacijske preveritve.

5. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo 

Občina Dravograd vodi v skladu s šestim odstavkom 133. člena 
ZUreP-2.

Občina Dravograd podatek o spremenjeni obliki in veli-
kosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, 
ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno 
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

Sklep se posreduje Upravni enoti Dravograd in Ministrstvu 
za okolje in prostor.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-0003/2021
Dravograd, dne 24. februarja 2022

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

GROSUPLJE

1112. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja 
prostora GR 237 SSv ZN

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v na-
daljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje 
na 17. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora 

GR 237 SSv ZN

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na zemljišča parc. št. 220/4; 220/2; 220/3; 223/19; 222/8; 
222/10; 222/9; 222/13; 222/14; 610/17; 611/30; 610/16; 610/15; 
611/29; 610/14; 611/28; 611/12; 611/9; 611/10; 611/8; 611/11; 
612/24; 613/21, vse k.o. Grosuplje-naselje, ki se po določilih 
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Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19), nahajajo v enoti ure-
janja prostora GR 237 SSv ZN, kjer je uveljavljen Odlok o Za-
zidalnem načrtu Dvori IV (Uradni list RS, št. 23/99, popr. 69/01, 
111/03, popr. 34/04, popr. 32/05, popr. 83/05, popr. 88/05), (v 
nadaljnjem besedilu: ZN). Elaborat lokacijske preveritve za 
namen indivudualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih 
pogojev za poslovno stanovanjski objekt je izdelalo podjetje 
Esplanada d.o.o., v novembru 2021.

2. člen
Na zemljiščih iz prvega člena tega sklepa se omogoči 

individualno odstopanje od določil prostorsko izvedbenih pogo-
jev določenih v 9. členu Odloka o Zazidalnem načrtu Dvori IV 
(Uradni list RS, št. 23/99, popr. 69/01, 111/03, popr. 34/04, popr. 
32/05, popr. 83/05, popr. 88/05), in sicer na način:

– da poslovno stanovanjski objekti (2–5) tvorijo prevla-
dujočo podolgovato stavbno maso v pritličju; to sta dve enoti 
dolžine 28 m in širine 10 m. Višina objektov je K+P+4. Streha 
je lahko enokapnica z naklonom 10 stopinj ali ravna streha, ki 
je lahko skrita za atiko. Krožni objekt ob križišču (1) je višine 
K+P+5, premera 17,5 m in ima ravno streho, lahko je skrita 
za atiko. Povečana etažnost objekta (1) služi kot prostorski 
poudarek, vendar ni obvezna;

– da imajo vsi trije objekti v pritličju prečne pasaže, v višjih 
etažah pa so lahko povezani in širši kot to določa zazidalna 
situacija;

– da so pod terenom dovoljena odstopanja od zazidalne 
situacije večja kot 0.5 m;

– da je kota pritličja pri vhodu do 50 cm nad urejenim 
terenom;

– da se omogoči gradnja kletne etaže za namen parki-
ranja, ki je lahko izven maksimalnega tlorisnega gabarita, kot 
to določa zazidalna situacija (maksimalni tlorisni gabarit je v 
grafičnem delu ZN označen z rdečo prekinjeno črto), parkirišče 
v kletni etaži lahko obsega celotno gradbeno parcelo;

– da je kletna etaža lahko v celoti ali delno vkopana;
– da imajo objekti 1–5 parkirna mesta na obeh straneh 

in v kletni etaži;
– da se parkirna mesta lahko zagotovijo na terenu in v 

kletni etaži na investitorjevi parceli z najnovejšimi spoznanji 
tehnike in tehnologije.

Na zemljiščih iz prvega člena tega sklepa se omogoči in-
dividualno odstopanje od določil prostorsko izvedbenih pogojev 
določenih v 7. členu Odloka o Zazidalnem načrtu Dvori IV, in 
sicer na način:

– da so pod terenom dovoljena odstopanja od zazidalne 
situacije večja kot 0.5 m.

3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 2797.

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

listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.

Št. 3500-00013/2021
Grosuplje, dne 23. marca 2022

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

IDRIJA
1113. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Za-
kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet 
Občine Idrija na 27. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel

O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Idrija (v nadaljevanju: ustanovite-

ljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-
izobra ževalni zavod Osnovna šola Idrija (v nadaljevanju: za-
vod), v čigar sestavo sodijo:

– Osnovna šola v Idriji,
– Podružnična šola Godovič,
– Podružnična šola Zavratec,
– Podružnična šola Vojsko,
– Podružnična šola Gore – Dole,
– Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine 

Idrija.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime in sedež zavoda

2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Idrija.
Sedež zavoda je Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija.
Podružnična šola Godovič posluje na naslovu Go-

dovič 35b, 5275 Godovič.
Podružnična šola Zavratec posluje na naslovu Zavratec 1, 

1373 Rovte.
Podružnična šola Vojsko posluje na naslovu Vojsko 24, 

5280 Idrija.
Podružnična šola Gore – Dole, stavba ne obstaja.
Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami posluje na naslovih 
Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija in Lapajnetova ulica 50, 
5280 Idrija.

2. Pečat zavoda

3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm. V sredini pečata je grb Republike 
Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola 
Idrija.

Pod besedilom »Idrija« je zaporedna številka pečata, pod 
njo pa znak »*«.

Pečat iz prejšnjega odstavka uporablja zavod v pravnem 
prometu, za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih 
pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in učencem 
oziroma njihovim staršem.

Ravnatelj določi število posameznih pečatov, njihovo upo-
rabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje 
odgovorni.
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3. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda  
v pravnem prometu

4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so 

v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in od-

govarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim 
razpolaga.

Ustanovitelj odloča o statusnih spremembah zavoda.

4. Šolski okoliš

5. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega 

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti Idrija, Dole, Vojsko, Godovič in Zavratec. Matična 
enota je Osnovna šola Idrija, kjer je sedež zavoda.

Šolski okoliši podružnic šole obsegajo naslednja območja:
– Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: celotno območje 
občin Idrija in Cerkno,

– Podružnična šola Godovič: območje krajevne skupnosti 
Godovič,

– Podružnična šola Zavratec: območje krajevne skupnosti 
Zavratec,

– Podružnična šola Vojsko: območje krajevne skupnosti 
Vojsko,

– Podružnična šola Gore – Dole: območje krajevne skup-
nosti Dole.

III. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega:
– javno veljavne izobraževalne programe, ki so bili sprejeti 

na način in po postopku, določenim z zakonom,
– zagotavljanje šolske prehrane.
Glavna dejavnost zavoda kot javne službe, je po standar-

dni klasifikaciji dejavnosti: 
P85.200 – Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavno-

sti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni 
klasifikaciji razvrščene v naslednje podrazrede:

I56.102 – Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 – Druga oskrba z jedmi
J58.110 – Izdajanje knjig
J58.130 – Izdajanje časopisov
J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 – Drugo založništvo
G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
L68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje
P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 – Dnevno varstvo otrok
Q88.999 – Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo 

brez nastanitve
R90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo tudi 

kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi 
prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhod-
kov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.

Javni zavod v soglasju z ustanoviteljico pripravi sodila za 
razmejitev odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo.

IV. ORGANI ZAVODA

7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področ-

je, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.

1. Svet zavoda

8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 

ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev. 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok 
in drugi predpisi.

Svet zavoda šteje 9 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet izmed 

občanov naselij šolskega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposred-

no na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa 
zakon in ta odlok, in sicer dva člana izmed strokovnih delavcev 
ter enega izmed ostalih delavcev.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista 

oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Članu sveta 
zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, 
za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan 

s statusom njihovih otrok v zavodu. Ko svet zavoda ugotovi, da 
je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne 
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je prenehal 
mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od 
dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne 
volitve.

Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za 
preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po 
postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu 
je prenehal mandat.

Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvo-
ljeni po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se 
izteče mandat celotnega sveta.

10. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na 

neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 

zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev 
se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje 
se volilna komisija.

Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter 
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki 
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
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Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu 
ali na spletnem mestu, dosegljivem delavcem OŠ Idrija.

11. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima-

jo učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezenta-
tivni sindikat.

Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se pre-
dložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o 
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev 
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih 
kandidatov.

Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delav-
ci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.

12. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko 
kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi gla-
sovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih 
je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev zavoda.

13. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so 

dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta 
dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo 
v zavodu.

Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in iz-
dela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od 
dneva volitev.

14. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z 

liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. Kandidata za člana sveta 
zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Za kandidate 
so lahko predlagani tudi starši, ki niso člani sveta staršev. Pre-
dlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene 
pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu pri-
imkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja.

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred 
imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi 
glasovati.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
vseh članov sveta staršev.

Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili 
največje število glasov.

Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število gla-
sov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. 
Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za čla-
na sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed 
kandidatov ne prejme največjega števila glasov.

15. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo 

predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega 
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj 
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju 
vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve 
predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma 
novoimenovani član sveta zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

2. Ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodja podružnice

16. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

17. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima naj-

manj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pri-
dobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje 
za učitelja ali za svetovalnega delavca na osnovni šoli, ima 
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv 
mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za 
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljske-
ga izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata.

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz 
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let.

18. člen
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol-

njuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma 
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. 
Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti 
z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z ra-
zlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.

19. člen
Podružnico šole vodi vodja enote oziroma podružnice. 

Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice 
šole.

Vodja podružnice opravlja naloge, določene z aktom 
o ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti 
ravnatelj.

20. člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja zavoda se imenujeta na 

podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnje-

vati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katere-
ga se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni 
kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 
4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne 
sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k 
prijavi predložiti program vodenja zavoda.

Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočni-
ka ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.

3. Strokovni organi

21. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.



Stran 3318 / Št. 52 / 15. 4. 2022 Uradni list Republike Slovenije

V. VIRI IN NAČIN PRODOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO ZAVODA

22. člen
Ustanoviteljica in država zagotavljata pogoje za delo za-

voda. Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovite-
ljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica da zavo-
du v upravljanje, se določi s pogodbo o prenosu v upravljanje. 
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest 
(upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično 
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni 
brez soglasja ustanovitelja.

23. člen
Zavod pridobiva prihodke iz naslova opravljanja javne 

službe in tržne dejavnosti.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sred-

stev ustanoviteljice, prispevkov učencev, sredstev od prodaje 
storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz 
drugih virov.

24. člen
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavo-

du določi minister s podzakonskim aktom.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod 

ustvari z opravljanjem javne službe in z opravljanjem tržne 
dejavnosti v skladu s tem odlokom, odloči na predlog sveta 
zavoda ustanoviteljica.

Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporablja za 
plačilo materialnih stroškov, nakup osnovnih sredstev in inve-
sticijsko vzdrževanje.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, 
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in stan-
darde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovi-
teljica oziroma država.

25. člen
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka tekočega 

mandata.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Idrija (Uradni list RS, št. 18/97),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-

no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija (Uradni list 
RS, št. 46/98),

– Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija (Uradni list 
RS, št. 63/01),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Idrija (Uradni list RS, št. 93/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Idrija (Uradni list RS, št. 41/08),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Idrija (Uradni list RS, št. 79/09),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Idrija (Uradni list RS, št. 55/11).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2022
Idrija, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

1114. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Spodnja Idrija

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Za-
kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet 
Občine Idrija na 27. seji dne 31. 3. 2022 sprejel

O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Idrija (v nadaljevanju: ustanovite-

ljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno- 
izobraževalni zavod Osnovna šola Spodnja Idrija (v nadalje-
vanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:

– Osnovna šola v Spodnji Idriji,
– Podružnična šola Ledine,
– Podružnična šola Kanomlja.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine 

Idrija.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime in sedež zavoda

2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Spodnja Idrija.
Sedež zavoda je na naslovu Šolska ulica 9, 5281 Spodnja 

Idrija.
Podružnična šola Ledine posluje na naslovu Ledine 10, 

5281 Spodnja Idrija.
Podružnična šola Kanomlja posluje na naslovu Srednja 

Kanomlja 20, 5281 Spodnja Idrija.

2. Pečat zavoda

3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm. V sredini pečata je grb Republike 
Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola 
Spodnja Idrija.
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Pečat iz prejšnjega odstavka uporablja zavod v pravnem 
prometu, za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih 
pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in učencem 
oziroma njihovim staršem.

Ravnatelj določi število posameznih pečatov, njihovo upo-
rabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje 
odgovorni.

3. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda  
v pravnem prometu

4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so 

v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in od-

govarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim 
razpolaga.

Ustanovitelj odloča o statusnih spremembah zavoda.

4. Šolski okoliš

5. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega 

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti Spodnja Idrija, Kanomlja, Krnice-Masore, Ledine in 
Otalež. Matična enota je Osnovna šola Spodnja Idrija, kjer je 
sedež zavoda.

Šolski okoliš Podružnične šole Ledine obsega območje 
krajevne skupnosti Ledine.

Šolski okoliš Podružnične šole Kanomlja obsega območje 
krajevne skupnosti Kanomlja.

III. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega:
– javno veljavne izobraževalne programe, ki so bili sprejeti 

na način in po postopku, določenim z zakonom,
– zagotavljanje šolske prehrane.
Glavna dejavnost zavoda kot javne službe, je po standar-

dni klasifikaciji dejavnosti: 
P85.200 – Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavno-

sti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni 
klasifikaciji razvrščene v naslednje podrazrede:

I56.102 – Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 – Druga oskrba z jedmi
J58.110 – Izdajanje knjig
J58.130 – Izdajanje časopisov
J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 – Drugo založništvo
G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
L68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po po-

godbi
N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje
P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo tudi 

kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi 
prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhod-
kov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.

Javni zavod v soglasju z ustanoviteljico pripravi sodila za 
razmejitev odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo.

IV. ORGANI ZAVODA

7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno pod-

ročje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s 
pravili.

1. Svet zavoda

8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 

ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev. 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok 
in drugi predpisi.

Svet zavoda šteje 9 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet izmed 

občanov naselij šolskega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposred-

no na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa 
zakon in ta odlok, in sicer dva člana izmed strokovnih delavcev 
ter enega izmed ostalih delavcev.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista 

oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Članu sveta 
zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, 
za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet za-
voda,

– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan 

s statusom njihovih otrok v zavodu. Ko svet zavoda ugotovi, da 
je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne 
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je prenehal 
mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od 
dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne 
volitve.

Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za 
preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po 
postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu 
je prenehal mandat.

Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvo-
ljeni po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se 
izteče mandat celotnega sveta.

10. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na 

neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 

zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev 
se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje 
se volilna komisija.

Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter 
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki 
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.

Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu 
ali na spletnem mestu, dosegljivem delavcem OŠ Spodnja 
Idrija.
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11. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo 

učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni 
sindikat.

Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo 
volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu voli-
tev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci 
zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.

12. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko 
kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogo-
če ugotoviti volje volivca, sta neveljavni.

Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za 
več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev zavoda.

13. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so 

dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva 
ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, 
je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela 
poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva 
volitev.

14. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z 

liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. Kandidata za člana sveta 
zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Za kandidate 
so lahko predlagani tudi starši, ki niso člani sveta staršev. Pre-
dlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene 
pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu pri-
imkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu 
glasovanja.

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred 
imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi 
glasovati.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
vseh članov sveta staršev.

Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili 
največje število glasov.

Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, 
je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti 
na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta 
zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov.

15. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo 

predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega 
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj 
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh 
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predse-
dnika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoime-
novani član sveta zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

2. Ravnatelj, pomočnik ravnatelja in vodja podružnice

16. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

17. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj 

izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izo-
brazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po 
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca na osnovni šoli, ima najmanj pet let delovnih 
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec 
oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za 
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljske-
ga izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata.

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz 
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let.

18. člen
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol-

njuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma 
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Rav-
natelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z 
razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi 
za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.

19. člen
Podružnico šole vodi vodja enote oziroma podružnice. Ime-

nuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice šole.
Vodja podružnice opravlja naloge, določene z aktom o usta-

novitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

20. člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja zavoda se imenujeta na 

podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjeva-

ti kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se 
sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati 
obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od 
njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši 
od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti 
program vodenja zavoda.

Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika 
ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.

3. Strokovni organi

21. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.

V. VIRI IN NAČIN PRODOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO ZAVODA

22. člen
Ustanoviteljica in država zagotavljata pogoje za delo za-

voda. Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovite-
ljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica da zavo-
du v upravljanje, se določi s pogodbo o prenosu v upravljanje. 
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Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest 
(upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično 
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni 
brez soglasja ustanovitelja.

23. člen
Zavod pridobiva prihodke iz naslova opravljanja javne 

službe in tržne dejavnosti.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev 

ustanoviteljice, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev 
in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

24. člen
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavo-

du določi minister s podzakonskim aktom.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod 

ustvari z opravljanjem javne službe in z opravljanjem tržne 
dejavnosti v skladu s tem odlokom, odloči na predlog sveta 
zavoda ustanoviteljica.

Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporablja za 
plačilo materialnih stroškov, nakup osnovnih sredstev in inve-
sticijsko vzdrževanje.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, 
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in stan-
darde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovi-
teljica oziroma država.

25. člen
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka tekočega 

mandata.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 18/97),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija 
(Uradni list RS, št. 46/98),

– Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija 
(Uradni list RS, št. 23/01),

– Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija 
(Uradni list RS, št. 63/01),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 93/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 41/08),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Spodnja Idrija (Uradni list RS, št. 79/09).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2022
Idrija, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

1115. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Črni Vrh

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Za-
kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet 
Občine Idrija na 27. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Črni Vrh

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Idrija (v nadaljevanju: ustanovitelji-

ca) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izo-
braževalni zavod Osnovna šola Črni Vrh (v nadaljevanju: zavod).

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Idrija.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime in sedež zavoda

2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Črni Vrh.
Sedež zavoda je Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh.

2. Pečat zavoda

3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pe-

čat s premerom 20 mm. V sredini pečata je grb Republike Slove-
nije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Črni Vrh.

Pečat iz prejšnjega odstavka uporablja zavod v pravnem 
prometu, za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih 
pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in učencem 
oziroma njihovim staršem.

Ravnatelj določi število posameznih pečatov, njihovo upo-
rabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje 
odgovorni.

3. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda  
v pravnem prometu

4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so 

v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in od-

govarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim 
razpolaga.

Ustanovitelj odloča o statusnih spremembah zavoda.

4. Šolski okoliš

4. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega 

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje krajevne 
skupnosti Črni Vrh.
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III. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega:
– javno veljavne izobraževalne programe, ki so bili sprejeti 

na način in po postopku, določenim z zakonom,
– zagotavljanje šolske prehrane.
Glavna dejavnost zavoda kot javne službe, je po standar-

dni klasifikaciji dejavnosti: 
P85.200 – Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Poleg glavne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavno-

sti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni 
klasifikaciji razvrščene v naslednje podrazrede:

I56.102 – Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 – Druga oskrba z jedmi
J58.110 – Izdajanje knjig
J58.130 – Izdajanje časopisov
J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 – Drugo založništvo
G47.890 –Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom
G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
L68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po po-

godbi
N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje
P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo tudi 

kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi 
prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhod-
kov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.

Javni zavod v soglasju z ustanoviteljico pripravi sodila za 
razmejitev odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo.

IV. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno pod-

ročje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s 
pravili.

1. Svet zavoda

7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki 

ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev. 
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok 
in drugi predpisi.

Svet zavoda šteje 9 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet izmed 

občanov naselij šolskega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposred-

no na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa 
zakon in ta odlok, in sicer dva člana izmed strokovnih delavcev 
ter enega izmed ostalih delavcev.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.

8. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista 

oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Članu sveta 
zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, 
za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan 

s statusom njihovih otrok v zavodu. Ko svet zavoda ugotovi, da 
je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne 
za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je prenehal 
mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od 
dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne 
volitve.

Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za 
preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po 
postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu 
je prenehal mandat.

Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvo-
ljeni po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se 
izteče mandat celotnega sveta.

9. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na 

neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 

zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev 
se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje 
se volilna komisija.

Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter 
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki 
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.

Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu ali 
na spletnem mestu, dosegljivem delavcem OŠ Črni Vrh.

10. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo 

učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni 
sindikat.

Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se pre-
dložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o 
razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev 
in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih 
kandidatov.

Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci 
zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.

11. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko 
kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne 
številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je 
potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev zavoda.

12. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so 

dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva 
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ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, 
je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela po-
ročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.

13. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z 

liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. Kandidata za člana sveta 
zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Za kandidate 
so lahko predlagani tudi starši, ki niso člani sveta staršev. Pre-
dlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene 
pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena 
kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov, 
število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni 
kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi glasovati.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
vseh članov sveta staršev.

Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili 
največje število glasov.

Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, 
je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti 
na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta 
zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov.

14. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo 

predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega 
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj 
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh 
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predse-
dnika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoime-
novani član sveta zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

2. Ravnatelj

15. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

16. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor ima najmanj 

izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izo-
brazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po 
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca na osnovni šoli, ima najmanj pet let delovnih 
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec 
oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za 
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljske-
ga izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata.

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz 
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let.

3. Strokovni organi

17. člen
Strokovni organi v zavodu so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.

V. VIRI IN NAČIN PRODOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO ZAVODA

18. člen
Ustanoviteljica in država zagotavljata pogoje za delo za-

voda. Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovite-
ljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica da zavo-
du v upravljanje, se določi s pogodbo o prenosu v upravljanje. 
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest 
(upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično 
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni 
brez soglasja ustanovitelja.

19. člen
Zavod pridobiva prihodke iz naslova opravljanja javne 

službe in tržne dejavnosti.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sred-

stev ustanoviteljice, prispevkov učencev, sredstev od prodaje 
storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz 
drugih virov.

20. člen
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavo-

du določi minister s podzakonskim aktom.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod 

ustvari z opravljanjem javne službe in z opravljanjem tržne 
dejavnosti v skladu s tem odlokom, odloči na predlog sveta 
zavoda ustanoviteljica.

Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporablja za 
plačilo materialnih stroškov, nakup osnovnih sredstev in inve-
sticijsko vzdrževanje.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, 
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in stan-
darde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovi-
teljica oziroma država.

21. člen
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka tekočega 

mandata.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Črni Vrh (Uradni list RS, št. 18/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-

vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Črni Vrh (Uradni list RS, št. 93/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Črni Vrh (Uradni list RS, št. 41/08),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Črni Vrh (Uradni list RS, št. 79/09).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2022
Idrija, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj
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1116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Idrija

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 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), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 
202/20) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemi-
zaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 
43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 
49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 
11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 
18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 
36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 
11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 
31/21, 54/21, 203/21 in 29/22) je Občinski svet Občine Idrija 
na 27. seji dne 31. 3. 2022 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Idrija

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 34/19) se v 3. členu 
črta deveta alineja.

2. člen
V 8. členu se v drugi alineji za besedilom »oddelek za 

družbene dejavnosti« doda besedilo »in gospodarstvo«.
V četrti alineji se za besedilom »oddelek za investicije« 

briše besedilo »in gospodarstvo«.

3. člen
V 10. členu se za alinejo »– zagotavlja strokovno pomoč 

pri izvajanju volilnih opravil;« doda nove alineje:
»– skrbi za področje informatike za celotno občinsko 

upravo;
– vodi geografski informacijski sistem občine;
– skrbi za podatkovno zbirko, ki je osnova za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe 

občine;
– izvaja postopke razpolaganja s stvarnim premoženjem 

občine;
– pripravlja in koordinira postopke odmere in odkupov 

javnih površin, vključno z javnimi potmi in lokalnimi cestami;
– pripravlja občinske akte na področju energetike in ener-

getske učinkovitosti in skrbi za njihovo izvajanje;«.

4. člen
V 11. členu se za besedilom »Oddelek za družbene de-

javnosti« doda besedilo »in gospodarstvo«.
Za alinejo »– izvaja aktivnosti v zvezi s pobratenjem z dru-

gimi mesti in občinami ter aktivnosti, vezane na mednarodno 
sodelovanje;« se doda nove alineje:

»– skrbi za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše 
Sopotnik;

– pripravlja in izvaja naloge civilne zaščite, obrambnih 
načrtov in požarne varnosti;

– pripravlja občinske akte v zvezi z ustanoviteljstvom jav-
nih zavodov na področju turizma ter skrbi za njihovo izvajanje;

– zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in po-
sameznikov, ki izvajajo turistične programe ter sredstva za te 
programe;

– zagotavlja sredstva za subvencioniranje stanovanjskih 
najemnin;

– gospodari s stanovanjskim fondom občine ter s poslov-
nimi prostori v občinski lasti;

– pripravlja strokovne podlage in projekte ter izvaja inve-
sticijske naloge na področju stanovanjske politike, turizma in 
razvoja podeželja;«.

5. člen
V 12. členu se črtajo peta, sedma, deveta, deseta, enajsta 

in trinajsta alineja.

6. člen
V 13. členu se za besedilom »Oddelek za investicije« črta 

besedilo »in gospodarstvo«.
Črtajo se deseta, petnajsta, enaindvajseta, dvaindvajse-

ta, triindvajseta, štiriindvajseta, petindvajseta, šestindvajseta, 
sedemindvajseta in osemindvajseta alineja.

7. člen
Črta se III. poglavje in 15. člen.

8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija lahko z drugimi občinami ustanovi enega 

ali več organov skupne občinske uprave.
Občina Idrija ima za izvrševanje nalog in postopkov v 

inšpekcijskih in prekrškovnih zadevah ter drugih upravnih nalog 
na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, 
oblikovan organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpek-
torat občin Idrija in Cerkno – skupni prekrškovni organ občin-
skih uprav, ki ima status samostojnega skupnega upravnega 
organa občin. Organizacija in delovanje tega organa je urejeno 
z odlokom občin soustanoviteljic.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2019
Idrija, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

1117. Sklep o cenah osnovnih pogrebov 
v Občini Idrija

Na podlagi 12. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), Odloka o 
pokopališkem redu v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 70/17) in 
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – urad-
no prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet 
Občine Idrija na 27. seji dne 31. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o cenah osnovnih pogrebov v Občini Idrija

I.
Občinski svet Občine Idrija potrjuje ceno osnovnih pogre-

bov na območju Občine Idrija:
1. OSNOVNI POGREB Z ŽARO

cena v EUR z DDV
STORITEV KOMUNALA IDRIJA
Priprava in delo s pokojnikom 86,72
Ureditev dokumentov 28,91
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cena v EUR z DDV
Izkop zasip žarnega groba 58,91
Tapetiranje krste 19,71
Uporaba poslovilne vežice 60,23
Pogrebno moštvo 231,26
SKUPAJ 485,74

OPREMA
Krsta za kremacijo 96,09
Vreča za pokojnika 18,07
Nagrobno obeležje 36,60
SKUPAJ 150,76

CENA ZA POGREB Z ŽARO 636,50

2. OSNOVNI POGREB S KRSTO

cena v EUR z DDV
STORITEV KOMUNALA IDRIJA
Priprava in delo s pokojnikom 86,72
Ureditev dokumentov 28,91
Izkop zasip klasični grob 462,53
Tapetiranje krste 19,71
Uporaba poslovilne vežice 60,23
Pogrebno moštvo 289,08
SKUPAJ 947,18

OPREMA
Krsta za pokop 174,46
Pregrinjalo za krsto 20,74
Nagrobno obeležje 36,60
SKUPAJ 231,80

CENA ZA POGREB S KRSTO 1.178,98

3. OSNOVNI POGREB Z RAZTROSOM

cena v EUR z DDV
STORITEV KOMUNALA IDRIJA
Priprava in delo s pokojnikom 86,72
Ureditev dokumentov 28,91
Žara za raztros pepela 44,18
Tapetiranje krste 19,71
Uporaba poslovilne vežice 60,23
Pogrebno moštvo 231,26
SKUPAJ 471,01

OPREMA
Krsta za kremacijo 96,09
Vreča za pokojnika 18,07
Priprava grobnega prostora  
in opreme za raztros 

43,36

SKUPAJ 157,52

CENA ZA POGREB Z RAZTROSOM 628,53

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

začne veljati s 1. 4. 2022.

Št. 354-0018/2022
Idrija, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

1118. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje 
velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti 
urejanja prostora EUP LP_21/104_A, Dole

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – 
ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter 23. člena Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 
13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 27. redni seji 
dne 31. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določanje velikosti  

in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja 
prostora EUP LP_21/104_A, Dole

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za dolo-

čanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi A v enoti urejanja LP_21/104_A v Dolah, ki se nanaša 
na zemljišča s parc. št. 371, 373/6, 366, 362, 373/4, 373/3, 
475/1, vse k.o. Dole, Identifikacijska številka v zbirki prostorskih 
aktov: 2650.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika 
ter velikost območja stavbnega zemljišča na posamični pose-
litvi z oznako »A*«.

3. člen
Elaborat lokacijske preveritve iz prvega člena tega sklepa, 

ki ga je izdelalo podjetje MIND inženiring d.o.o., iz Ormoža, od-
govorni prostorski načrtovalec Jure Kolenc, univ. dipl. inž. arh., 
ZAPS PA-1934 v septembru 2021, je z grafičnimi prilogami na 
vpogled na sedežu Občine Idrija.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0019/2020
Idrija, dne 31. marca 2022

Župan 
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

1119. Sklep o prenehanju statusov 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, 
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30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10, 107/13, 13/19 
in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 27. seji dne 31. 3. 
2022 sprejel

S K L E P 
o prenehanju statusov grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičnini, parc. št. 1126/4 k.o. Vrsnik I (2360), prene-

ha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v 
zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14719530.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-66/2021
Idrija, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

ILIRSKA BISTRICA

1120. Zaključni račun proračuna Občine Ilirska 
Bistrica za leto 2021

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta 
Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet 
Občine Ilirska Bistrica na 22. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bi-

strica za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 

2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ilirska 
Bistrica za leto 2021.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
proračuna Občine Ilirska Bistrica so bili v letu 2021 realizirani 
v naslednjih zneskih:

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 17.452.819
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.230.791

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 12.056.404

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.766.650
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.941.644
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 348.110
706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.174.388
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 

OD PREMOŽENJA 809.266
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 19.644
712 DENARNE KAZNI 26.912
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 3.037
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 315.529
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 1.730.846
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 213.001
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  

IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.517.845
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 5.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 5.000
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.486.181
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFIN. INSTIT. 2.363.417
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE  
IN IZ DRUGIH DRŽAV 122.764

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH 
DRŽAV 0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.627.178

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.502.002

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 964.725
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 175.227
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.192.524
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 69.526
409 REZERVE 100.000
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 5.460.753
410 SUBVENCIJE 378.948
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 3.204.830
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ. 

IN USTANOVAM 537.955
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.339.020
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.241.402
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420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 5.241.402

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 423.021
431 INVESTIC. TRANSF. PRAVN. IN FIZ. 

OSEB, KI NISO PROR. UP. 359.946
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. 

UPORABNIKOM 63.075
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 1.825.641

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.219.163
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.219.163

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) 606.478
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –1.219.163
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –1.825.641
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 3.351.051
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA –

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 

2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in 
posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov 
ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih 
straneh Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

Št. 410-1/2022
Ilirska Bistrica, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

1121. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne 
takse za posebno in podrejeno rabo javnih 
površin

Na podlagi 26. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi 
javnih površin (Uradne objave Snežnik, št. 3/03) je Občinski 
svet Občine Ilirska Bistrica na predlog Odbora za stavbna 
zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 
18. seji dne 30. 3. 2022 na 22. seji dne 31. 3. 2022 sprejel 
naslednji

S K L E P

I.
Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno 

in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša 
0,147 €.

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

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

Št. 422-9/2022
Ilirska Bistrica, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

1122. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 14. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20), 
56. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list št. 11/18 
in 79/18) na 22. seji dne 31. 3. 2022 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 575/11 k.o. 2565 Pregarje (ID znak 2565 

575/11) se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokal-
nega pomena.

II.
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra začne veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-5/2022
Ilirska Bistrica, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

JESENICE

1123. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice 
za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 
in 195/20 – odl. US.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu Občin-
skega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občin-
ski svet Občine Jesenice na 24. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za 

leto 2021, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in dru-



Stran 3328 / Št. 52 / 15. 4. 2022 Uradni list Republike Slovenije

ge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi 
zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za 
sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev 
zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz 
bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki 

proračuna za leto 2021 so realizirani v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v euro

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 22.352.235
70 DAVČNI PRIHODKI 15.086.418

700 Davki na dohodek in dobiček 11.864.745
703 Davki na premoženje 2.771.307
704 Domači davki na blago in storitve 450.366
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.536.917
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.558.099
711 Takse in pristojbine 20.350
712 Globe in druge denarne kazni 186.226
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.354
714 Drugi nedavčni prihodki 761.888

72 KAPITALSKI PRIHODKI 572.185
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 249.801
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 322.384

73 PREJETE DONACIJE 16.550
730 Prejete donacije iz domačih virov 16.550

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.135.684
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.765.466
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev EU 1.370.218

78 TRANSFERNI PRIHODKI 4.482
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 4.482

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 21.241.933
40 TEKOČI ODHODKI 5.589.745

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.711.505
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 273.425
402 Izdatki za blago in storitve 3.499.886
403 Plačila domačih obresti 34.930
409 Rezerve 70.000

41 TEKOČI TRANSFERI 8.746.637
410 Subvencije 483.578
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 4.029.527
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 759.020
413 Drugi tekoči domači transferi 3.474.512

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.882.777
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev 4.882.777

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.022.774
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso pr. up. 76.062
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 1.946.711

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ 
PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 1.110.302

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ 
(I.-7102)-(II.-403-404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 1.144.711

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus 
tekoči odhodki in tekoči transferi) 4.286.953

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

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.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE – 500 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA – 550 1.061.513

55 ODPLAČILA DOLGA 1.061.513
550 Odplačila domačega dolga 1.061.513

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 48.789

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –1.061.513
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –1.110.302
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2021 5.145.459
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 

5.145.459,42 €.

3. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2021, 

se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2022 v naslednji 
višini:
– KS Plavž – neporabljena sredstva iz naslova do-

nacij v višini 450,00 € na proračunsko 
postavko 4097, konto 402099 (Novoletna 
obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova dona-
cij v višini 300,00 € na proračunsko po-
stavko 4099, konto 402099 (Akcije v KS)
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– KS Hrušica – neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 720,00 € na proračunsko 
postavko 4007, konto 402099 (Novoletna 
obdaritev),

– KS Sava – neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 500,00 € na proračunsko 
postavko 4057, konto 402099 (Novoletna 
obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 200,00 € na proračunsko 
postavko 4054, konto 402099 (Krajevni 
praznik),

– KS Podmežakla – neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 500,00 € na proračunsko 
postavko 4067, konto 402099 (Novoletna 
obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 140,00 € na proračunsko 
postavko 4064, konto 402099 (Krajevni 
praznik),

– KS Planina  
pod Golico

– neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 880,00 € na proračunsko 
postavko 4017, konto 402099 (Novoletna 
obdaritev),

– KS Blejska Do-
brava

– neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 1.500,00 € na proračunsko 
postavko 4080, konto 402099 (KS Blej-
ska Dobrava – redna dejavnost),
– neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 550,00 € na proračunsko 
postavko 4084, konto 402099 (Krajevni 
praznik),

– KS Javornik 
Koroška Bela

– neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 450,00 € na proračunsko 
postavko 4074, konto 402009 (Krajevni 
praznik),
– neporabljena sredstva iz naslova do-
nacij v višini 400,00 € na proračunsko 
postavko 4074, konto 402099 (Krajevni 
praznik),

Občinska uprava – neporabljena sredstva iz naslova 
požarne takse, v višini 16.757,13 €, in 
sicer na postavko 3051, konto 431000, 
NRP: OB041-21-0001 (Nakup opreme za 
PGD).

4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2020 355.200,58 €
2. Pripis obresti v letu 2021 7,54 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna 70.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada 0,00 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2021 425.208,12 €

5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do 

virov sredstev v višini 138.752.698 €.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan po-
drobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhod-
kov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v 
posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in 
drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2021.

Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 

vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

7. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021 

se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.

Št. 410-21/2020
Jesenice, dne 1. aprila 2022

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

1124. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – 
UPB1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18, 30/18 
– ZSPDSLS-1, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za 
šport Jesenice« – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11, 82/13, 49/16, 
35/17, 39/18 in 69/19) in 14. člena Statuta Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice 
na redni 24. seji dne 31. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1

1. člen
V 11. členu se v 3. točki Balinišče Baza za parc. št. 74, 

k.o. Jesenice, dodajo parcelne številke, ki se glasijo:
»parc. št. 70/6, k.o. Jesenice
parc. št. 70/7, k.o. Jesenice
parc. št. 70/8, k.o. Jesenice
parc. št. 70/9, k.o. Jesenice
parc. št. 70/10, k.o. Jesenice
parc. št. 70/1, k.o. Jesenice, del parcele, ki obsega zem-

ljišče okoli parcel št. 70/6, 70/7, 70/8, 70/9 in 70/10 in meji na 
parceli št. 70/5 in 72/2, vse k.o. Jesenice.«

2. člen
V 11. členu se za 6. točko za parc. št. 1170/1, k.o. Jese-

nice, doda 7. točka, ki se glasi:
»7. Koroška Bela
parc. št. 302/27, k.o. Koroška Bela, južni del parcele, ki 

obsega polovico zemljišča
parc. št. 597/448, k.o. Koroška Bela
parc. št. 707/6, k.o. Koroška Bela
parc. št. 598/20, k.o. Koroška Bela.«

3. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-11/2022-5
Jesenice, dne 31. marca 2022

Župan 
Občine Jesenice

Blaž Račič
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1125. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja 
Jesenice

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), 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja 
Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 23/99, 14/00, 43/00, 84/06, 
60/07, 34/08, 25/10, 45/15 in 29/18), 2. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21, ZOFVI-
-N) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 24. seji 
dne 31. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Poldeta Stražišarja Jesenice

1. člen
V drugi alineji prvega odstavka 7. člena Odloka o ustano-

vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 23/99, 
14/00, 43/00, 84/06, 60/07, 34/08, 25/10, 45/15 in 29/18 – v na-
daljevanju odlok) se spremeni število predstavnikov delavcev 
šole v svetu šole, in sicer se besedilo:

»pet predstavnikov delavcev šole in«
nadomesti z besedilom:
»trije predstavniki delavcev šole in«.

2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2022-5
Jesenice, dne 31. marca 2022

Župan 
Občine Jesenice

Blaž Račič

1126. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Jesenice – UPB1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(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), 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 
(Uradni list RS, št. 26/11, 30/11, 39/18, 46/19), 2. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 207/21, ZOFVI-N) in 14. člena Statuta Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice 
na redni 24. seji dne 31. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena  

šola Jesenice – UPB1

1. člen
V drugi alineji prvega odstavka 7. člena Odloka o ustano-

vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11, 30/11, 39/18, 46/19 
– v nadaljevanju odlok) se spremeni število predstavnikov de-
lavcev šole v svetu šole, in sicer se besedilo:

»pet predstavnikov delavcev«
nadomesti z besedilom:
»trije predstavniki delavcev«.

2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2022-5
Jesenice, dne 31. marca 2022

Župan 
Občine Jesenice

Blaž Račič

1127. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – 
UPB1

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), 18. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 (Uradni 
list RS, št. 26/11, 30/11 in 29/18), 2. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21, ZOFVI-N) 
in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) 
je Občinski svet Občine Jesenice na redni 24. seji dne 31. 3. 
2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1

1. člen
V drugi alineji prvega odstavka 7. člena Odloka o usta-

novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, 
št. 26/11, 30/11 in 29/18 – v nadaljevanju odlok) se spremeni 
število predstavnikov delavcev šole v svetu šole, in sicer se 
besedilo:

»pet predstavnikov delavcev šole in«
nadomesti z besedilom:
»trije predstavniki delavcev šole in«.

2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2022-5
Jesenice, dne 31. marca 2022

Župan 
Občine Jesenice

Blaž Račič

1128. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 247. člena, v povezavi z 245. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 
in 20/22 – odl. US) ter na podlagi 14. in 113. člena Statuta Obči-
ne Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine 
Jesenice na 24. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

1. člen
Nepremičninam z ID znaki:
– parcela 2178 700/2,
– parcela 2178 700/3,
– parcela 2178 700/4,
– parcela 2178 700/5,
– parcela 2178 700/6 in
– parcela 2178 410/2

preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. člen
Ta sklep predstavlja pravno podlago za izdajo ugotovitve-

ne odločbe, ki jo bo po uradni dolžnosti izdala Občinska uprava 
Občine Jesenice.

3. člen
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa se po prav-

nomočnosti upravne odločbe o prenehanju statusa grajenega 
javnega dobra vpišejo v zemljiško knjigo, z vknjižbo lastnin-
ske pravice v korist in na ime Občine Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, 4270 Jesenice, matična št.: 5874335000, v deležu 
do celote (1/1).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-24/2022
Jesenice, dne 1. aprila 2022

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

1129. Sklep o ugotovitvi javne koristi

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), 12. 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), 194. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 
in 20/22 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Urad-
ni list RS, št. 101/15) ter 84. in 119. člena Poslovnika o delu 
Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) 
je Občinski svet Občine Jesenice na 24. redni seji dne 31. 3. 
2022 sprejel

S K L E P
o ugotovitvi javne koristi

1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izgradnja mostu čez po-

tok Jesenica na Žerjavcu na nepremičninah s parc. št. 527/98, 
527/39, 526/14, 526/32 vse k.o. 2637 Prihodi na podlagi pro-
jektne dokumentacije, DGD – Projektna dokumentacija za pri-
dobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, št. projekta 112-20C, 
maj 2021, v javno korist.

2. člen
Zemljišča iz 1.točke tega sklepa na katera se bo poseglo z 

gradnjo v javno korist se trajno obremenijo s služnostno pravico 
v korist Občine Jesenice za potrebe izgradnje in vzdrževanja 
mostu čez potok Jesenica na Žerjavcu v skladu z Zakonom o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 
in 20/22 – odl. US).

Javna korist za ustanovitev služnosti in izvedbo odkupa 
zemljišč velja tudi za zemljišča, ki nastanejo s parcelacijo 
zemljišč iz točke 1. tega sklepa in na katera se bo posegalo 
z gradnjo.

3. člen
Lastninska pravica na zemljiščih se trajno obremeni s slu-

žnostjo v javno korist. Kolikor bodo sklenjene zemljiškoknjižno 
sposobne prodajne pogodbe, se služnostna pravica iz obreme-
njenih nepremičnin izbriše na račun investitorja.

4. člen
V skladu z določilom 1. točke 60. člena Odloka o občin-

skem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 110/13, 57/17 in 29/18) so na celotnem območju občine za 
prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, objekte 
in naprave komunikacijskih in informacijskih omrežij, vodno-
gospodarske ureditve, za spominske plošče, spomenike in 
druga obeležja ter vadbene objekte dopustni naslednji posegi: 
novogradnje, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve. 
Ti posegi so dovoljeni ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-42/2021
Jesenice, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

KANAL

1130. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 35. in 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) in 14. člena Statuta Občine Ka-
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nal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine 
Kanal ob Soči na 23. redni seji dne 31. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Kanal ob Soči

1.
Za predsednika in namestnika predsednika Občinske vo-

lilne komisije Občine Kanal ob Soči se imenuje:
– predsednik komisije: Dejan Valentinčič, Globno 1, 5210 

Deskle
– namestnik komisije: Barbara Mozetič, Vrsno 44A, 5222 

Kobarid.

2.
Za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije 

se imenuje:
– član: Slavko Brezavšček, Kolodvorska cesta 5, 5213 Kanal
– namestnik člana: Iztok Gabrijelčič, Kidričeva cesta 15, 

5213 Kanal
– članica: Sonja Kralj, Gorenja vas 14, 5213 Kanal
– namestnica članice: Ana Kodelja, Gorenja vas 50, 5213 

Kanal
– član: Radivoj Černe, Bevkova ulica 50, 5210 Deskle
– namestnica člana: Milena Čargo, Gregorčičeva ulica 9, 

5210 Deskle.

3.
Komisije se imenuje za mandatno obdobje štirih let.

4.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0003/2022-15
Kanal ob Soči, dne 31. marca 2022

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

KOČEVJE

1131. Statut Zdravstvenega doma Kočevje

Na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) ter 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 10/22) je Svet 
javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje na 27. redni seji dne 
11. 3. 2022 sprejel

S T A T U T
Zdravstvenega doma Kočevje

I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina statuta)

S tem statutom se urejajo temeljna vprašanja statusa, or-
ganizacije in delovanja javnega zdravstvenega zavoda Zdrav-
stveni dom Kočevje (v nadaljevanju: ZD Kočevje):

– splošne in statusne določbe,
– dejavnost in organizacija,

– organi ZD Kočevje,
– splošni akti,
– sredstva za delo in odgovornost za obveznosti,
– razmerja do ustanovitelja,
– druge določbe,
– prehodne in končne določbe.

2. člen
(ustanovitelj)

(1) Ustanovitelj ZD Kočevje je Občina Kočevje.
(2) ZD Kočevje je ustanovljen na podlagi Odloka o ustano-

vitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, 
št. 10/22), predhodnega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14, 84/15, 5/18, 
71/18 in 61/19) ter predhodnega Odloka o ustanovitvi Zdravstve-
nega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 9/93 in 134/04).

(3) ZD Kočevje je vpisan v sodni register pri Okrožnem 
sodišču v Ljubljani pod številko vložka 11153400; matična šte-
vilka: 5170001000; davčna številka: 55897550.

(4) ZD Kočevje je pravna oseba javnega prava s pravica-
mi in obveznostmi, določenimi z državnimi predpisi, Odlokom 
o ustanovitvi javnega zavoda ZD Kočevje ter tem statutom.

3. člen
(ime in sedež)

(1) Ime javnega zavoda je: Zdravstveni dom Kočevje.
(2) Skrajšano ime zavoda, ki ga lahko ZD Kočevje upora-

blja v pravnem prometu, je tudi: ZD Kočevje.
(3) Sedež zavoda je na naslovu Roška cesta 18, 1330 

Kočevje.

4. člen
(žig)

(1) ZD Kočevje ima žig z besedilom: Zdravstveni dom 
Kočevje.

(2) Pravico do uporabe žiga in način uporabe žiga določi 
direktor ZD Kočevje z internimi navodili.

(3) Celostno grafično podobo zavoda se uredi v navodi-
lih, ki jih sprejme direktor zavoda po predhodni potrditvi Sveta 
zavoda.

II. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZD KOČEVJE

5. člen
(dejavnost)

(1) ZD Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost 
kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja 
zdravstveno dejavnost.

(2) Zdravstvena dejavnost, ki jo izvaja ZD Kočevje, ob-
sega:

A – Osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost:
– splošna ambulanta,
– referenčne ambulante,
– antikoagulativna ambulanta,
– zdravstveno varstvo predšolskih otrok, šolskih otrok in 

mladine,
– dispanzer za ženske,
– center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 

drog,
– specialistične ambulante,
– patronažno varstvo in nega na domu,
– fizioterapija,
– rentgen,
– hematološko-biokemični laboratorij.
B – Zobozdravstvena dejavnost:
– zobozdravstvene ambulante za odrasle,
– mladinsko zobozdravstvo,
– ortodontija.
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C – Izvajanje neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega 
varstva in nujne medicinske pomoči.

D – Reševalni prevozi.
E – Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov:
– za odraslo populacijo (zdravstveno vzgojni center – iz-

vajanje CINDI programa),
– program zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mla-

dino,
– program zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko 

mladino,
– program šole za starše.
F – Izobraževanje.
G – Druge dejavnosti za zdravje:
– samoplačniške ambulante.
(3) ZD Kočevje po standardni klasifikaciji dejavnosti izvaja 

naslednje dejavnosti:
– Q86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena 

dejavnost,
– Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstve-

na dejavnost,
– Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost,
– Q86.909 Druge dejavnosti za zdravje,
– P85.590 D.n. izobraževanje, izpop. in usposab.

6. člen
(območje)

(1) ZD Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot 
javno službo na primarni ravni za območje Občine Kočevje v 
skladu z mrežo javne zdravstvene službe.

(2) Zavod lahko organizira zdravstveno postajo na ob-
močju Občine Kočevje oziroma na območjih, kjer ni vzposta-
vljena mreža javne zdravstvene službe. Medsebojna razmerja, 
vključno s financiranjem, med občino ustanoviteljico, zavodom 
in občino, na območju katere se zdravstvena postaja vzpostavi, 
ureja tripartitna pogodba.

(3) Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe 
se določijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slo-
venije.

7. člen
(organizacija)

(1) Osnovno zdravstveno dejavnost izvaja ZD Kočevje v 
naslednjih strokovno-organizacijskih enotah:

– splošne in referenčne ambulante,
– antikoagulantna ambulanta,
– otroški in šolski dispanzer,
– dispanzer za ženske,
– center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 

drog (CPZOPD),
– specialistična okulistična ambulanta,
– specialistična diabetološka ambulanta,
– specialistična ambulanta ultrazvok,
– zobozdravstvo za odrasle,
– zobozdravstvo za mladino,
– zobozdravstvena vzgoja,
– ortodontska ambulanta,
– zobotehnični laboratorij,
– zdravstvena vzgoja,
– patronažna služba in zdravstvena nega,
– fizioterapija,
– diagnostični laboratorij,
– specialistična ambulanta rentgen,
– nujna medicinska pomoč z dežurno službo,
– reševalni prevozi,
– administrativno-tehnična in finančna služba,
– center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
– ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno 

zdravje odraslih,
– skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za 

duševno zdravje.

(2) Za organizacijo in usklajevanje dela v organizacijskih 
enotah so pristojni in odgovorni vodje organizacijskih enot, ki jih 
imenuje in razrešuje direktor ZD Kočevje v skladu s sistemiza-
cijo delovnih mest ter so vezani na trajanje njegovega mandata.

(3) Organizacija ZD Kočevje se podrobneje uredi z aktom 
(pravilnikom) o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v javnem zavodu ZD Kočevje.

8. člen
(kraj izvajanja dejavnosti)

(1) Vse osnovne dejavnosti se opravljajo na sedežu ZD 
Kočevje, del dejavnosti pa se opravlja tudi v organizacijski enoti 
na naslovu Roška cesta 20.

(2) Uprava in administrativno-tehnična služba opravljata 
svoje funkcije na sedežu ZD Kočevje.

(3) ZD Kočevje organizira primarno zdravstveno varstvo 
tudi v zdravstvenih postajah na naslednjih dislociranih lokaci-
jah:

– Predgrad: Predgrad 2, 8362 Stari trg ob Kolpi,
– Kočevska Reka: Kočevska Reka 7, 1338 Kočevska 

Reka.

III. ORGANI ZAVODA

9. člen
(organi ZD Kočevje)

Organi zavoda, ki v skladu s predpisi poslovno in strokov-
no upravljajo ZD Kočevje, so:

– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.

A. Svet zavoda

10. člen
(sestava)

(1) Svet zavoda ZD Kočevje sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporab-

nikov.
(2) Predstavnike ustanovitelja izvoli Občinski svet Obči-

ne Kočevje po postopku, določenim s svojim poslovnikom in 
statutom.

(3) Predstavnika zaposlenih v svet zavoda izvolijo za-
posleni delavci neposredno, s tajnim glasovanjem. Volitve so 
veljavne, če se jih udeleži več kot polovica zaposlenih delav-
cev. Izvoljeni so kandidati, ki so s strani volivcev dobili največ 
glasov.

(4) Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporab-
nikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 
skladu z lastnimi notranjimi pravili.

(5) Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja 
(konstitutivne seje). V primeru, da pride v mandatni dobi do 
razrešitve člana sveta in imenovanja novega člana, traja man-
datna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata 
sveta zavoda.

(6) Ista oseba je lahko za člana sveta zavoda imenovana 
največ dvakrat zaporedoma.

11. člen
(vodenje sveta)

(1) Svet zavoda vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo 
člani sveta na prvi konstitutivni seji po imenovanju z večino 
glasov navzočih članov.

(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sve-
ta zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje 
gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) 
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in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori 
ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega ta 
član predstavlja.

(3) Svet ima tudi namestnika predsednika, ki se izvoli po 
istih pravilih kot predsednik sveta in nadomešča predsednika 
sveta zavoda v primeru njegove odsotnosti.

12. člen
(sklic seje)

(1) Sejo sveta skliče predsednik sveta na lastno pobudo 
ali pobudo članov sveta, direktorja zavoda, ustanovitelja ali 
reprezentativnega sindikata.

(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor ZD Kočevje, ki 
jo do izvolitve predsednika Sveta zavoda tudi vodi.

(3) Predsednik sveta je dolžan sklicati sejo sveta v roku 
7 dni, če to pisno zahtevajo najmanj 4 člani sveta, od katerih 
mora biti vsaj eden, ki ni predstavnik ustanovitelja. V takem 
primeru so pobudniki seje sveta dolžni določiti dnevni red ter 
zagotoviti ustrezno gradivo za izvedbo seje.

13. člen
(odločanje sveta)

(1) Svet veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot 
polovica članov sveta.

(2) Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih 
članov sveta.

(3) Za sprejem statuta ZD Kočevje, finančnega načrta, 
zaključnega računa ter za imenovanje in razrešitev direktorja 
zavoda je potrebna večina glasov vseh članov sveta zavoda 
(absolutna večina).

(4) Svet glasuje javno, razen o razrešitvi direktorja zavoda 
ali če to za posamezno glasovanje zahteva večina navzočih 
članov sveta zavoda.

14. člen
(sodelovanje na seji)

(1) Na sejo sveta se vedno povabi direktorja ZD Kočevje 
in strokovnega vodjo.

(2) Na sejo sveta se mora povabiti predstavnika repre-
zentativnega sindikata, kadar se obravnavajo vprašanja v zvezi 
s statusom zaposlenih. Le-ti se lahko udeležijo razprave le z 
dovoljenjem predsednika sveta in o točki dnevnega reda, ki jih 
neposredno zadeva.

(3) Na sejo sveta se lahko, po odločitvi predsednika sveta, 
povabi tudi druge zaposlene v zavodu, predstavnika občinske 
uprave ali zunanje strokovnjake, če je njihova prisotnost po-
membna za obravnavano tematiko. Le-ti se lahko udeležijo raz-
prave le z dovoljenjem predsednika sveta in o točki dnevnega 
reda, ki jih neposredno zadeva.

(4) Vabljeni nečlani sveta nimajo pravice odločanja in 
glasovanja.

15. člen
(zapisnik)

(1) Zapisnik na seji sveta piše administrativni delavec, 
zaposlen v zavodu.

(2) Administrativne naloge za svet zavoda opravljajo ad-
ministrativni delavci, zaposleni v ZD Kočevje.

16. člen
(pristojnosti)

Svet ZD Kočevje ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanovi-

telja,
– sprejema statut ZD Kočevje s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema letni in strateški načrt oziroma program dela in 

razvoja ZD Kočevje in spremlja njihovo uresničevanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,

– daje soglasje k sklepanju pogodb, ki niso sestavni 
del izvajanja rednega programa in ki presegajo vrednost 
40.000,00 EUR na letni ravni in sprejetim odločitvam drugih 
organov, za katere je tako določeno v statutu ali drugih predpi-
sih, razen če drugi pravni akti, ki urejajo področje javnih financ 
določajo drugače,

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav-
nosti,

– sprejema splošne in posamične pravne akte, za katere 
je tako določeno v statutu ali drugih predpisih,

– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o 
posamičnih vprašanjih,

– obravnava predloge, pobude in vprašanja zainteresi-
rane javnosti,

– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničeva-
njem pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev ZD Kočevje, 
kadar je tako določeno z materialnim predpisom,

– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje 
in financiranje nadstandardnih storitev s soglasjem ustanovi-
telja,

– daje soglasje k imenovanju strokovnega vodje.

17. člen
(razrešitev člana)

(1) Člana sveta se razreši pred potekom mandata s strani 
ustanovitelja ali organa oziroma organizacije po postopku, po 
katerem je bil imenovan, in sicer v naslednjih primerih:

– če sam odstopi in zahteva razrešitev,
– če ne opravlja svojih nalog, se ne udeležuje sej sveta 

ter posvetovanj s predstavniki ustanovitelja ali ne opravi s strani 
sveta podeljenih nalog,

– če pri svojem delu kot član sveta zavoda krši predpise,
– če s svojim ravnanjem škoduje interesom in ugledu ZD 

Kočevje.
(2) Razlog razrešitve zaradi neudeležbe na sejah sveta 

oziroma posvetovanj s predstavniki ustanovitelja je podan, če 
se član sveta ne udeleži vsaj polovice sklicanih sej sveta ali 
posvetovanj z ustanoviteljem v mandatnem obdobju, potem ko 
so bile izvedene najmanj štiri seje sveta ali štiri posvetovanja 
z ustanoviteljem. Udeležbe na sejah sveta in posvetovanjih z 
ustanoviteljem se štejejo posebej.

18. člen
(poslovnik)

Podrobnejša pravila o delovanju sveta se določijo s po-
slovnikom o delu, ki ga sprejme svet z večino glasov vseh 
članov sveta. Z enako večino se sprejemajo tudi spremembe 
in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.

B. Direktor

19. člen
(pristojnosti in naloge)

(1) Direktor opravlja poslovodno funkcijo ZD Kočevje. Če 
ima direktor ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, opravlja 
tudi funkcijo vodenja strokovnega dela ZD Kočevje.

(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje ZD Ko-
čevje, predstavlja in zastopa ZD Kočevje in je odgovoren za 
zakonitost dela ZD Kočevje.

(3) Direktor opravlja zlasti naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo ZD Kočevje,
– imenuje pomočnika direktorja,
– imenuje strokovnega vodjo po predhodni pridobitvi mne-

nja strokovnega sveta zavoda in soglasja sveta zavoda,
– imenuje in razrešuje vodje notranjih organizacijskih 

enot,
– vodi strokovno delo ZD Kočevje, v kolikor ima ustrezno 

izobrazbo zdravstvene smeri,
– pripravlja letni in strateški načrt oziroma program dela 

in razvoja ZD Kočevje,
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– pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega 
računa ter druga letna poročila,

– pripravlja načrt nabave osnovnih sredstev in investicij-
skega vzdrževanja,

– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem župana,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski od-

govornosti zaposlenih,
– sprejema druge splošne akte ZD Kočevje, ki niso na 

podlagi zakonodaje, odloka o ustanovitvi zavoda ali statuta 
izrecno v pristojnosti sveta zavoda,

– sklepa pravne posle in podpisuje vse listine ZD Kočevje, 
lahko pa za sklepanje določenih vrst poslov pooblasti druge 
zaposlene v zavodu,

– opravlja vse druge naloge in izvršuje pristojnosti, ki jih 
določa pozitivna zakonodaja in ki niso izrecno pridržane drugim 
organom.

20. člen
(pogoji za imenovanje)

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih 
pogojev za javne uslužbence izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali dru-
go stopnjo bolonjskega študija s področja medicine in najmanj 
pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializacij ali

– ima univerzitetno izobrazbo s področja dentalne medi-
cine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja dentalne 
medicine in najmanj deset let delovnih izkušenj ali

– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali eko-
nomske smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne 
pravne ali ekonomske smeri in najmanj deset let delovnih izku-
šenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega 

jezika.

21. člen
(imenovanje in mandat)

(1) Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga 
objavi svet zavoda. Za izvedbo javnega razpisa svet imenuje 
tričlansko komisijo.

(2) Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustano-
vitelja. Ustanovitelj poda soglasje k imenovanju v pisni obliki.

(3) Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne 
dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

(4) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavo-
da v roku 6 mesecev pred iztekom mandata, oziroma najkas-
neje v roku 30 dni od dneva razrešitve.

22. člen
(pogodba o zaposlitvi)

(1) Z direktorjem zavoda se sklene pogodba o zaposlitvi 
s polnim delovnim časom oziroma lahko tudi krajšim, in sicer 
za najmanj 24 ur na teden, vendar le ob predhodnem soglasju 
župana.

(2) Vlogo za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka tega 
člena poda sveta zavoda na predlog izbranega kandidata, 
ki je bil izbran v sklopu javnega razpisa iz tretjega odstavka 
15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
dom Kočevje.

23. člen
(razrešitev)

(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za 
katerega je imenovan:

– to sam zahteva,
– mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano 

opravljanje poklica,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom ali drugimi 

predpisi in splošnimi akti,

– ne izvaja sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z 
njimi,

– z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo 
zavodu,

– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorja razreši svet zavoda z večino glasov navzo-

čih in opredeljenih članov sveta (absolutna večina) ob soglasju 
občine kot ustanoviteljice. Ob razrešitvi direktorja mora svet 
zavoda imenovati vršilca dolžnosti za čas do imenovanja no-
vega direktorja.

(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z ra-
zlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper 
sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.

(4) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, svet 
zavoda o pisni izjavi obvesti ustanovitelja in prične s postopkom 
imenovanja novega direktorja.

24. člen
(pomočnik direktorja)

(1) Direktor lahko imenuje dva pomočnika direktorja, ene-
ga za področje zdravstvene nege in enega za splošne zadeve, 
in sicer za čas trajanja svojega mandata. Imenovanje se izvede 
izmed zaposlenih oziroma na podlagi javnega razpisa, ki ga 
razpiše zavod.

(2) Za pomočnika direktorja za splošne zadeve je zahte-
vana izobrazba družboslovne smeri, za pomočnika za področje 
zdravstvene nege pa izobrazba s področja zdravstvene smeri.

(3) S pomočnikom direktorja se lahko sklene pogodba o 
zaposlitvi za polni delovni čas.

25. člen
(strokovni vodja)

(1) Če ima direktor ustrezno izobrazbo pravne ali eko-
nomske smeri, ima poleg pomočnikov iz prvega odstavka tega 
člena za čas trajanja svojega mandata tudi enega strokovnega 
vodjo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali dru-
go stopnjo bolonjskega študija s področja medicine in najmanj 
pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializacij ali

– ima univerzitetno izobrazbo s področja dentalne medi-
cine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja dentalne 
medicine in najmanj deset let delovnih izkušenj.

(2) Direktor mora strokovnega vodjo imenovati najpozneje 
v dveh mesecih od dneva nastopa funkcije direktorja.

(3) Strokovnega vodjo imenuje direktor zavoda, po pred-
hodni pridobitvi mnenja strokovnega sveta zavoda in soglasja 
sveta zavoda.

(4) S strokovnim vodjem se sklene pogodba o zaposlitvi 
s krajšim delovnim časom, in sicer za največ 20 ur na teden.

(5) Strokovni vodja strokovno usmerja, vodi in usklajuje 
delo medicinskih dejavnosti ter nadzira njihovo delo in je odgo-
voren za strokovnost dela zavoda kot celote.

(6) Razrešitev strokovnega vodje se izvrši po istem po-
stopku, kot je potreben za njegovo imenovanje.

(7) Postopki za imenovanje novega strokovnega vodje 
morajo steči nemudoma po razrešitvi starega.

26. člen
(nadomeščanje direktorja)

(1) Med odsotnostjo direktorja ga nadomešča pomočnik 
direktorja, če je ta imenovan, ali drugi zaposleni, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali dru-
go stopnjo bolonjskega študija s področja medicine in najmanj 
pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializaciji ali

– ima univerzitetno izobrazbo s področja dentalne medi-
cine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja dentalne 
medicine in najmanj deset let delovnih izkušenj ali

– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali eko-
nomske smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne 
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pravne ali ekonomske smeri in najmanj deset let delovnih izku-
šenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega 

jezika.
(2) Nadomeščanje direktorja se izvaja po posebnem po-

oblastilu, ki določa obseg in trajanje nadomeščanja.
(3) V primeru nezmožnosti izdaje pooblastila s strani 

direktorja zavoda, le tega izda Svet zavoda.
(4) Za zastopanje v posameznih zadevah lahko direktor 

pooblasti drugega zaposlenega, ki izpolnjuje strokovne pogoje 
iz prvega odstavka tega člena.

27. člen
(vršilec dolžnosti)

(1) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje, če direktorju 
predčasno preneha mandat, če se na javni razpis za direktorja 
ni nihče prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil 
izbran.

(2) V primeru predčasnega prenehanje mandata direk-
torja svet zavoda za vršilca dolžnosti imenuje enega izmed 
strokovnih delavcev zavoda, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali dru-
go stopnjo bolonjskega študija s področja medicine in najmanj 
pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializaciji ali

– ima univerzitetno izobrazbo s področja dentalne medi-
cine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja dentalne 
medicine in najmanj deset let delovnih izkušenj ali

– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali eko-
nomske smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne 
pravne ali ekonomske smeri in najmanj deset let delovnih izku-
šenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega 

jezika.
(3) V primeru neuspešnega javnega razpisa za zasedbo 

prostega delovnega mesta direktor lahko svet zavoda za vršilca 
dolžnosti imenuje bodisi strokovnega delavca zavoda bodisi 
katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje pogoje iz 
prejšnjega odstavka tega člena.

(4) Vršilec dolžnosti se imenuje za čas do imenovanja 
oziroma nastopa funkcije novega direktorja, vendar najdlje za 
eno leto. Ista oseba lahko funkcijo vršilca dolžnosti direktorja 
opravlja največ dvakrat.

C. Strokovni svet

28. člen
(sestava)

(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ ZD Kočev-
je, ki ga vodi direktor.

(2) Člani strokovnega sveta so direktor kot predsednik, 
strokovni vodja, pomočnik direktorja s področja zdravstvene 
nege in vsaj štiri vodje enot, in sicer vodja splošne in speciali-
stične službe, vodja nujne medicinske pomoči, vodja reševalne 
službe in vodja zobozdravstvene službe.

(3) Člane strokovnega sveta imenuje direktor s sklepom.

29. člen
(mandat)

(1) Mandat članov strokovnega sveta je vezan na man-
datno dobo direktorja zavoda. V primeru, da pride v mandatni 
dobi do spremembe kateregakoli člana strokovnega sveta in 
imenovanja novega člana, traja mandat nadomestnega člana 
do konca trajanja mandata strokovnega sveta.

(2) Število mandatov v strokovnem svetu je neomejeno.
(3) Konstitutivno sejo skliče predsednik strokovnega sveta v 

roku treh mesecev po njegovem imenovanju za direktorja zavoda.
(4) Strokovni svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj 

dvakrat letno.

30. člen
(odločanje)

(1) Strokovni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna 
več kot polovica članov sveta.

(2) Strokovni svet načeloma sprejema svoje odločitve s 
soglasjem. Naloga predsednika strokovnega sveta je, da se o 
vsakem posameznem vprašanju doseže soglasje članov.

(3) V primeru, če soglasje ni doseženo, se o posameznem 
vprašanju glasuje. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več 
kot polovica prisotnih članov strokovnega sveta.

31. člen
(sodelovanje na seji)

Na sejo strokovnega sveta se lahko, po odločitvi direk-
torja kot predsednika sveta, povabi tudi druge zaposlene v ZD 
Kočevje, ki delajo na področjih, ki niso zastopana v strokov-
nem svetu, ali zunanje strokovnjake, če je njihova prisotnost 
pomembna za obravnavano tematiko. Ti se lahko udeležijo 
razprave le z dovoljenjem predsednika strokovnega sveta in o 
točki dnevnega reda, ki jih neposredno zadeva.

32. člen
(pristojnosti in naloge)

(1) Strokovni svet načrtuje, obravnava, usmerja in nadzira 
strokovno delo ZD Kočevje v skladu s predpisi.

(2) Strokovni svet ima naslednje pristojnosti oziroma na-
loge:

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela ZD 
Kočevje,

– predlaga oziroma daje mnenje direktorju o planu nabav 
medicinske opreme,

– predlaga oziroma daje mnenje svetu zavoda o načrtu 
strokovnega dela ZD Kočevje za plansko obdobje,

– daje svetu zavoda in direktorju mnenje glede organiza-
cije in dela ZD Kočevje,

– predlaga direktorju plane izobraževanja zdravstvenih 
delavcev,

– predlaga direktorju plan specializacij in določa pogoje, 
ki jih morajo izpolnjevati kandidati za specializacije,

– predlaga direktorju mentorje za zdravstvene delavce,
– sprejema poročilo o internih strokovnih nadzorih,
– odloča o drugih stvareh, za katere ga pooblasti svet 

zavoda ali direktor.

33. člen
(zapisnik)

Zapisnik na seji strokovnega sveta piše administrativni 
delavec, zaposlen v zavodu. V zapisniku je potrebno zabeležiti 
vsa pomembna mnenja o posameznem strokovnem vprašanju. 
Posamezni član strokovnega sveta ima pravico izrecno zahte-
vati, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.

34. člen
(poslovnik)

Podrobnejša pravila o delovanju strokovnega sveta se 
določijo s poslovnikom o delu, ki se sprejme z večino glasov 
vseh članov strokovnega sveta. Z enako večino se sprejemajo 
tudi spremembe in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.

IV. SPLOŠNI AKTI

35. člen
(vrste splošnih aktov)

(1) ZD Kočevje ima naslednje splošne akte:
– statut, s katerim se ureja organizacija ZD Kočevje, orga-

ni, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, 
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja ZD Kočevje. 
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja;
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– akt o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor 
s soglasjem župana;

– druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, 
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja ZD Kočevje, 
v skladu s statutom. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, 
če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.

(2) Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi de-
lodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki 
jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in 
drugih obveznosti, mora delodajalec pred sprejemom posre-
dovati v mnenje reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu. 
Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni. Če je sindikat 
posredoval mnenje v roku iz prejšnjega odstavka, ga mora 
delodajalec pred sprejemom splošnih aktov obravnavati in se 
do njega opredeliti.

(3) Delodajalec mora omogočiti pri njem zaposlenim de-
lavcem, da se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti. V ta 
namen morajo biti splošni akti delodajalca vedno na razpolago 
na dostopnem mestu, na katerem se lahko delavci brez nad-
zora seznanijo z njihovo vsebino.

V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST  
ZA OBVEZNOSTI

36. člen
(pridobivanje sredstev za delo)

Sredstva za delo pridobiva ZD Kočevje iz naslednjih virov:
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije,
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz plačil za storitve,
– po pogodbah z drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami,
– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za 

naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega pro-
računa,

– po pogodbah s koncesionarji in zasebnimi zdravstve-
nimi delavci,

– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s 
predpisi (donacije ipd.).

37. člen
(presežek prihodkov nad odhodki)

(1) Del presežka prihodkov nad odhodki, ki izvira iz oprav-
ljanja pridobitne ter samoplačniške dejavnosti in ki ni del javne 
službe, se lahko uporabi za stimulativno nagrajevanje zaposle-
nih v skladu z veljavno zakonodajo. O tem odloči svet zavoda 
na predlog direktorja in po predhodnem soglasju ustanovitelja.

(2) Prihodki, ki izvirajo iz opravljanja pridobitne dejavnosti, 
morajo biti računovodsko posebej prikazani.

(3) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek 
z letnim planom odobrenih investicij in investicijskega vzdrže-
vanja ter nakup opreme za opravljanje in razvoj zdravstvene 
dejavnosti, ki jih odobri svet zavoda in za znesek sredstev za 
plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora 
ZD Kočevje vplačati v proračun Občine Kočevje, ki ta sredstva 
nameni za vlaganja v zdravstveno dejavnost.

(4) Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega raču-
na za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče 
leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora 
ZD Kočevje prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila 
tekočega leta.

38. člen
(primanjkljaj)

(1) O načinu in terminskem planu kritja morebitnega pri-
manjkljaja, ki se izkaže na koncu poslovnega leta iz naslova 
opravljanja javne službe, odloči ustanovitelj na podlagi sa-
nacijskega programa, ki ga pripravi direktor in potrdi svet ZD 
Kočevje.

(2) Za kritje primanjkljaja se prvenstveno uporabijo pre-
sežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

39. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)

(1) ZD Kočevje kot pravna oseba sklepa pravne posle v 
svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v 
okviru dejavnosti, določenih s tem statutom in vpisanih v sodni 
register.

(2) ZD Kočevje odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, 
s katerimi lahko razpolaga.

(3) Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti 
ZD Kočevje, če te izhajajo iz poslov v okviru dejavnosti, ki je na 
podlagi zakona, drugega predpisa ali prostovoljno financirana 
iz občinskih proračunskih sredstev.

40. člen
(upravljanje in razpolaganje s sredstvi)

(1) ZD Kočevje je upravitelj osnovnih sredstev, ki jih pri-
dobi oziroma so mu predana v posest z namenom opravljanja 
svoje dejavnosti. Pri tem je dolžan ravnati s skrbnostjo dobrega 
gospodarja.

(2) Upravljanje z osnovnimi sredstvi, ki so last ustano-
vitelja, z njimi pa upravlja ZD Kočevje, se podrobneje uredi s 
pogodbo o upravljanju.

(3) Z nepremičninami, ki so mu dane v upravljanje, ZD Ko-
čevje ne sme samostojno stvarnopravno razpolagati (odtujitev, 
obremenitev s stvarnimi pravicami). Stvarnopravne posle, ki jih 
s posebnim sklepom odobri občinski svet, sklepa v imenu in za 
račun ustanovitelja župan.

VI. RAZMERJA DO USTANOVITELJA

41. člen
(poročanje in nadzor)

(1) ZD Kočevje je dolžan vsako leto ustanovitelju predloži-
ti letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo poslovno leto.

(2) ZD Kočevje je dolžan ustanovitelju poslati tudi vsa po-
ročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih 
revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih 
organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.

(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva po-
sebna pisna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih 
vprašanjih v zvezi z delovanjem ZD Kočevje in upravljanja s 
sredstvi.

(4) Posebno poročilo lahko ZD Kočevje predloži tudi na 
lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.

(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo 
dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo po-
oblasti ZD Kočevje kot naročnik s soglasjem župana. Strokovni 
nadzor se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
dejavnost.

42. člen
(soglasje ustanovitelja)

ZD Kočevje mora pridobiti soglasje ustanovitelja za:
– k določbam Statuta,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– k statutarnim spremembam,
– o razpolaganju presežkov prihodkov nad odhodki,
– k sanacijskem programu,
– k predlogu za pokritje izgube v okviru sanacijskega 

programa,
– k najemu posojil v obsegu in pod pogoji, kot jih določa 

odlok s katerim se sprejme proračun za tekoče leto, razen za 
likvidnostna posojila tekočega leta,

– v drugih primerih določenih z zakonom ali s tem odlo-
kom.
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43. člen
(pošiljanje gradiv)

En izvod gradiva za sejo sveta ZD Kočevje se pošlje od-
delku občinske uprave, pristojnemu za zdravstvo. Enako velja 
za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda 
(zapisnik, sprejeti sklepi in drugi akti ipd.).

VII. DRUGO

44. člen
(pravice in dolžnosti zaposlenih)

(1) Zaposleni v ZD Kočevje uresničujejo svoje pravice, 
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu s 
predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev ter kolektivnimi 
pogodbami in drugimi splošnimi pravnimi akti ZD Kočevje.

(2) Zaposleni v ZD Kočevje imajo pravico do sindikalnega 
organiziranja v skladu z veljavno zakonodajo.

(3) Zaposleni v ZD Kočevje so dolžni varovati poklicne in 
poslovne skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
(končanje mandatov)

Že začeti mandat direktorja in pomočnika direktorja se 
ne glede na določbe tega statuta dokonča v skladu z veljavno 
pogodbo o zaposlitvi.

46. člen
(uskladitev drugih splošnih aktov)

Druge splošne pravne akte ZD Kočevje, ki so v neskladju 
s tem statutom, je potrebno uskladiti v roku treh mesecev od 
sprejema tega statuta.

47. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut 
Zdravstvenega doma Kočevje sprejetega dne 21. 10. 2019 in 
potrjenega s strani ustanovitelja dne 14. 11. 2019, po predho-
dnem mnenju reprezentativnih sindikatov in s soglasjem Sveta 
zavoda z dne 26. 11. 2019.

48. člen
(začetek veljavnosti)

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

Predsednica Sveta zavoda
Kosten Ana

KRANJSKA GORA

1132. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine 
Kranjska Gora za leto 2022

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93 z vsemi 
spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Ob-
čine Kranjska Gora na 22. seji dne 13. 4. 2022 sprejel

O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 

za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 

2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 15.771.928
  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.060.475
70  DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706)  7.629.348
700  DAVKI NA DOHODEK 

IN DOBIČEK 4.058.668
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 2.225.670
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 1.345.010
706  DRUGI DAVKI 0
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 3.431.127
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 2.138.050

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 15.000
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 168.000
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 506.000
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 604.077
72  KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 821.650
720  PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 364.190
721  PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0
722  PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 457.460

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730  PREJETE DONACIJE 

IZ DOMAČIH VIROV 0
731  PREJETE DONACIJE 

IZ TUJINE 0
74  TRANSFERNI PRIHODKI 

(740+741) 3.889.803
740  TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 3.753.581

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
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787  PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

 II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 18.806.313

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.050.999

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 445.700

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 67.550

402  IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 3.403.288

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0
409  REZERVE 134.461
41  TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 4.282.204
410  SUBVENCIJE 225.000
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 1.478.687
412  TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM 674.612

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.903.905

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 9.698.255
420  NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 9.698.255
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 774.855
431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 469.737
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 305.118

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –3.034.385

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.) –3.184.385

 X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII. - VIII.) 0

 XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 3.034.385

 
 STANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 3.184.385

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih 
let.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-1/2021-20
Kranjska Gora, dne 13. aprila 2022

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

LJUBLJANA

1133. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2021

Na podlagi drugega odstavka 96. člena in 98. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na 31. seji dne 11. 4. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Ljubljana  

za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za 

leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter 
realizacija v letu 2021.
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3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za 

leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splo-
šni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih pro-
gramov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na 
spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.

Št. 410-79/2022-41
Ljubljana, dne 11. aprila 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

1134. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – 
ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) in 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 31. seji dne 11. 4. 2022 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe  

v osnovni zdravstveni dejavnosti  
v Mestni občini Ljubljana

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina 

Ljubljana kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvide-
nega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, 
območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavno-
sti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega 
razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju splošne/družinske medicine in pedia-
trije (0–19 let) v Mestni občini Ljubljana.

S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdra-
vstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno 

dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdrav-
stveni dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki iz-
polnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, 
tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja 
javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni za-
vod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti 
v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. 
Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi kon-
cesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila 
koncedenta.

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

3. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana 

določajo naslednje vrste in predviden obseg izvajanja konce-
sijske dejavnosti:

– splošna/družinska medicina – za boljšo dostopnost 
do izbranega osebnega zdravnika, v predvidenem obsegu 
5,00 programov, in

– pediatrija (0–19 let) – za boljšo dostopnost do izbra-
nega osebnega zdravnika, v predvidenem obsegu 1,60 pro-
grama.

Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti 
se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka oprav-
ljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve 
koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi 
z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju splošne/družinske medicine in pediatrije (0–19 let) 
se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi 
na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.

Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

5. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu 

s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru 
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo 
določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti 
enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh 
koncedenta ali na portalu javnih naročil.

6. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske 

dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne 
dokumentacije.

Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, 
določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in iz-
polnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne do-
kumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministr-
stva, pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent 
odloči z odločbo, s katero ponudniku, izbranemu v skladu z 
javnim razpisom, podeli koncesijo.

7. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja 

v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesij-

ske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med konceden-
tom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in 
obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo 
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svo-
jem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje 
koncesijske dejavnosti.

9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način 

in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno 
dejavnost.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 1700-3/2022-12
Ljubljana, dne 11. aprila 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković
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1135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z namenom 
energetske sanacije javnih objektov 
v lasti Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 40. člena Zakona o javno-zasebnem partner-
stvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 
– ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 11. 4. 
2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
rabe energije z namenom energetske sanacije 
javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana

1. člen
V Odloku o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo pro-

jekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z 
namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/15, 83/16 in 9/20) se v 
1. členu v prvem odstavku na koncu stavka pika nadomesti z 
vejico in doda besedilo »določeni z zakonom, ki ureja javno-za-
sebno partnerstvo, in ob upoštevanju zakona, ki ureja nekatera 
koncesijska razmerja.«.

2. člen
V peti alineji 2. člena se besedilo »Prilogi 1, Prilogi 2 in 

Prilogi 3, ki so sestavni deli tega odloka« nadomesti z bese-
dilom »Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3 in Prilogi 4, ki so sestavni 
deli tega odloka«.

3. člen
V prvem odstavku ter v napovednem stavku in prvi alineji 

drugega odstavka 4. člena, drugem odstavku 5. člena, prvem 
stavku drugega odstavka 20. člena in prvem stavku tretjega 
odstavka 30. člena se besedilo »Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3« 
v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Prilogi 1, Prilogi 2, 
Prilogi 3 in Prilogi 4« v ustreznem sklonu.

4. člen
V 6. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi od-

stavek, ki se glasi:

»V kolikor finančna analiza zasebnih partnerjev izkazuje 
ekonomsko neupravičenost izvedbe investicije za posamezne 
objekte v koncesijski obliki in bo koncedent za izvedbo ukrepov 
energetske sanacije teh objektov po izvedeni predhodni lastni 
finančni analizi zagotovil dodatna javna finančna sredstva, 
potrebna za realizacijo predvidenih ukrepov, ki predstavljajo 
pretežni del vseh finančnih virov, potrebnih za realizacijo pro-
jekta, potem se lahko razmerje javno-zasebnega partnerstva 
obravnava tudi kot javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo, 
v kolikor je to v javnem interesu.«.

5. člen
V 8. členu se v tretjem in četrtem odstavku besedilo »iz 

petega odstavka 6. člena« nadomesti z besedilom »iz petega 
in sedmega odstavka 6. člena«.

6. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Postopek konkurenčnega dialoga se izvede v skladu z 

zakonom, ki ureja javno naročanje, zakonom, ki ureja nekate-
ra koncesijska razmerja, in zakonom, ki ureja javno-zasebna 
partnerstva.«.

7. člen
V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»Sposobnost koncesionarja se preverja tudi ob upošte-

vanju določb zakona, ki ureja nekatera koncesijska razmerja.«.

8. člen
V 16. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»Akt izbire je akt poslovanja. Za pravno varstvo kandida-

tov, ponudnikov in javnega interesa v postopku izbire koncesi-
onarja se uporablja zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih 
javnega naročanja, in določbe zakona, ki ureja nekatera kon-
cesijska razmerja.«.

9. člen
Za Prilogo 1, Prilogo 2 in Prilogo 3 se doda nova Prilo-

ga 4, ki je sestavni del tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 430-2349/2021-54
Ljubljana, dne 11. aprila 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković
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PRILOGA 4: SEZNAM OBJEKTOV 
 

Zap. 
št. Naziv objekta Naslov 

1 Kino Šiška Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana 
2 Knjižnica Prežihov Voranc Vič Tržaška c. 47a, 1000 Ljubljana 
3 Knjižnica Rudnik (Strelišče Ljubljana) Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana 
4 Ledena dvorana Zalog Hladilniška pot 36, 1000 Ljubljana 
5 Ljubljanski grad Grajska planota 1, 1000 Ljubljana 
6 OŠ Božidarja Jakca Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana 
7 OŠ Danile Kumar (stavba 1) Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana 
8 OŠ Danile Kumar (stavba 3) Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana 
9 OŠ Franceta Bevka Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana 
10 OŠ Hinka Smrekarja Gorazdova ulica 16, 1000 Ljubljana 
11 OŠ Karla Destovnika Kajuha Ljubljana Jakčeva ulica 42 
12 OŠ Kašelj s telovadnico Kašeljska cesta 119a 
13 OŠ Ketteja in Murna Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana 
14 OŠ Majde Vrhovnik Gregorčičeva ulica 16, 1000 Ljubljana 
15 OŠ Nove Jarše (trakt C) Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana 
16 OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola Dolenjska cesta 20 
17 OŠ Polje Zadobrovška cesta 1 Zadobrovška cesta 1 
18 OŠ Spodnja Šiška Gasilska cesta 17 
19 OŠ Toneta Čufarja Ljubljana Čufarjeva ulica 11 
20 OŠ Valentina Vodnika Ljubljana Adamičeva ulica 16 
21 OŠ Valentina Vodnika Ljubljana -stara šola Vodnikova cesta 162 
22 OŠ Zadobrova skupaj z vrtcem Zadobrovška cesta 35 
23 Parkirna hiša Kongresni trg Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana 
24 Parkirna hiša Kozolec Dvorakova ulica 3, 1000 Ljubljana 
25 Vrtec Ciciban enota Pastirčki Glinškova ploščad 11a, 1000 Ljubljana 
26 Vrtec Črnuče, enota Gmajna Cesta v Pečale 1, 1231 Ljubljana - Črnuče 
27 Vrtec France Prešeren enota Vrtača Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana 
28 Vrtec Hans Cristian Andersen enota Andersen Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana 
29 Vrtec Jarše enota Rožle Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana 
30 Vrtec Mojca enota Kekec Klopčičeva ulica 5, 1000 Ljubljana 
31 Vrtec Mojca enota Muca Zoletova ulica 6 
32 Vrtec O. Župančiča enota Čuri muri Novosadska ulica 1, 1000 Ljubljana 
33 Vrtec Viški gaj enota Bonifacija Ulica Malči Beličeve 20, 1000 Ljubljana 
34 Vrtec Vrhovci enota Brdo Stantetova ulica 1a, 1000 Ljubljana 
35 Jelka - enota Vila Staničeva ulica 37a 
36 Veternica - mladi rod /veternica Črtomirova ulica 14 
37 Osnovna šola Bežigrad Črtomirova ulica 12 
38 Osnovna šola Dravlje Klopčičeva ulica 1 
39 VRTEC MLADI ROD, ENOTA 

KOSTANJČKOV VRTEC 
Peričeva ulica 6 
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LJUBNO

1136. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del enote urejanja LJU-30; 
PAID: 2258

Na podlagi 119. člena, v povezavi s 115. členom ter z dru-
go alinejo četrte točke 289. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) 
ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, 
št. 65/17), je Občinski svet Občine Ljubno na 19. redni seji dne 
31. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del enote urejanja LJU-30; PAID: 2258

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju: OPN) 
Občinski svet Občine Ljubno sprejme Odlok o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30; 
PAID: 2258 (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 215-2020, ki 
ga je izdelal biro URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., Celje.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN iz prejšnjega odstav-
ka je dana v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

II. VSEBINA

2. člen
(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje OPPN
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vpli-

ve in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste 
dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in 
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo

– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi-
ščine

– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave

– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: »Izsek iz grafičnega dela občinske-

ga prostorskega načrta Občine Ljubno«
GRAFIČNI NAČRT 2: »Območje podrobnega načrta z 

obstoječim parcelnim stanjem«
GRAFIČNI NAČRT 3: »Prikaz vplivov in povezav s sose-

dnjimi območji«
GRAFIČNI NAČRT 4: »Zazidalna situacija«
GRAFIČNI NAČRT 5: »Zasnova gospodarske infrastruk-

ture«

GRAFIČNI NAČRT 6: »Načrt parcelacije«.
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost
– IDP projekt ureditve elektroenergetskih vodov na ob-

močju OPPN LJU-30 v Občini Ljubno (Elektro Celje d.d., 
št. pr. 163/21, maj 2021)

– geološko poročilo
– elaborat ekonomike (IPSUM d.o.o., št. pr. 073-106/22, 

marec 2022).

III. OBMOČJE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča znotraj 
dela enote urejanja prostora z oznako LJU-30. Območje se 
nahaja severno od trškega jedra Ljubno. Meja območja na jugu 
meji na trško jedro, na zahodu na lokalno cesto LC 221091 Ur-
moher–Detmar z obcestno pozidavo, na severu na nepozidana 
stavbna zemljišča ter na vzhodu na lokalno cesto LC 221052 
Urmoher–Pustota.

(2) Območje OPPN zajema območje zemljiških parcel in 
njihove dele z naslednjimi parcelnimi številkami, vse k.o. Ljub-
no:

53, 54/1, 55/1, 55/3, 56/1, 56/3, 57, 58, 59, 60, 61/3, 62/5, 
62/6, 64/3, 64/4, 65/3, 65/4, 65/5.

(3) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v 
prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja 
podatek o parcelah iz grafičnega načrta.

(4) Območje OPPN obsega 1,18 ha.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

(1) Predmet izdelave OPPN je vzpostavitev prostorskih 
pogojev za izgradnjo novih stanovanjskih stavb v severnem 
delu naselja Ljubno. Hkrati je predvidena rekonstrukcija obsto-
ječe lokalne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota z izgradnjo 
križišča, preko katerega bi se na novo priključila lokalna cesta 
LC 221091 Urmoher–Detmar.

(2) Ureditveno območje je razdeljeno na dve enoti ure-
janja. EU/1 predstavlja območje individualnih stanovanjskih 
stavb s samostojnimi hišami. Na tem območju je predvidena 
umestitev še ene stavbe. EU/2 predstavlja območje gradnje 
dveh večstanovanjskih objektov, pri čemer se lahko objekta 
namenita tudi za stanovanjske stavbe za posebne družbene 
skupine (domovi za starejše, oskrbovana stanovanja in podob-
no), trgovske stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena 
(vrtci in podobno).

(3) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upošte-
vana priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04).

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve  

s sosednjimi območji)
(1) Obravnavano območje se nahaja v severnem delu 

naselja Ljubno in predstavlja ozek pas še nepozidanih stavbnih 
zemljišč na pretežno že pozidanem območju. Južno od ob-
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močja in oddaljenosti cca 500 metrov se v sklopu jedra naselja 
nahajajo športna igrišča, vrtec in osnovna šola, trgovine z živili, 
pošta ter župnijska cerkev.

(2) Prometno je območje dostopno neposredno preko 
lokalne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota, ki se nahaja na 
vzhodu.

6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena 
gradnja naslednjih objektov (v skladu s tehničnimi smernicami 
TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov Uredbe o razvrščanju 
objektov, Uradni list RS, št. 37/18):

EU/01
– 11100 Enostanovanjske stavbe
EU/02
– 11220 Tri in večstanovanjske stavbe
– 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena
– 24110 Športna igrišča
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-

acijo in prosti čas
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje
– 32110 Ekološki otoki
– 32120 Urbana oprema.
(2) Znotraj celotnega območja je dovoljena gradnja grad-

beno inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opre-
mljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih in 
niso v nasprotju z namensko rabo območja, umestitev pešpoti 
z mostovi za pešce ter umestitev urbane opreme.

7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji 

in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju OPPN je dopustna:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija,
– dozidave in nadzidave,
– sprememba namembnosti,
– odstranitev objekta in
– vzdrževanje.
(2) Stavbe
Enota EU/01
Znotraj enote urejanja se že nahajajo tri individualne sta-

novanjske stavbe, na novo se oblikuje ena gradbena parcela, 
na kateri je možna gradnja individualne stanovanjske stavbe. 
Stavbe so lahko etažnosti do največ K+P+1 ali K+P+M.

Enota EU/02
Znotraj enote urejanja sta določeni dve gradbeni parceli, 

med katerima se nahaja skupno igrišče. Objekt 1 je lahko eta-
žnosti do največ K+P+1, objekt 2 pa do K+P+1+M.

Skupni pogoji za arhitekturno oblikovanje
Velikosti posameznih stavb niso posebej definirane, so pa 

na vseh gradbenih parcelah lahko naslednje stopnje izkorišče-
nosti zemljišč, in sicer:

– Faktor zazidanosti Fz: max 0,6.
Zaradi usmerjenosti plastnic morajo vse stavbe imeti po-

dolgovati tloris v razmerju stranic najmanj 1:1,5 ter daljšo stra-
nico vzporedno s plastnicami, to je v smeri sever–jug. Strehe 
so lahko simetrične dvokapnice z naklonom strešine med 35° 
in 45°, možno v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnica-
mi, pri večjih objektih znotraj EU/02 pa so lahko v celoti ravne 
oziroma enokapnice. Strešna kritina je opečne barve ali temne 
barve, ne sme biti živih barv, odpiranje strešin je dopustno v 
obliki strešnih oken in frčad. Vse frčade na isti strehi morajo 
biti enako oblikovane. Najvišji del frčade ne sme biti višji od 
slemena osnovne strehe. Oblikovanje in členitev fasad, ume-

ščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bo 
enostavno in naj izhaja iz funkcije objekta, v primerih velikih 
gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene 
mase. Pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih 
obložnih materialov (les, steklo, kovina, beton in drugih so-
dobnih materialov). V območjih strnjenih tradicionalnih delov 
naselij ali na občutljivejših območjih prostora z vidika krajinskih 
značilnosti naj se uporabljajo tradicionalni materiali (ometan 
zid, kamen, les ipd.).

(3) Zunanja ureditev
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznim 

drevesi, dopustne so zasaditve, ki se lahko med seboj razliku-
jejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da ne bi tvorile sence 
sosednjim objektom, v primeru zasaditve sadnega drevja mora 
lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv. 
Dopustna je izvedba opornih zidov, v primeru večjih višin pa je 
zaželeno oporne zidove ozeleniti. Znotraj EU/02 je pri zasnovi 
igrišča potrebno uporabljati naravne materiale, po funkciji pa 
naj bo igrišče namenjeno vsem generacijam. Igrišče se naj 
zasenči z listopadnimi visokodebelnimi avtohtonimi drevesi.

(4) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objek-
tov

Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati 
znotraj gradbene parcele. Dovoljena je postavitev ograje višine 
do 1,80 m okoli objekta, in sicer do roba gradbene parcele, od 
roba cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 1,00 m oziroma 
manj ob soglasju upravljavca ceste. Ograje ne smejo zmanj-
ševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja 
drugih komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer je zahtevana 
preglednost, ograje ne smejo presegati višine 0,80 m. Dovolje-
na je tudi gradnja nadstreškov, ut in samostojnih garaž, opornih 
zidov, bazenov in drugih nezahtevnih in enostavnih objektov, 
ki morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2,00 m. 
Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob predhodnem 
pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Zaželena je 
gradnja v leseni ali montažni izvedbi iz lahkih materialov, razen 
temeljev ali temeljne plošče, ki se prilagodi geomehanskim 
razmeram. Lahko se postavljajo tudi v izvedbi enakih materia-
lov z osnovnim obstoječim objektom z namenom uskladitve z 
osnovnim objektom. Dimenzije drugih dopustnih nezahtevnih 
in enostavnih objektov morajo biti skladne z veljavno področno 
zakonodajo. Upoštevati je potrebno območja varovalnih pasov 
in zahtevane odmike.

(5) Geomehanski pogoji in usmeritve
Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja, 

je potrebno pridobiti predhodno geološko mnenje.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV  
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

8. člen
(prometna infrastruktura in peš poti)

(1) Ceste
Na novo je predvidena rekonstrukcija obstoječe lokal-

ne ceste LC 221052 Urmoher–Pustota z izgradnjo križišča, 
na katerega bi se z novim odsekom priključila lokalna cesta 
LC 221091 Urmoher–Detmar. Na rekonstruirani LC 221052 
Urmoher–Pustota so predvideni levi zavijalci. V primeru ustrez-
ne projektne rešitve se lahko na mestu križanja obstoječe 
lokalne ceste in predvidene povezovalne ceste izvede tudi 
krožišče. Dostop do gradbenih parcel znotraj EU/01 in EU/02 
je predviden neposredno preko lokalne ceste LC 221052 Ur-
moher–Pustota.

(2) Mirujoči promet
Na območju EU/01 je znotraj vsake gradbene parcele 

potrebno zagotoviti najmanj 2 parkirni mesti. Znotraj EU/02 pa 
je v primeru gradnje večstanovanjske stavbe potrebno zagoto-
viti po najmanj 1,5 parkirnega mesta na stanovanje. Za ostale 
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gradnje se zagotovi zadostno število parkirnih mest v skladu 
z normativi.

9. člen
(energetska infrastruktura)

(1) Na območju predvidene prostorske ureditve je po-
trebno preurediti oziroma prestaviti obstoječe podzemne in 
nadzemne SN in NN elektro energetske vode. Prav tako je 
potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo Ljubno Kladnik 
(nadomestno), ker zaradi povečanega odjema na območju 
predvidene prostorske ureditve, Elektro Celje, d.d. nima zado-
stnih kapacitet. Predvidena TP bo hkrati služila kot nadomestna 
TP Ljubno Kladnik. Transformatorska postaja Ljubno Kladnik 
(nadomestna) je predvidena za postavitev na parceli št. 55/3, 
k.o. Ljubno ob predvidenim parkirišču. Predvidena transforma-
torska postaja bo tipska transformatorska postaja 20/0,4 kV 
moči do 1 x 1000 kVA in bo z električno energijo napajala pred-
videne in obstoječe odjemalce. Obstoječa TP Ljubno Kladnik 
se po izgradnji nadomestne TP odstrani.

(2) Za preureditev omrežja energetske infrastrukture je 
bil izdelan IDP projekt ureditve elektroenergetskih vodov na 
območju OPPN LJU-30 v Občini Ljubno (Elektro Celje d.d., 
št. pr. 163/21, maj 2021), ki ga je potrebno upoštevati pri na-
daljnjih fazah projektiranja.

(3) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbene-
ga dovoljenja za načrtovane gradnje si je potrebno od Elektra 
Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z 
veljavno zakonodajo.

10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 
obstoječega TK omrežja. Trase obstoječih naročniških TK ka-
blov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo in komunalno 
ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti. S pro-
jektom je potrebno predvideti novo TK omrežje in možnost 
priključitve na obstoječe.

11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)

(1) V bližini sta dva fekalna kanala, eden se nahaja 
na Janezovem polju, kjer se obnavlja fekalni kanal PVC 
DN 250 mm SN8, drugi pa je fekalni kanal v lokalni ce-
sti LC 221052 Urmoher–Pustota. Način priključevanja se 
predvidi glede na število predvidenih PE in s tem možnost 
obremenitve sistema.

(2) Padavinske vode se preko meteornih zadrževalnikov 
odvajajo v obstoječo meteorno kanalizacijo.

12. člen
(vodovod)

Na vzhodnem robu lokalne ceste LC 221052 Urmoher–
Pustota poteka vodovod, ki omogoča priključitev načrtovanih 
stavb in zagotavljanje požarne varnosti.

13. člen
(obveznost priključevanja)

Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano 
gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljalcev.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

14. člen
(kulturna dediščina)

V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne 
dediščine. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-

šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke 
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na me-
stu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumen-
tira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja 
arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali 
uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe 
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave 
arheoloških ostalin, oziroma se omeji ali prepove gospodarska 
in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja 
varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer 
se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega 
nadzora nad posegi.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

15. člen
(varstvo voda)

Vsi načrtovani objekti se bodo priključili na javno fekal-
no kanalizacijo. Padavinske vode se bodo preko meteornih 
zadrževalnikov odvajale v obstoječo meteorno kanalizacijo. 
Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na 
podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja v sklopu postopka 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda Direkcija RS 
za vode.

16. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) sodi obravnavano območje 
v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo 
v oklepaju navedene mejne dnevne/mejne nočne vrednosti 
kazalcev hrupa:

– II. območje varstva pred hrupom (55 dBA/45 dBA).
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred preko-

mernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvi-
deni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani 
gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.

17. člen
(varstvo zraka)

Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti pove-
čanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj 
uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S 
tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.

18. člen
(ravnanje z odpadki)

Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za 
odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih par-
kirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komu-
nalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe 
odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, 
če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. 
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji 
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

19. člen
(varstvo tal)

Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je po-
trebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter 
ostalih zelenih površin.
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20. člen
(ohranjanje narave)

Območje leži izven območja, ki bi imelo na podlagi pred-
pisov s področja varstva narave poseben status.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

21. člen
(obramba)

Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih 
ali objektov za obrambo.

22. člen
(potresna varnost)

Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter 
temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije 
RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v 
(g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ 
mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek 
tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1. 2. 2010). Za 
nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte 
projektnega pospeška tal in Evrokod 8.

23. člen
(požarna varnost)

Pri pripravi prostorskega akta so v skladu s predpisi s po-
dročja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni 
in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki 
med njimi in odmiki objektov od parcelnih mej so ustvarjeni po-
goji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za ome-
jevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in 
premoženja. Urejeni so dovozi, dostopi ter delovne površine za 
intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena 
preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o 
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. 
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati predpise s 
področja graditve objektov in s področja požarne varnosti.

24. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)

(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih 
fazah projektiranja skladno s tem odlokom je potrebno pridobiti 
mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.

(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati naj-
manj naslednje lastnosti podtalnice na območju OPPN (vir 
podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, 
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 
1. 2. 2010):
IME_VOD_TE Kamniško-Savinjske Alpe
VOD_OBMOCJ Donava
ST_VODONOS 2
VOD_SKUP1 Kraški/razpoklinski – obširni in lokalni 

nizko do visoko izdatni vodonosniki
VDOON_1 Apnenčasti in dolomitni vodonosniki – 

večinoma dobro skraseli
HIDRODIN1 Odprt
SRED_DEB1 >400
LITO_OPIS1 Apnenec, dolomitiziran apnenec in dolomit 

/ Mezozoik
VOD_SKUP2 Vodonosniki v produ, grušču in morenah
VDOON_2 Medzrnski – lokalni ali nezvezni izdatni, 

obširni nizko do srednje izdatni
HIDRODIN2 Odprt
SRED_DEB2 20
LITO_OPIS2 Prod, pesek, melj, glina in grušč / Kvartar
VOD_SKUP3 Razpoklinski – Lokalni ali nezvezni izdatni 

vodonosniki ali obširni vendar nizko 
do srednje izdatni vodonosniki

25. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije,  

varstvo pred plazovi)
Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah 

projektiranja je potrebno skladno s tem odlokom pridobiti mne-
nje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.

26. člen
(dopolnilna in druga zaščita)

(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja 
nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način 
gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.

(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne 
površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik 
ljudi in premoženja.

X. NAČRT PARCELACIJE

27. člen
(parcelacija)

Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel. Znotraj 
EU/01 je določena ena gradbena parcela, znotraj EU/02 pa sta 
določeni dve gradbeni parceli. Za že obstoječe stavbe znotraj 
EU/01 se gradbene parcele določijo na podlagi obstoječih 
funkcionalnih zemljišč.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

28. člen
(etapnost)

Pred gradnjo stavb oziroma vzporedno z njo je potrebno 
gradbene parcele ustrezno opremiti z načrtovano gospodarsko 
javno infrastrukturo.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

29. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih 

in tehničnih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih 

rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem po-
drobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa 
ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo 
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.

(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske 
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim 
trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.

(3) Dopustna so tudi odstopanja od velikosti gradbenih 
parcel, in sicer na način, da ne ovirajo izvedbe OPPN.

(4) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne 
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo 
soglašati organi in organizacije, ki jih ta zadevajo.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

30. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi 

območje OPPN, se po njegovi izvedbi ustrezno prenesejo v 
hierarhično višji prostorski akt tako, da se smiselno povzamejo 
merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka. Takrat 
OPPN tudi preneha veljati. Določbo o prenehanju veljavnosti se 
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prav tako zapiše v hierarhično višji prostorski akt. Na območju 
OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji 
prostorski akt.

XIV. KONČNE DOLOČBE

31. člen
(dostopnost)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Občine Ljubno in na Upravni enoti Mozirje.

32. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

33. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-01/2021-3
Ljubno, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik

1137. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Vrbje; PAID: 1583

Na podlagi 119. člena, v povezavi s 115. členom ter z dru-
go alinejo četrte točke 289. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) 
ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, 
št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 19. redni seji dne 
31. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Vrbje; PAID: 1583

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem na-
črtu Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 70/19, v nadaljevanju: 
OPN) Občinski svet Občine Ljubno sprejme Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Vrbje; PAID: 1583 (v nadalje-
vanju: OPPN) po projektu št. 202-2020, ki ga je izdelal biro 
URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., Celje.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN iz prejšnjega od-
stavka je dana v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17).

II. VSEBINA

2. člen
(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje OPPN
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN

– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive 
in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste 
dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in 
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo

– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 
dobro

– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi-
ščine

– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave

– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikoval-

skih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: »Izsek iz grafičnega dela občinskega 

prostorskega načrta Občine Ljubno«
GRAFIČNI NAČRT 2: »Območje podrobnega načrta z 

obstoječim parcelnim stanjem«
GRAFIČNI NAČRT 3: »Prikaz vplivov in povezav s sose-

dnjimi območji«
GRAFIČNI NAČRT 4: »Ureditvena situacija«
GRAFIČNI NAČRT 5: »Zasnova gospodarske infrastruk-

ture«
GRAFIČNI NAČRT 6: »Načrt parcelacije«
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost
– IDP projekt ureditve električnih vodov na območju OPPN 

Vrbje (Elektro Celje d.d., št. pr. 160/20, september 2020)
– Hidrološko-hidravlična študija Savinje za potrebe priprave 

OPPN Vrbje (Provog, d.o.o., št. proj. 056/20, januar 2021)
– geološko poročilo
– elaborat ekonomike (IPSUM d.o.o., št. pr. 074-106/22, 

marec 2022).

III. OBMOČJE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča znotraj 
enote urejanja prostora z oznako LJU-15. Območje se nahaja 
zahodno od občinskega središča naselja Ljubno na levem bregu 
reke Savinje in vključuje del le-tega. Meja območja na skrajnem 
jugovzhodnem delu meji na regionalno cesto R2 428/1249 Rad-
mirje–Luče, nato se proti severu nadaljuje južno od pozidave ob 
Savinji, nakar se jugovzhodno od ribiškega doma približa reki 
Savinji. Meja območja nato poteka po zunanjem robu Kolen-
čeve struge – stranskega rečnega rokava Savinje in se zaključi 
približno 45 m pred odcepom Kolenčeve struge od reke Savinje.

(2) Območje OPPN zajema območje zemljiških parcel in 
njihove dele z naslednjimi parcelnimi številkami, vse k.o. Ljubno:

350, 351/1, 351/2, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 
360/1, 361/1, 361/2, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 
379, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384, 385, 386, 
387, 388/1, 388/2, 388/4, 389/1, 390/3, 390/4, 394, 395/1, 399, 
400, 401, 711/1, 712, 713, 715, 729/1, 729/2, 729/3.

(3) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v 
prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja 
podatek o parcelah iz grafičnega načrta.

(4) Območje OPPN obsega 13,14 ha.



Stran 3348 / Št. 52 / 15. 4. 2022 Uradni list Republike Slovenije

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

(1) Predmet izdelave OPPN je vzpostavitev prostorskih 
pogojev za ureditev območja ob levem bregu reke Savinje, 
zahodno od naselja Ljubno.

(2) Na vzhodnem delu območja je načrtovana umestitev 
oziroma legalizacija prireditvenega odra, sanitarnega objekta, 
preužitkarske hiše, večnamenskega objekta, kozolca z mo-
žnostjo preureditve v interaktivni muzej ter postavitev orodij za 
rekreacijo in šport. Predvidena je tudi umestitev flosarskega 
muzeja na prostem s postavitvijo flosarskih kolib, riže ipd. 
ter podaljšanje obstoječega rokava reke Savinje za približno 
200 m. V okviru ureditve prireditvenega prostora je potrebna 
tudi umestitev dostopne ceste ter parkirnih površin. Na območ-
ju ribiškega doma se ob obstoječem servisnem objektu ribo-
gojnice predvidi novo vališče ter bazen za mladice. Načrtuje 
se ureditev kampa na območju gozdnih površin na severoza-
hodnem delu in na območju Budnove žage. Ustrezno se ume-
sti obstoječa športna igrišča s spremljajočimi objekti. Celotno 
območje poveže peš pot ob robu brežine vzdolž reke Savinje.

Celotno območje je razdeljeno na šest enot urejanja (EU), 
in sicer:

– EU/01 (1,78 ha) – območje prireditvenega prostora
– EU/02 (2,13 ha) – območje Budnove žage
– EU/03 (1,90 ha) – območje ribiškega doma
– EU/04 (1,25 ha) – območje športnih igrišč
– EU/05 (1,03 ha) – območje kampinga
– EU/06 (5,05 ha) – območje reke Savinje.
(3) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upošte-

vana priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04).

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve  

s sosednjimi območji)
(1) Obravnavano območje zajema izredno lep odsek reke 

Savinje v njenem zgornjem toku. Še posebej je ohranjen zgor-
nji del obravnavanega območja, kjer je zelo dobro ohranjena 
bogata obvodna vegetacija. Poleg Savinje daje območju izrazit 
pečat Kolenčeva struga, ki poteka vzporedno z levim bregom 
Savinje. Je zelo razgibana, s približevanjem in oddaljevanjem 
Savinji tvori vrsto otokov, kar je posebnost ob Savinji. Območje 
v manjšem delu obkrožajo gozdovi, bujna je tudi manjša in po-
samična vegetacija. Drugače pa se v pretežni meri tako znotraj 
območja kot na njegovih robovih nahajajo kmetijske površine. V 
južnem in osrednjem delu območja izraziti rob predstavlja ježa, 
ki se do 5 metrov pne nad spodnjim nivojem.

(2) Prometno je območje že navezano na obstoječ sistem 
lokalnih in državnih cest. Urejeni so trije dostopi iz državne ce-
ste, glavni dostop pa se nahaja na južnem delu ob zahodnem 
robu naselja Ljubno.

6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena 
gradnja naslednjih objektov (v skladu s tehničnimi smernicami 
TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov Uredbe o razvrščanju 
objektov, Uradni list RS, št. 37/18 – oznake po CC-SI):

EU/01
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo – glasbeni paviljon
– 12620 Muzeji – muzeji, galerije, informacijska središča
– 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge 

namene – spominska, umetniška in podobna obeležja, izve-
dena kot stavbe, druge stavbe v dediščinsko prezentacijske 
namene, ki se ne uporabljajo v druge namene

– 21122 Samostojna parkirišča – samostojna parkirišča 
za osebna vozila

– 24110 Športna igrišča – igrišča za športe na prostem
– 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekre-

acijo in prosti čas – otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi in 
parki, naravna kopališča, počivališča za avtodome

Znotraj EU/01-1 se dodatno dopusti gradnja naslednjih 
objektov:

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-
mestitev – penzioni, gostišča in podobne stavbe

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice – samostojni 
prehrambni obrati namenjeni za strežbo hrane in pijače

– 12713 Stavbe za skladiščenje pridelka
EU/02
– 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, re-

kreacijo in prosti čas – naravna kopališča, kampi in počivališča 
za avtodome

Znotraj EU/02-1 se dodatno dopusti gradnja naslednjih 
objektov:

– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namesti-
tev – stavbe v kampih

EU/03
– 12712 Stavbe za rejo živali – stavbe ribogojnic
– 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti – ri-

bogojnice
– 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, re-

kreacijo in prosti čas – otroška in druga javna igrišča, naravna 
kopališča.

Znotraj EU/03-1 se dodatno dopusti gradnja naslednjih 
objektov:

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-
mestitev – penzioni, gostišča in podobne stavbe

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice – samostojni 
prehrambni obrati namenjeni za strežbo hrane in pijače 

EU/04
– 12650 Stavbe za šport in rekreacijo – pomožne stavbe 

na športnih igriščih (javne sanitarije, slačilnice, prostori za 
športne rekvizite)

– 21122 Samostojna parkirišča – samostojna parkirišča 
za osebna vozila

– 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
– 24110 Športna igrišča – igrišča za športe na prostem
– 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, re-

kreacijo in prosti čas – otroška in druga javna igrišča, naravna 
kopališča

EU/05
Na območju kampinga se dopusti ureditev šotorišča. 

Spremljajoči objekti za potrebe šotorišča se lahko uredijo izven 
območja gozda v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

EU/06
– 21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi – mostovi
– 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objek-

ti – jezovi, pragovi, drče, pregrade, objekti za zaščito rečnih 
bregov in ureditev strug, nasipi in podobni objekti za zaščito 
pred poplavami.

(2) V okviru legalno zgrajenih stavb se dopusti ohranitev 
obstoječe dejavnosti oziroma sprememba v skladu z dopustni-
mi vrstami stavb.

(3) Znotraj celotnega območja je dovoljena gradnja grad-
beno inženirskih objektov (CC-SI 2), ki predstavljajo komunalno 
opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih območjih 
in niso v nasprotju z namensko rabo območja, opornih zidov 
(CC-SI 24250), umestitev pešpoti z mostovi za pešce ter ume-
stitev urbane opreme.

7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji  

in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju OPPN je dopustna:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija,
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– prizidave in dozidave,
– sprememba namembnosti,
– odstranitev objekta in
– vzdrževanje.
(2) Stavbe
Tlorisna velikost in lega posameznih stavb oziroma objek-

tov znotraj posameznih enot urejanja prostora ni posebej do-
ločena. Faktorji izkoriščenosti gradbenih parcel niso določeni. 
Za vse stavbe velja praviloma podolgovat tloris v razmerju 
stranic od 1:1.5 do 1:2, tloris je lahko tudi lomljen, vendar mora 
biti razvidna osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in 
podobne oblike). S prizidavami se ne sme bistveno porušiti 
zgoraj predpisanega razmerja. Dovoljeni so izzidki, ki pa ne 
smejo presegati 1/4 dolžine krajše stranice objekta, ter ne sme-
jo bistveno porušiti ostalih razmerij na fasadah. Višina stavb je 
lahko do največ (K) + P + M ali (K) + P + 1, klet je dopustna le 
ob pogoju, da je vkopana vsaj do 2/3 višine kleti. Kolenčni zid 
objekta s klasično dvokapnico ali večkapnico je največ 1.20 m.

Strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s sle-
menom vzporedno z daljšo stranico objekta, dopustne so 
dvokapnice v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami 
(pomožni objekti in prizidki), oziroma sestavljene dvokapnice 
istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko 
zaključene s čopom, šotoraste in lomljene strešine ter stolpiči 
niso dovoljeni. Naklon streh je dovoljen v razponu od 35° do 
45°, izjemoma tudi manjši z obveznim upoštevanjem prevladu-
jočega naklona streh v naselju oziroma delu naselja. Strešna 
kritina je opečne barve ali temne barve, ne sme biti živih barv, 
odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. 
Vse frčade na isti strehi morajo biti enako oblikovane. Najvišji 
del frčade ne sme biti višji od slemena osnovne strehe. Oblika 
frčad naj praviloma sledi značilnemu oblikovanju frčad v okolici 
(trapezne frčade niso dopustne). Na varovanih objektih in v ob-
močjih kulturne dediščine so strešne odprtine izjemoma možne 
v obliki tradicionalnih frčad in strešnih oken.

Oblikovanje in členitev fasad, umeščanje fasadnih odprtin 
in drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in naj izhaja iz 
funkcije objekta, v primerih velikih gradbenih mas je potrebno 
stavbo členiti na manjše gradbene mase. Pri oblikovanju fasad 
je dovoljena uporaba sodobnih obložnih materialov (les, steklo, 
kovina, beton in drugih sodobnih materialov). V območjih str-
njenih tradicionalnih delov naselij ali na občutljivejših območjih 
prostora z vidika krajinskih značilnosti naj se uporabljajo tradi-
cionalni materiali (ometan zid, kamen, les ipd).

(3) Ureditve območij
V grafičnem načrtu 4: »Ureditvena situacija« so prikazana 

okvirna območja rabe površin, ki jih je potrebno upoštevati pri 
umeščanju načrtovanih ureditev in gradenj stavb. Znotraj EU 
je dovoljeno območja posameznih rab tudi preoblikovati (pove-
čati, zmanjšati, združiti in zamenjati), in sicer na način, da se 
upošteva varstvene in druge omejitve v prostoru ter da se ne 
onemogoča izvedbe OPPN.

EU/1
Na skrajnem severnem robu v podenoti urejanja EU/01-

1 ob vstopu na območje je predvidena umestitev/razširitev 
stavbe. Predvidena je umestitev 30 parkirnih mest severno od 
dovozne ceste do prireditvenega prostora, in sicer neposredno 
pod brežino. Južno od parkirišč na območju večnamenskega 
prostora je predvidena možnost postavitve stojnic oziroma 
ostalih manjših stavb za potrebe prireditev na prostem. Obmo-
čje razstavišča je umeščeno na območje podaljška Kolenčeve 
struge. Ob levem bregu podaljška Kolenčeve struge se zago-
tovi dostop do zemljiških parcel. Na območju prireditvenega 
prostora je predvidena postavitev glasbenega paviljona. Na 
skrajnem južnem delu je predvidena umestitev otroškega igri-
šča oziroma fitnesa na prostem. Načrtovano parkirišče naj bo 
čim bolj ozelenjeno in utrjeno z naravnimi materiali. Legalizacija 
obstoječih objektov in umeščanje novih naj upošteva prvine 
tradicionalne arhitekture (tlorisni in višinski gabariti, strešina, 
naklon strehe, odprtine, izbor materialov). Igrala in utrditev na 
igrišču naj bodo prav tako iz naravnih materialov.

EU/2
Na območju je predvidena umestitev kampa, pri čemer se 

objekt obstoječe žage znotraj EU/02-1 nameni za potrebe de-
lovanja kampa. Območje kampa je umeščeno na osrednji otok 
med rokavoma Kolenčeve struge ter delno na manjši južni del. 
Ostale površine pretežno ostajajo namenjene kmetijstvu. Ob-
močje je z okolico povezano s pešpotmi in mostovi. Pri Budnovi 
žagi se varuje njena notranjost in zunanjost, s pripadajočo 
funkcionalno okolico. Objekt žage mora ohraniti svojo prvotno 
funkcijo. V skladu s kulturnovarstvenim režimom in soglasjem 
pristojne območne enote ZVKDS se lahko vanjo umestijo do-
ločene, manjše ter reverzibilne vsebine. Prostori za kampiranje 
naj se ne umeščajo v neposredno bližino žage, da bo njena 
lega v prostoru ostala prepoznavna. Športna igrišča naj bodo 
večinoma zatravljena in urejena iz naravnih materialov.

EU/3
Na območju znotraj EU/03-1 se nahaja ribiški dom, ki 

je namenjen za gostinske in ribiške dejavnosti. Predvidena 
je širitev obstoječe ribogojnice proti severu. Okoli jezera se 
uredijo sprehajalne pešpoti, ki se navezujejo na sistem pešpoti 
ob Savinji in Kolenčevi strugi. Oblikovanje posegov za širitev 
ribogojnice naj se poenoti z obstoječim oziroma med seboj.

EU/4
V severozahodnem delu enote urejanja je določeno ob-

močje igrišč. Športna igrišča naj bodo v čim večji meri urejena 
iz naravnih materialov in vedutno nevpadljiva. Ostalo večje ob-
močje se prepušča še nadalje kmetijski rabi, kjer pa je možno 
umeščanje urbane opreme. Na območju je možen zajem pitne 
vode in gradnja za to potrebnih naprav ob pogoju predhodne 
pridobitve ustreznih dovoljenj.

EU/5
Na območju gozda je dopustna zgolj postavitev šotorišča, 

umestitev objektov ni dopustno. V skladu s Hidrološko- hidra-
vlično študijo Savinje za potrebe priprave OPPN Vrbje (Provog, 
d.o.o., št. proj. 056/20, januar 2021) je postavitev šotorišča 
dopustna zgolj izven območij srednjega razreda poplavne ne-
varnosti in velikega razreda poplavne nevarnosti. Spremljajoči 
objekti za potrebe šotorišča se lahko uredijo izven območja 
gozda in izven enote urejanja v okviru obstoječih stavbnih 
zemljišč.

EU/6
Na območju reke Savinje, ki zajema celotno strugo do 

roba brežine, so predvidene ureditve pešpoti, pomolov za ribiče 
in obiskovalce ter sonaravne ureditve brežin, z ostalimi uredi-
tvami se vanj ne posega. Tukaj se nahaja most, ki premošča 
reko Savinjo in se lahko rekonstruira oziroma nadomesti z no-
vim. Gradnja ostalih premostitev čez reko Savinjo ni dopustna.

(4) Zunanja ureditev
Območje urejanja močno zaznamuje reka Savinja in Ko-

lenčeva struga. Temu sledi tudi obstoječa vegetacija, drevesa 
in višje grmovnice ob strugi. Skozi celotno območje obdelave 
se izmenjujejo že obstoječe prostorske površine, naraven str-
njen gozd na severnem delu območja, povsem odprt travnik 
in območje ribnika, travnik z atraktivnimi velikimi posameznimi 
starimi drevesi, redek gozd ob Budnovi žagi in vedno redkejša 
zasaditev proti jugu. Ob novih parkiriščih se zasadi drevored 
za senco na parkirnih mestih. Linije drevoreda se potegnejo 
ob potkah po večnamenski površini s posameznimi atraktiv-
nimi drevesi. V tem delu se ob strugi Savinje zasadijo nova 
drevesa. Ob otroškem igrišču in fitnesu na prostem se za-
sadijo posamezna drevesa za senco na igralnih površinah. 
Na celotnem območju se ohrani obstoječa zasaditev. Možna 
je odstranitev posameznih dreves za potrebe uredive novih 
površin ali prostorskih elementov. Nova zasaditev se izvede 
iz avtohtonih listopadnih drevesnih vrst tako, da se upošteva 
značilno vrstno sestavo in obliko vegetacije ob reki Savinji ter 
po svoji strukturi in izboru rastlinski vrst upošteva fitocenološke 
združbe okoliške krajine. Obravnavano območje je namenjeno 
sprehajalcem, tekačem, rekreativnim kolesarjem, primeren je 
tudi za invalide. Zasnova ureditve omogoča krožno pot čez 
celotno obravnavano območje, povezano s pešpotmi širine 
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120 cm, v peščeni podlagi, obrobljeno z lesenimi okroglicami 
ali kakšnim drugim naravnim materialom. Pot prečka Kolenče-
vo strugo s pomočjo novih mostov, glavna pešpot pri Budnovi 
žagi pa se s stopnicami naveže na pešpot, ki poteka ob robu 
struge Savinje. Ob pešpoteh se namesti urbana oprema, koši 
za smeti in klopi ter stojala za kolesa pri območju parkirišč. 
Obdelave novih utrjenih površin (pešpoti, dostopi, parkirišča, 
prireditveni prostor) naj bodo čim bolj sonaravne, v peščeni 
podlagi. Na površini prireditvenega prostora je možen tudi 
vzorec v peščenem tlaku iz drugačnega materiala. Podlaga pod 
otroškimi igrali in napravami za fitnes na prostem naj bo pesek, 
sekanci ali kakšen drug naraven material. Podlaga tal v kampu 
je naravna, zelenica oziroma naravna gozdna tla.

(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objek-
tov

Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati 
na celotnem območju OPPN, pri čemer je potrebno upoštevati 
mejo priobalnega zemljišča, ki od vodotokov 1. reda znaša 
15 metrov, od 2. reda pa 5 metrov ter vse ostale pogoje skladno 
s tem odlokom. Dimenzije dopustnih nezahtevnih in enostav-
nih objektov morajo biti skladne z veljavno področno zakono-
dajo. Dovoljeno je umeščanje pešpoti z mostovi, priključkov 
na ceste in priključkov na objekte gospodarske infrastrukture 
in samostojnih parkirišč in objektov za hidrološki monitoring 
voda. Dodatno so znotraj posameznih enot urejanja dopustni 
naslednji objekti:

EU/1, EU/2, EU/3, EU/4
Dovoljene so postavitve nadstreškov, grajene urbane 

opreme, podpornega zidu z ograjo, igriščne ograje, varovalne 
ograje, rezervoarja za vodo, vodnjaka, vodometa, športnih 
igrišč na prostem, bazenov za kopanje, ribnikov, okrasnih ba-
zenov, kozolcev, kmečkih lop, skednjev, senikov, kašč, koru-
znjakov, ograditve okoli parcele, namenjene gradnji, in sicer 
zgolj v obliki zasaditev.

EU/6
Dovoljeno je umeščanje pomolov na tekočih in stoječih 

celinskih vodah.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

8. člen
(prometna infrastruktura in peš poti)

(1) Ceste
Dostop za motorni promet je preko državne ceste urejen 

na treh točkah. Primarni dostop je na območju prireditvenega 
prostora. Potrebno ga je posodobiti z ustreznimi prometno 
tehničnimi parametri ter jasno označiti vstopno točko za mo-
torizirane obiskovalce. Drugi dostop je na območju odcepa za 
Budnovo žago. Ta dostop služi prvenstveno za potrebe koristni-
kov kampa ob Budnovi žagi. Ravno tako je ta dostop namenjen 
za obiskovalce in uporabnike ribiškega doma, ob njem pa je 
že sedaj zagotovljenih cca 10 parkirnih mest. Skrajni severo-
zahodni dostop pa se nameni za goste predvidenega kampa v 
gozdu ter športnih igrišč. Tik ob gozdu na območju površin za 
turizem, izven območja strokovnih podlag, je predvidena ume-
stitev parkirnih mest, na območju športnih igrišč pa še dodatna 
igrišča. Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov 
varstva pred hrupom kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi 
drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja ceste 
na delu državne ceste v območju OPPN.

(2) Mirujoči promet
Osrednja javna parkirna mesta se zagotovijo znotraj 

EU/01. Namenijo se za obiskovalce, sprehajalce ter ostale upo-
rabnike širšega območja obvodnega prostora ob reki Savinji. 
V vseh ostalih enotah urejanja prostora je za posamezne vrste 
dejavnosti potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest.

(3) Pešpoti
Skozi celotno območje OPPN se vije sistem pešpoti, ki se 

v pretežnem delu nahaja ob robu brežin in znotraj vodnega ze-
mljišča Savinje in Kolenčeve struge. Pešpoti naj bodo primarno 
izvedene v sonaravni, peščeni obliki.

(4) Premostitve
Premostitve preko vodotoka so skladno s 37. členom 

ZV-1 dopustne kot objekti javne infrastrukture. Načrtovane in 
izvedene morajo biti tako, da ne bodo imele negativnega vpliva 
na vodni režim in stanje voda. Konstrukcijske premostitve je 
potrebno načrtovati tako, da elementi ne bodo posegali v svetli 
profil struge. Pri temeljenju obrežnih podpor premostitvenih 
konstrukcij je potrebno upoštevati erozijsko delovanje vodo-
toka. Premostitvene odprtine morajo prevajati visoke vode z 
ustreznim varnostnim nadvišanjem oziroma morajo biti tolikšne, 
da ne bodo povzročale negativnih vplivov na vode in vodni 
režim, na poplavno varnost območja in obstoječih objektov, na 
predvidene objekte in okolje nasploh.

9. člen
(energetska infrastruktura)

(1) V enoti urejanja EU/01 v območju površinskih vod 
poteka obstoječ NN podzemni kabel, tip NAY2Y-J 4x150 mm2, 
ki se napaja iz TP Ljubno Papež, izvod 04: Papež Vrbje. Na-
vedeni kabel se zaradi izgradnje predvidenega »rokava« povr-
šinskih vod v točkah C in Č prekine. Položi se nov kabel istega 
tipa izven omenjenega območja in se v točkah C in Č spoji z 
obstoječim kablom. Prav tako v območju predvidene ceste in 
predvidenih parkirnih površin potekata NN podzemna kabla, tip 
NAY2Y-J 4x150 mm2 in tip NAY2Y-J 4x35 mm2, ki se prav tako 
napajata iz TP Ljubno Papež, izvod 04: Papež Vrbje. Navedena 
kabla je potrebno v območju predvidenih utrjenih površin, to je 
od točke D do E, najprej zakoličiti in jih nato mehansko zaščititi 
s položitvijo v obbetonirane zaščitne cevi Ø 110 mm.

(2) V enoti urejanja EU/03, kjer se nahaja ribnik, poteka 
obstoječ 20 kV daljnovod D32 Citrija, kar predstavlja omeji-
tveni faktor. Od oporišča št. 9, mimo TP Ljubno Papež, do 
oporišča št. 14 navedenega 20 kV daljnovoda se položi 20 kV 
kablovod, tip NA2XS(F)2Y 1 × 150/25 RM mm2, 12/20 kV kot 
je prikazano v risbah št. 1 in 2. Obstoječ 20 kV daljnovod, 
z vodniki tip PAS 70 mm2, se od oporišča št. 9 do oporišča 
št. 14 odstrani. Za omenjena oporišča se v PZI dokumentaciji 
preveri statična kontrola. Križanje reke Savinje, to je v smeri 
proti TP Ljubno Papež, se predvideva s tehnologijo vodene vr-
tine, v katero se uvleče minimalno 5 zaščitnih cevi Ø 160 mm. 
Rezervne cevi bodo potrebne zaradi predvidene kasnejše 
ureditve SN omrežja. Prav tako v enoti urejanja med točko F 
in G, kjer se nahaja ribnik, poteka obstoječ NN nadzemni el. 
en. vod, tip X00-A 2x16 mm2. V PZI dokumentaciji je potrebno 
preveriti varnostno višino v križni razpetini med najnižjim vo-
dnikom nadzemnega električnega omrežja in gladino ribnika, 
ki mora znašati minimalno 2,6 metra. Nadzemni el. en. vod 
se po potrebi poviša.

(3) V enoti urejanja EU/05 poteka obstoječ NN podzemni 
kabel, tip NAY2Y-J 4x25+2,5 mm2, ki se napaja iz TP Primož 
Plesec, izvod 04: Marovt. Naveden kabel je potrebno v območ-
ju predvidenih utrjenih površin, to je od točke A do B, najprej 
zakoličiti in ga nato mehansko zaščititi s položitvijo v obbetoni-
rane zaščitne cevi Ø 110 mm.

(4) V enoti urejanja EU/06, to je čez obstoječo reko 
Savinjo, poteka obstoječ dvosistemski NN nadzemni el. en. 
vod, 2 x tip X00/0-A 3x70+71,5 mm2, ki se napaja iz TP Ljub-
no Papež. V sklopu izvedbe vodene vrtine čez reko Savinjo, 
se previdi položitev novega NN kablovoda ter postavitev 
nove prostostoječe razdelilne omarice PS-RO na stalno 
dostopnem mestu. Obstoječi odjemalci na naslovu Cesta v 
Savinjo 2, 2a in 3 se nato napajajo preko obstoječih kablov 
tako, da se v točki H izvede kabelska spojka. Obstoječi od-
jemalec na naslovu Cesta v Savinjo 5 se nato napaja preko 
novega kabla, ki se napaja iz predvidene omarice PS-RO. 
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Obstoječi NN nadzemni el. en vod, ki poteka čez reko Sa-
vinjo, se od TP Ljubno Papež do točke H nato ukine. Prav 
tako se obstoječi kabel od točke H do odjemalca na naslovu 
Cesta v Savinjo 5 opusti.

(5) V vseh enotah urejanja je potrebno pri zasaditvi drevja 
in podobno v območju varovalnega pasu NN podzemnih el. en. 
vodov upoštevati, da je možna kakršnakoli zasaditev dreves, 
grmičevja, žive meje ali podobno v minimalni oddaljenosti 
debla od trase NN električnega kabla 2,5 metra s tem, da pa 
je električne kable potrebno položiti v zaščitno cev Ø 160 mm. 
Cev mora biti glede na os drevesa oziroma na vsako stran osi 
tako dolga kot se predvideva razrast koreninskega sistema 
drevesa. O sajenju dreves v bližini električnih zemeljskih kablov 
in obratno je določeno s Študijo, št.: 2090 »Smernice in navo-
dilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov 
nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinštitut 
Milan Vidmar.

(6) Za preureditev omrežja energetske infrastrukture je 
bil izdelan IDP projekt ureditve električnih vodov na območju 
OPPN Vrbje (Elektro Celje d.d., št. pr. 160/20, september 
2020), ki ga je potrebno upoštevati pri nadaljnjih fazah pro-
jektiranja.

(7) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbene-
ga dovoljenja za načrtovane gradnje si je potrebno od Elektra 
Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z 
veljavno zakonodajo.

10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 
obstoječega TK omrežja. Trase obstoječih naročniških TK ka-
blov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo in komunalno 
ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti. S pro-
jektom je potrebno predvideti novo TK omrežje in možnost 
priključitve na obstoječe.

11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)

(1) Na širšem območju OPPN in izven njega je pred-
videna izgradnja novega javnega fekalnega kanala Rore – 
Ljubno. Del tega kanala poteka skozi enoto urejanja EU/01 
kjer je predvidena priključitev obstoječih stavb nanj. Tukaj je 
načrtovano tudi črpališče. Za ostale stavbe znotraj EU/02, 
EU/03 in EU/04 se komunalne odpadne vode odvajajo v 
individualne male čistilne naprave ter prečiščene nadalje v 
meteorno kanalizacijo.

(2) Za odvod meteornih voda iz predvidenih ureditev 
je predvidena meteorna kanalizacija, ki se preko cevnega 
zadrževalnika oziroma zadrževalnega bazena spelje v Kolen-
čevo strugo oziroma v reko Savinjo. Zadrževalnik mora biti 
dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z 
enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje 
po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. Izpustna glava 
odpadnih padavinskih voda v vodotok mora biti načrtovana 
pod naklonom brežine vodotoka in ne sme segati v svetli profil 
vodotoka. Na območju iztoka mora biti načrtovano ustrezno 
zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo.

12. člen
(vodovod)

Oskrba s pitno vodo je za enote urejanja EU/01, EU/02, 
EU/03 in EU/04 že urejena. Za EU/05 priključitev na pitno vodo 
ni predvidena, ker se sanitarni objekti umestijo izven enote 
urejanja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

13. člen
(obveznost priključevanja)

Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano 
gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljalcev.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

14. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na območju urejanja se nahajajo naslednje enote 
kulturne dediščine:

ESD IME REŽIM PODREŽIM

10184 Ljubno ob Savinji – 
Budnova žaga dediščina stavbna 

dediščina

(2) Glede na lokacijo območja načrtovanja ob strugi reke 
Savinje in bližini trškega jedra naj bo načrtovanje novih ureditev 
čim bolj sonaravno, minimalno in hkrati skladno s tradicionalno 
arhitekturo širšega območja. Upoštevati je potrebno obstoječo 
vegetacijo in jo ohranjati v največji možni meri. Dodatne zasadi-
tve naj se izvede iz avtohtonih listopadnih vrst, z upoštevanjem 
obvodne ter ostale vegetacije. Prav tako naj se v čim večji 
meri varuje obstoječi relief in namenska raba prostora. Vsi 
novi posegi (poti, parkirišča, igrišča, prireditveni prostor, kamp 
idr.) naj se načrtujejo z uporabo naravnih materialov (peščene 
površine oziroma utrjene površine v videzu peščenih, naravno 
patiniran les, kamen idr.). Urbana oprema naj se načrtuje celo-
vito in oblikovno podrejeno naravnemu prostoru ter skladno s 
tradicionalnimi oblikami in materialom.

(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s po-
dročja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, 
kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega 
nadzora nad posegi. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja 
obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastni-
ka zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arhe-
ološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na 
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira 
v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheo-
loških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, 
lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za 
arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških 
ostalin, oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba 
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

(4) Za vse posege na in v bližini registrirane nepremične 
dediščine Ljubno ob Savinji – Budnova žaga (EŠD 10184), 
je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
soglasje pristojne enote ZVKDS.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

15. člen
(varstvo voda)

(1) Na območju OPPN se nahaja vodotok 1. reda Savinja 
in vodotok 2. reda Kolenčeva struga. Pri načrtovanih aktivno-
stih in posegih v prostor je potrebno upoštevati mejo priobal-
nega zemljišča, ki od vodotokov 1. reda znaša 15 metrov, od 
2. reda pa 5 metrov.

(2) Predvideni objekti znotraj EU/01 se bodo priključili na 
predviden javni kanalizacijski sistem, ostali pa na individual-
ne čistilne naprave. Odpadne komunalne vode se bodo tako 
odvajale v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v skupno 
čistilno napravo oziroma prečiščene v meteorno kanalizacijo. 
Onesnažene meteorne vode (olja, maščobe) se morajo odvajati 
v kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob, mehansko onesna-
žene meteorne vode pa preko usedalnikov v meteorno kana-
lizacijo. Lovilci olj in ločevalniki maščob morajo biti usklajeni z 
zahtevami iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvodnjavanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(3) Padavinske odpadne vode se bodo preko cevnega 
zadrževalnika oziroma zadrževalnega bazena speljale v Kolen-
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čevo strugo oziroma v reko Savinjo. Meteorne in druge odpa-
dne vode iz parcel, zunanjih ureditev ali objektov ne smejo biti 
speljane na cestni svet ali naprave za odvodnjavanje avtoceste 
in cestnega telesa.

(4) Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je 
skladno s 108. členom ZV-1 potrebno pridobiti vodno pravico. 
Vodna pravica bo podeljena, če je nameravana raba skladna z 
merili in pogoji za podelitev vodne pravice ter načini upravljanja 
z vodami in nameravana raba ne zmanjšuje, omejuje ali one-
mogoča izvajanje obstoječih vodnih pravic drugih upravičencev.

(5) Skladno z 38. in 39. členom ZV-1 ni dovoljeno posta-
vljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod 
ob vodnem dobru ali izvajalcu javne vodnogospodarske služ-
be onemogočale neškodljiv dostop do vodnega zemljišča.

(6) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vpli-
vali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na 
podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.

16. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) sodi obravnavano območje 
v naslednja območja varstva pred hrupom, za katera veljajo 
v oklepaju navedene mejne dnevne/mejne nočne vrednosti 
kazalcev hrupa:

– II. območje varstva pred hrupom (55 dBA/45 dBA).
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred preko-

mernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvi-
deni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani 
gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.

17. člen
(varstvo zraka)

Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti pove-
čanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj 
uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S 
tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.

18. člen
(ravnanje z odpadki)

Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za 
odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih par-
kirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komu-
nalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe 
odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, 
če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. 
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji 
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

19. člen
(varstvo tal)

Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je po-
trebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter 
ostalih zelenih površin.

20. člen
(ohranjanje narave in omilitveni ukrepi)

(1) Na območju urejanja se nahajajo naslednja zavaro-
vana območja:

Ime zavarovanega 
območja Status Uradna objava

Savinja od izvira  
do Ljubnega NS Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87)

(2) Na območju urejanja se nahajajo naslednje naravne vrednote:

Ime NV Id. št. Zvrst Status Uradna objava

Savinja s pritoki 269 V hidr. geomorf. 
ekos. NVDP

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09, 93/10, 23/15, 7/19)

(3) Konkretne varstvene usmeritve za območje ureditve:
– Ureditveno območje in njegovo vplivno območje leži 

znotraj naravnega spomenika Savinja od izvira do Ljubnega ter 
znotraj naravne vrednote Savinja s pritoki. Posegi in dejavnosti 
v ureditvenem območju se izvajajo na način, da se ohranjajo 
vse bistvene lastnosti reke, zaradi katerih je bila ta določena za 
naravno vrednoto in da se ohranja povezanost in celovitost vo-
dnega prostora. Omogočajo naj se naravni procesi v reki (pro-
dni nanosi, premeščanje materiala, ustvarjanje zajed, obvodna 
zarast itd.). S posegi naj se ne prekinja zveznosti vodnega toka, 
spreminja smeri toka, oblike in dna struge vodotoka. Ohranjajo 
se vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.

– V priobalnem pasu reke Savinje (15 m) naj se ne gradi 
trajnih objektov (objekti visoke gradnje). Začasni in trajni objekti 
naj se načrtujejo v takšni oddaljenosti od reke, da za zago-
tavljanje njihove poplavne varnosti ni treba izvesti zaščitnih 
ukrepov ali kakršnihkoli dodatnih posegov na brežini ali v rečni 
strugi (utrjevanje brežin, nasipi, zidovi ipd.). Površin v 5 m pasu 
ob reki Savinji naj se ne utrjuje z betonom ali asfaltom.

– Morebitno utrjevanje rečne struge in brežin se izvaja v 
omejenem obsegu na sonaraven način, tj. z omejeno uporabo 

kamna lokalnega izvora v kombinaciji z lesom. Toge tehnične 
ureditve brežin s poravnanimi, gladkimi, betoniranimi in fugira-
nimi površinami (kamen v betonu) niso sprejemljive in se ne 
izvajajo. Končne ureditve morajo posnemati naravno zgradbo 
brežin pred posegom in omogočati naravno dinamiko in proce-
se v reki (premeščanje materiala itd.).

– Na celotnem ureditvenem območju se ohranja obvodna 
vegetacija, njena zveznost in naravna vrstna sestava. Odstra-
njeno drevje naj se nadomesti z novimi sadikami. Ureditve v 
priobalnem pasu (pešpot, mostovi, pomoli za ribiče itd.) ne 
smejo bistveno okrniti ali poškodovati obrežnega pasu drev-
nine. Manjše vrzeli v obrežnem pasu vegetacije se puščajo 
izjemoma, npr. na mestu splavitve flosa (prikaz dediščine), ki 
zahteva prost dostop do vode, ter ob prireditvenem prostoru.

– Trasa pešpoti na levem bregu Savinje naj bo prilagojena 
naravnim reliefnim in vegetacijskim razmeram (vrh rečne breži-
ne). Večja nasutja, izkopi, gradnja večjih opornih zidov, posek 
drevja ipd. zaradi umestitve poti naj se ne izvajajo. Na posa-
mičnih mestih se lahko uredijo razgledne niše ali počivališča.

– Podaljšek Kolenčeve struge (odprt vodni kanal) naj 
se izvede sonaravno, s posnemanjem obstoječe struge, z 



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 15. 4. 2022 / Stran 3353 

omejeno uporabo kamna ter brez uporabe betona na vidnih 
delih korita. Obvodna zasaditev je lahko prilagojena namenu 
izgradnje podaljška struge (prikaz tradicionalnih dejavnosti). 
Izkopani material naj se ne odlaga na brežine Savinje (NV Sa-
vinja s pritoki). Pred pričetkom zemeljskih del (izkop struge) in 
med gradnjo naj se izvedejo vsi tehnični ukrepi za preprečitev 
kaljenja in onesnaženja vode dolvodno (vpliv na reko Savinjo).

– Gozdni sestoj na območju načrtovanega kampa EU/05 
(parc. št. 350, k.o. Ljubno) naj se ohrani brez ustvarjanja večjih 
vrzeli, jas oziroma krčitev gozda (ohranja se gozdni značaj ob-
močja), izjemoma se lahko odstrani posamično drevje.

– Območje NV Savinja (NS) se izvzame iz trajnih ureditev 
kampa (EU/05). Infrastruktura, potrebna za delovanje kampa 
(recepcija, sanitarije, parkirišče, mesta za odlaganje odpadkov, 
manipulativne površine itd.) naj se prednostno uredijo v sklopu 
obstoječih objektov izven gozdnih površin.

– Na celotnem ureditvenem območju naj se ohranjajo 
naravne reliefne značilnosti. Morebitno spreminjanje morfolo-
gije površja z zasipavanjem ali odstranjevanjem zemlje naj se 
izvaja v čim manjšem obsegu. Robove in nasutja, ki nastanejo 
med gradnjo posameznih objektov oziroma ureditev, je treba 
sanirati in prilagoditi okoliškemu terenu.

– Športne, igralne in druge podobne površine naj bodo 
omejene na obstoječe jase in druga odprta zemljišča. Delež 
površin prekritih z betonom in asfaltom naj bo čim manjši.

– Kurišča naj bodo prednostno omejena na za ta namen 
urejene lokacije. Zaradi kurjenja ne sme priti do poškodb drev-
nine na območju.

– Pomožne ureditve, napisi, table ipd. ne smejo poško-
dovati drevja (pritrjevanje z vijaki ipd.). Žičnih vodov in drugih 
napeljav se ne namešča na drevje. Vej se ne trga, lomi.

– Pri izvajanju gradbenih del na celotnem ureditvenem ob-
močju naj se večja drevesa fizično zaščitijo pred poškodbami. 
Zaščita dreves med gradnjo naj se izvede skladno s standar-
dom DIN 18920 (2002-08): »Vegetacijska tehnika v krajinski 
gradnji – zaščita dreves, rastlinskih sestojev in zelenih površin 
pri gradbenih posegih«.

– Preprečiti je treba vnos odpadnih voda, kemikalij in 
drugih odpadkov v reko Savinjo (zabojniki za smeti morajo 
biti izven dosega poplavnih vod ipd.). Servisni objekti (kamp 
EU/02, EU/05) in ostali trajni objekti z emisijami odpadnih vod 
morajo biti priključeni na kanalizacijski sistem ali na čistilno 
napravo.

– Območja naj se ne ograjuje z žično ali mrežno ograjo. 
Omogočen mora biti prost prehod (javni dostop) do obrežja 
Savinje.

– Za zasaditev območja naj se uporabijo avtohtone, ra-
stiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste. 
Tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst naj se ne sadi (ciprese, 
paciprese, robinija ipd.). V obrežnem pasu reke Savinje naj 
se ne sadi iglavcev. Posebna pozornost naj bo namenjena 
odstranjevanju in preprečitvi vnosa tujerodnih invazivnih ra-
stlinskih vrst.

– Osvetljevanje celotnega območja, zlasti kampov, naj bo 
časovno in prostorsko omejeno na najmanjšo mero (časovno 
stikalo, vklop na senzorje ipd.).

– Za ureditev območja naj se uporabi avtohton material 
oziroma material lokalnega izvora (kamen, les, sekanci, pesek) 
v naravnih barvnih tonih. Na območje naj se ne vnaša tipska 
urbana oprema iz umetnih materialov (prefabrikati, plastična 
oprema, betonski elementi, kovinske ograje, kontejnerji ipd.). 
Oblikovanje objektov in opreme naj upošteva kvalitete lokalne-
ga stavbarstva (tradicionalna gradnja Zgornje Savinjske doline) 
in značilnosti krajine.

– Odvečne zemlje, gradbenega materiala in odpadkov 
se ne odlaga na območje naravne vrednote (NV Savinja s pri-
toki). Viške izkopanega materiala je treba odpeljati na urejeno 
deponijo.

– Gradbena dela in hrupnejše dejavnosti na območju naj 
se ne izvajajo v spomladanskem času, ki je najbolj občutljivo 
obdobje razmnoževanja ptic in razvoja vegetacije (od 1. 3. do 

1. 6.). Priporočljiv čas izvedbe del, ki neposredno vplivajo na 
reko Savinjo, je pozno jeseni in pozimi.

(4) Za gradnjo vseh objektov, vključno z enostavnimi je 
na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja 
narave poseben status, treba pridobiti naravovarstvene pogoje 
in pravnomočno naravovarstveno soglasje.

21. člen
(varstvo gozdov)

V ožje območje poplavnih gozdov ob Savinji naj se ne po-
sega, tam je potrebno ohraniti tudi naravno podrast, izjemoma 
je dopustna ureditev pešpoti.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

22. člen
(obramba)

Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih 
ali objektov za obrambo.

23. člen
(potresna varnost)

Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter 
temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije 
RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v 
(g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/ 
mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek 
tal za povratno dobo 475 let, datum podatka: 1. 2. 2010). Za 
nadaljnje projektiranje se uporablja naveden podatek iz karte 
projektnega pospeška tal in Evrokod 8.

24. člen
(požarna varnost)

Pri pripravi prostorskega akta so v skladu s predpisi 
s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, 
gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov 
in z odmiki med njimi in odmiki objektov od parcelnih mej so 
ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so 
pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za 
varen umik ljudi in premoženja. Urejeni so dovozi, dostopi ter 
delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje 
z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih 
skladno s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno 
omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je 
potrebno upoštevati predpise s področja graditve objektov in s 
področja požarne varnosti.

25. člen
(poplavna varnost)

Za ureditveno območje je bila za zagotavljanje poplav-
ne varnosti izdelana Hidrološko-hidravlična študija Savinje za 
potrebe priprave OPPN Vrbje (Provog, d.o.o., št. proj. 056/20, 
januar 2021), ki je priloga tega odloka. V predmetnem elabo-
ratu je bil preverjen vpliv načrtovanih ureditev v sklopu OPPN 
Vrbje, na vode in vodni režim. Presoja je bila opravljena za 
obstoječe in predvideno stanje. Izdelale so se karte razredov 
poplavne nevarnosti in karte razredov erozijske nevarnosti. Iz 
opravljene analize izhaja, da se načrtovane ureditve nahajajo 
v majhnem razredu poplavne nevarnosti ali v razredu preostale 
poplavne nevarnosti, kjer je gradnja možna pod pogoji iz vo-
dnega soglasja/mnenja. Na območju kampa oziroma šotorišča 
v EU/02 in EU/05 je znotraj majhnega razreda poplavne nevar-
nosti in znotraj razreda preostale poplavne nevarnosti potrebno 
predhodno izvesti omilitvene ukrepe, in sicer na način, da se 
uporabnike ustrezno in pravočasno opozori na možnost poplav. 
Del obravnavanega območja OPPN se nahaja znotraj razre-
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da majhne erozijske nevarnosti, preostali del pa erozijsko ni 
ogrožen. Ureditve v OPPN so načrtovane na koti obstoječega 
terena, zaradi česar njihova umestitev ne bo imela negativnega 
vpliva na stanje voda in vodni režim, prav tako se ne spreminja 
poplavna ogroženost območja obravnave ali območij gorvodno 
in dolvodno.

26. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)

(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih 
fazah projektiranja skladno s tem odlokom je potrebno pridobiti 
mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.

(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati naj-
manj naslednje lastnosti podtalnice na območju OPPN (vir 
podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal, 
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode, 
1. 2. 2010):
IME_VOD_TE Kamniško-Savinjske Alpe
VOD_OBMOCJ Donava
ST_VODONOS 2
VOD_SKUP1 Kraški/razpoklinski – obširni in lokalni nizko 

do visoko izdatni vodonosniki
VDOON_1 Apnenčasti in dolomitni vodonosniki – ve-

činoma dobro skraseli
HIDRODIN1 Odprt
SRED_DEB1 >400
LITO_OPIS1 Apnenec, dolomitiziran apnenec in dolomit 

/ Mezozoik
VOD_SKUP2 Vodonosniki v produ, grušču in morenah
VDOON_2 Medzrnski – lokalni ali nezvezni izdatni, 

obširni nizko do srednje izdatni
HIDRODIN2 Odprt
SRED_DEB2 20
LITO_OPIS2 Prod, pesek, melj, glina in grušč / Kvartar
VOD_SKUP3 Razpoklinski – Lokalni ali nezvezni izdatni 

vodonosniki ali obširni vendar nizko do sre-
dnje izdatni vodonosniki

27. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije,  

varstvo pred plazovi)
Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah 

projektiranja je potrebno skladno s tem odlokom pridobiti mne-
nje geologa in v skladu z njim prilagoditi način gradnje.

28. člen
(dopolnilna in druga zaščita)

(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja 
nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način 
gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.

(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne 
površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik 
ljudi in premoženja.

X. NAČRT PARCELACIJE

29. člen
(parcelacija)

Znotraj območja OPPN niso posebej določene gradbene 
parcele. Pri določanju velikosti in oblike gradbene parcele je 
potrebno upoštevati, da lahko zajema zemljišče, sestavljeno 
iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem 
stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem 
so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je 

predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objek-
tu. Kot gradbene parcele se štejejo tudi gradbene parcele 
objektov oziroma funkcionalna zemljišča objektov po prejšnjih 
predpisih.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

30. člen
(etapnost)

Pred gradnjo stavb oziroma vzporedno z njo je potrebno 
gradbeno parcelo ustrezno opremiti z načrtovano gospodarsko 
javno infrastrukturo.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

31. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih 

in tehničnih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih 

rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem po-
drobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa 
ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo 
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.

(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske 
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim 
trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.

(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne 
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo 
soglašati organi in organizacije, ki jih ta zadevajo.

(4) Znotraj posameznih enot urejanja so dopustna od-
stopanja od lege in velikosti grajene strukture in rabe površin 
prikazanih v grafičnem načrtu 4: »Ureditvena situacija« na 
način, da ne ovirajo izvedbe podrobnega načrta, da upoštevajo 
pogoje območij varovanj in omejitev in ne smejo poslabšati 
prostorskih in okoljskih razmer.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

32. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev  

po prenehanju veljavnosti OPPN)
Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi 

območje OPPN, se po njegovi izvedbi ustrezno prenesejo v 
hierarhično višji prostorski akt tako, da se smiselno povzamejo 
merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka. Takrat 
OPPN tudi preneha veljati. Določbo o prenehanju veljavnosti se 
prav tako zapiše v hierarhično višji prostorski akt. Na območju 
OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji 
prostorski akt.

XIV. KONČNE DOLOČBE

33. člen
(dostopnost)

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih 
službah Občine Ljubno in na Upravni enoti Mozirje.

34. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati 
Odlok o ureditvenem načrtu turistično-rekreacijske cone »Vr-
bje« na Ljubnem ob Savinji (Uradni list SRS, št. 27/90, Uradni 
list RS, št. 3/92, 47/94).
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35. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja.

36. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-01/2020-3
Ljubno, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik

METLIKA

1138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju obnove stavbne 
kulturne dediščine v Občini Metlika

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list 
RS, št. 79/16) in 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) je Občinski svet Občine Metlika na 22. redni 
seji dne 24. 3. 2022 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o sofinanciranju obnove stavbne kulturne 
dediščine v Občini Metlika

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik 

o sofinanciranju obnove stavbne kulturne dediščine v Občini 
Metlika (Uradni list RS, št. 23/18).

2. člen
Spremeni se prva alineja prvega odstavka 6. člena tako, 

da po novem glasi:
»– pridobljeni ustrezni dokumenti s strani Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije (kulturnovarstveni pogoji, 
kulturnovarstveno soglasje ali mnenje).«

3. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičeni stroški po tem pravilniku so investicijski 

posegi pri vzdrževanju in obnovi stavb:
– stroški projektne dokumentacije, konservatorskega na-

črta,
– gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
– konservatorsko-restavratorski posegi,
– davek na dodano vrednost.«

4. člen
V 6. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Pri objektih, ki so odprti za javnost, se lahko sofinan-

cira tudi obnovo notranjosti in notranjo opremo.«

5. člen
Šesti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Objekt stavbne dediščine lahko za isti namen po tem 

pravilniku, prejme občinska sredstva samo enkrat.«

6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 622-3/2018
Metlika, dne 24. marca 2022

Župan 
Občine Metlika
Darko Zevnik

MIREN - KOSTANJEVICA

1139. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja TE 06

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica je na podlagi 
115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) ter 17. člena Statuta Občine 
Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) na 
23. redni seji, dne 30. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja TE 06

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

(1) S tem odlokom se na podlagi Sklepa o začetku pripra-
ve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja 
TE 06 (Uradni list RS, št. 21/21) ter 115. in 119. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) 
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del območja TE 
06 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN je izdelan v skladu z naslednjimi predpisi:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 

199/21 – ZUreP-3),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 
61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3),

– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 
65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ -1),

– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 
in 199/21 – GZ -1),

– Tehnična smernica TSG-V-006:2018 Razvrščanje 
objektov,

– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren 
- Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/13, 10/14, 50/14, 87/15, 
21/16 in 14/20; v nadaljnjem besedilu: OPN).

(3) Ta odlok določa območje OPPN in temu območju arhi-
tekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 
načrt parcelacije, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za varstvo 
okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe 
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s 
sosednjimi enotami urejanja prostora ter dopustna odstopanja 
od načrtovanih rešitev.

(4) V skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, 
št. 35409-111/2021-2550-16, datum 7. 6. 2021, ni treba izvesti 
postopka celovite presoje vplivov na okolje in postopka spreje-
mljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

(5) Identifikacijska števila v zbirki prostorskih aktov za ta 
prostorski akt je 2273.
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2. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del in grafični del.
(2) Tekstualni del OPPN je vključen v ta odlok.
(3) Grafični del vsebuje naslednje risbe:
– 1. Izsek iz OPN – PNRP: Izsek iz prikaza območij enot 

urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in 
prostorskih izvedbenih pogojev,

– 2. Izsek iz OPN – GJI: Izsek iz prikaza območij enot 
urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture,

– 3. Širša situacija: prikaz lege prostorske ureditve na 
širšem območju ter prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji,

– 4. Parcelacija: območje podrobnega načrta z obstoječim 
in novim parcelnim stanjem,

– 5. Zazidalna situacija,
– 6. Situacija infrastrukture.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega zemljišče parcel št. 1565/112, 
1565/128, 1603/8, 1603/9 1665, vse k.o. 2333 Temnica.

(2) Območje OPPN meri 0,69 ha.
(3) Obseg in meja območja OPPN sta razvidna v grafič-

nem delu OPPN.

4. člen
(prostorske enote)

(1) V območju OPPN so 3 gradbene parcele stavb. Pri-
kazane so v grafičnem delu OPPN in označene s S, J in Z. 
Posamezna gradbena parcela stavbe obsega celotno površino 
zemljišča parcele po novi parcelaciji.

(2) Stanovanjske hiše se umeščajo po ena na vsako 
gradbeno parcelo stavbe.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

III.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev  
s sosednjimi območji

5. člen
(vplivno območje)

(1) V času gradnje vplivno območje OPPN zajema ze-
mljišča znotraj območja OPPN ter zemljišča zunaj območja, 
potrebna za gradnjo infrastrukture.

(2) Po izgradnji prostorskih ureditev vplivno območje ob-
sega zemljišča območja OPPN.

(3) Prostorske ureditve OPPN nimajo negativnih vplivov 
na sosednja območja.

6. člen
(povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje se infrastrukturno povezuje na obstoječe 
omrežje gospodarske javne infrastrukture, ki poteka v javni 
cesti v severovzhodnem robu območja OPPN.

(2) Potrebna družbena infrastruktura je na voljo v Opatjem 
selu, Kostanjevici na Krasu in Mirnu.

III.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin

7. člen
(vrste gradenj in sprememb namembnosti)

(1) V območju OPPN je dopustna gradnja objektov, ki so 
navedeni v tem členu, in sicer v skladu s predpisi iz četrte in 
pete alineje drugega odstavka 1. člena tega odloka.

(2) Glavni objekti:
11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,
12203 Druge poslovne stavbe: do 30 m2, tako da stano-

vanjska dejavnost ni motena,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12712 Stavbe za rejo živali: do 50 m2,
12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov: do 50 m2,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: do 50 m2.
(3) Pripadajoči objekti:
12420 Garažne stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo skla-

diščne stavbe do 50 m2 (npr. drvarnica, lopa ...), rezervoarji in 
cisterne za vodo prostornine do 100 m3 ter podzemni rezervo-
arji goriva za ogrevanje do 5 m3,

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo za-
klonišča in nadstrešnice,

23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo sončne 
elektrarne.

(4) Ostali dopustni objekti, ki so potrebni za gradnjo in 
uporabo objektov iz prejšnjih dveh odstavkov:

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 
in gozdne ceste,

22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za 

tehnološko vodo,
22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),
22232 Čistilne naprave: samo za potrebe območja OPPN,
22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi,
22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekrea-

cijo in prosti čas: samo bazen za kopanje,
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje,
3 Drugi gradbeni posegi: razen 32130 Objekti za oglaše-

vanje in informacijski panoji.

8. člen
(dejavnosti)

(1) Območje je namenjeno gradnji nove stanovanjske 
prostostoječe gradnje s potrebno infrastrukturo.

(2) Dopustna je uporaba objektov za proizvodne dejavno-
sti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 30 m2 uporabne 
površine, tako da stanovanjska dejavnost ni motena.

(3) Dopustna je uporaba objektov za potrebe podjetništva 
(mirna pisarniška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejav-
nosti, tako da stanovanjska dejavnost ni motena.

9. člen
(načrt parcelacije)

(1) Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki 
je določen v grafičnem delu OPPN (risba 4: Parcelacija).

(2) Parcelne meje med zasebnimi zemljišči potekajo smi-
selno skladno s podrobnejšo parcelacijo iz načrta parcelacije. 
Smiselno skladno pomeni, da je dopusten vzporeden premik 
parcelne meje, tako da se ohranja koncept delitve na gradbene 
parcele stavb.

III. 3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

10. člen
(zasnova gradenj)

(1) V območju OPPN se zgradi 3 prostostoječe eno- ali 
dvostanovanjske hiše.

(2) V območju OPPN so lahko gradijo samo objekti, ki so 
dopustni po tem OPPN.

(3) Gradnja stavb, ki so manj zahtevni objekti, je dopustna 
samo na zazidljivi površini znotraj gradbene meje. Gradbene 
meje so prikazane v zazidalni situaciji (risba 5).
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(4) Del stavbe, ki je manj zahteven objekt in ki bi bil kot 
samostojni objekt razvrščen po predpisih navedenih v 1. členu 
med enostavne ali nezahtevne objekte, lahko presega grad-
beno mejo po pogojih, ki jih ta OPPN določa za enostavne in 
nezahtevne objekte.

(5) Gradnja enostavnega ali nezahtevnega objekta mora 
biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 1,5 m, če je 
objekt tak, da se lahko vanj ali pod njega stopi. Ta odmik je 
lahko tudi manjši na podlagi pridobljenega soglasja lastnika 
sosednje parcele. Pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih 
odmik ni predpisan.

(6) Gradnja podzemnega dela objekta ni omejena z grad-
benimi mejami in predpisanimi gabariti.

(7) Stanovanjske hiše morajo imeti pritličje in nadstropje. 
Namesto nadstropja je dopustna izvedba z mansardo. Del sta-
novanjske stavbe je lahko brez nadstropja oziroma mansarde. 
Dopustne so kleti.

(8) Najvišja višina stavbe je 8,5 m. Višina stavbe je nav-
pična razdalja med najnižjo točko stika stavbe s površino 
terena in najvišjo točko stavbe; navedeni točki se povzame na 
istem navpičnem preseku stavbe; v višino stavbe ne štejejo: 
uvozi ali vhodi v kletno etažo širine do 4 m, dimniki, instala-
cijske naprave, sončni zbiralniki ali sončne celice, dostopi do 
strehe, ograje brez polnil in naprave elektronske komunikacij-
ske infrastrukture.

11. člen
(oblikovanje streh)

(1) Streha glavnega kubusa stanovanjske stavbe je dvo-
kapna. Strehe podrejenih traktov in pripadajočih objektov so 
lahko tudi enokapne ali ravne.

(2) Pri asimetričnih dvokapnih strehah prečna dolžina 
posamezne strešine ne sme biti daljša od 70 % skupne prečne 
dolžine obeh strešin.

(3) Naklon streh je 33 %. Del strehe je lahko naklona do 
5 % v skupni površini do največ 50 % površine tlorisne projekcije 
vseh strešin; ta del strehe mora biti nižji od najvišjega slemena 
stavbe vsaj 2 m.

(4) Strešni čopi in frčade niso dopustni.
(5) Strehe pripadajočih stavb so lahko naklona do 5 % ali 

naklona 33 %, lahko so tudi večkapne.
(6) Strešna kritina strehe naklona 33 % je opečni korec.
(7) Na strehah je dopustna namestitev sončne elektrarne.

12. člen
(oblikovanje fasad)

(1) Dopustne barve fasad po RGB barvni lestvici v sestavi iz 
rdeče, zelene in modre, vsake v razponu od 180 do 255, pri čemer 
v barvni sestavi odtenek modre ali zelene ne sme presegati vred-
nosti rdeče komponente (npr. bela barva ali nenasičeni svetli toni 
toplih barv). RGB barvna lestvica (red-green-blue) je iz kombina-
cije osnovnih barv rdeče, zelene in modre, vsake v 256 odtenkih.

(2) Barve fasade se določijo v dokumentaciji za gradbeno 
dovoljenje (npr. navedba oznake barve in proizvajalca ali RGB 
vrednosti). Barve se lahko določijo tudi z navedbo razpona 
barvnih odtenkov.

(3) Pogoj glede barv fasad ne velja za fasade iz vidnega 
naravnega kamna ali nebarvanega lesa.

(4) Fasade stanovanjskih stavb so ometane ali izvedene v 
naravnem kamnu. Deli ali posamezne fasade se lahko izvedejo 
tudi v lesu; površina teh delov fasade ne sme presegati 50 % 
površine vseh fasad.

(5) Vidna fasadna opeka ni dopustna.
(6) Vidni kamen za fasado je lahko samo apnenec ali 

dolomit.

13. člen
(ostalo oblikovanje)

(1) Vidni kamen za zidove, obloge ali tlake je lahko samo 
apnenec ali dolomit.

(2) Ograja ali mejni zid ob parcelni meji se lahko izvede 
brez soglasja soseda do višine 1 m nad terenom sosednje 
parcele.

(3) Obstoječi suhozid, ki poteka vzdolž lokalne ceste 
LC 260032 Vojščica (križišče)–Temnica in javne poti 760731 
Temnica–Petarin, se ohrani oziroma rekonstruira ter dogradi v 
preostalem delu, kot je prikazano v zazidalni situaciji (risba 5). 
Rekonstrukcija oziroma novogradnja suhozida se mora izvesti 
iz enakega kamna, kot je v obstoječem suhozidu. Vrh suhozida 
se zaključi v kamnu.

(4) Suhozid se lahko izvede tudi z betonskim temeljem in 
skritim betonskim zidom, vendar tako, da se tega na zunanjem 
izgledu ne vidi.

(5) Podporni zid, ki preprečuje zdrs zemljine, je lahko 
visok največ 1,5 m nad tlemi. V primeru, da se podporni zid 
izvede kaskadno, je širina kaskade vsaj 1,0 m. Če višina 
podpornega zidu presega 1,0 m, se nanj lahko namesti ograja 
višine največ 1,0 m. Vidna stran podpornega zidu mora biti 
izvedena v kamnu.

(6) Mejna ograja je lahko samo iz kamna, kovinskih palic 
oziroma cevi, lesena, mrežna oziroma žična ali iz žive meje. 
Deli ograje v tleh so lahko betonski.

(7) Uporaba betona pri mejnih ali podpornih zidovih je 
dopustna samo, če se izvede tudi obloga iz vidnega kamna.

(8) Pripadajoči objekti se oblikujejo skladno z glavnim 
objektom.

(9) Višina objektov in vegetacije v bližini ceste je pogojena 
z zagotavljanjem ustrezne preglednosti javne ceste.

(10) Za ostale vsebine, za katere v tem OPPN niso podani 
prostorski izvedbeni pogoji, se upoštevajo prostorski izvedbeni 
pogoji iz OPN.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen
(splošno)

(1) Gospodarska javna infrastruktura se gradi sočasno 
v območju gospodarske javne infrastrukture. Ta določba ne 
velja za priključni vod od distribucijskega omrežja do mesta 
priključka za stanovanjsko hišo.

(2) Stik med gospodarsko javno infrastrukturo in zaseb-
nim priključkom se mora izvesti na mestu, ki je dostopen upra-
vljavcu infrastrukture.

(3) Napeljave gospodarske javne infrastrukture, vključno z 
zasebnimi priključnimi vodi izven stavb, so podzemne.

(4) Gospodarska javna infrastruktura in posegi v njene 
varovalne pasove se načrtujejo v skladu s smernicami in pro-
jektnimi pogoji upravljavca.

(5) Križanja gospodarske javne infrastrukture se izvedejo 
v ustreznih horizontalnih in vertikalnih odmikih.

(6) Novi javni infrastrukturni vodi se geodetsko posna-
mejo. Digitalni posnetek infrastrukture se dostavi upravljavcu 
infrastrukturnega voda.

15. člen
(promet)

(1) Dovoz do območja OPPN se izvede z vzhodne strani 
s priključkom na obstoječo javno pot JP 760731 Temnica–Pe-
tarin.

(2) V območju OPPN se izvede notranja cesta, ki se pri-
ključuje na javno pot. Notranja cesta se zaključi z obračališčem, 
ki omogoča obračanje osebnih vozil

(3) V območju se dovoli motorni promet samo z osebnimi 
in kombiniranimi vozili ter motorji. Tovorna vozila so dopustna 
samo za intervencijo in dostavo. Dopusti se tudi prevoz s 
kmetijskimi vozili.
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(4) Potrebno število parkirnih mest za stanovalce in obi-
skovalce je treba urediti znotraj gradbenih parcel stavb. Vozila 
se na javno cestno omrežje priključujejo čelno.

16. člen
(vodovod)

(1) Območje se opremi z vodovodnim omrežjem priključe-
nim na obstoječi javni vodovod, ki poteka vzdolž lokalne ceste.

(2) Izvede se notranje vodovodno omrežje do vseh po-
rabnikov.

(3) V primeru fazne izvedbe vodovodnega omrežja se 
mora preprečiti mrtve rokave javnega vodovoda.

17. člen
(odpadne vode)

(1) Območje se opremi z individualnimi malimi biološkimi 
čistilnimi napravami za vsako posamezno stanovanjsko stav-
bo. Ustrezno prečiščene odpadne vode se ponika v območju 
gradbene parcele stavbe.

(2) Priključke odpadnih komunalnih voda na javni kanali-
zacijski sistem je treba zagotoviti takoj, ko je to mogoče.

(3) Vsi povezovalni vodi in objekti za odpadno komunalno 
vodo morajo biti ustrezno tesnjeni.

(4) Odpadne padavinske in drenažne vode z zasebnih 
površin se ponika v območju gradbene parcele stavbe.

(5) Odpadne padavinske vode z utrjenih javnih površin 
se preko lovilca olj ponika v ponikalno polje v območju javnih 
površin.

(6) Treba je upoštevati geološko-geotehnične in hidrolo-
ške razmere za ponikanje odpadnih padavinskih voda.

(7) Padavinske vode z utrjenih površin gradbene parcele 
stavbe je treba prestrezati tako, da ne prehajajo po površini na 
sosednja zemljišča.

18. člen
(komunalni odpadki)

Komunalne odpadke se zbira v javnem ekološkem otoku, 
ki se nahaja izven območja OPPN.

19. člen
(elektroenergetika)

(1) Območje OPPN se opremi z nizkonapetostnim elektro-
energetskim omrežjem, ki se priključi na obstoječo elektroener-
getsko omrežje. Elektroenergetski vodi se izvedejo v podzemni 
cevni kanalizaciji.

(2) Distribucijska elekroenergetska infrastruktura se lahko 
gradi do meje sosednjih zemljišč tudi brez soglasja soseda.

(3) Obstoječi elektroenergetski daljnovod se opusti in 
nadomesti z novo kabelsko povezavo, ki se umesti v območju 
površin gospodarske javne infrastrukture.

20. člen
(elektronske komunikacije)

Območje se lahko opremi z elektronskim komunikacijskim 
omrežjem, ki se priključi na obstoječe omrežje. Omrežje se 
izvede v podzemni cevni kanalizaciji.

21. člen
(javna razsvetljava)

(1) Površine ceste se lahko opremi s cestno razsvetljavo.
(2) Prepovedano je osvetljevanje nočnega neba s sve-

tlobnimi reflektorji, usmerjenimi v nebo oziroma usmerjenimi 
tako, da del svetlobnega snopa osvetljuje nebo. Dopustna je 
vgradnja izključno takšnih svetilk zunanje razsvetljave, ki imajo 
snop svetlobe usmerjen izključno na talno površino oziroma 
površino objektov, tako da svetloba iz vgrajene svetilke nepo-
sredno ne osvetljuje neba. To določilo ne velja za svetilke, ki se 
napajajo s fotovoltaičnimi celicami vgrajenimi v svetilko, moči 
do 1 W na svetilko.

(3) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin se upo-
števa ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, ki jih 
določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaže-
vanja okolja.

(4) Za javno razsvetljavo se uporabljajo svetila, ki ne 
oddajajo ultravijolične svetlobe.

(5) Javna razsvetljava se načrtuje tako, da je mogoče 
določeno število svetil, ki niso vedno potrebna, ločeno izklopiti. 
V nočnem času ostane prižgano minimalno število luči, kolikor 
še dopuščajo varnostni razlogi.

22. člen
(plinovodno omrežje)

Območje se lahko opremi s plinovodnim omrežjem.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

23. člen
(vplivi na okolje)

S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih 
materialov v času gradnje je treba preprečiti emisije prahu, 
tekočin, odpadne embalaže in gradbenih materialov.

24. člen
(varstvo narave)

(1) Odstranjevanje lesne zarasti se izvaja v času od 1. av-
gusta do 1. marca.

(2) Za zunanje osvetljevanje naj se uporabljajo svetilke z 
barvnim spektrom do 3000 K.

(3) Pri načrtovanju zunanje ureditve okolice hiš naj se 
načrtuje urejanje z avtohtono kraško vegetacijo.

(4) V primeru, da se med zemeljskimi deli odkrije po-
tencialna geološka naravna vrednota (minerali, fosili, tekton-
ske strukture) ali podzemna geomorfološka naravna vrednota 
(jame, brezna), je treba začasno zaustaviti dela, najdbo zaščititi 
in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo pristojno za ohra-
njanje narave.

25. člen
(varstvo voda)

(1) Celotno območje spada v vodovarstveno območje na 
občinskem nivoju v III. varstvenem režimu.

(2) Posegi v prostor ne smejo poslabševati stanja voda, 
morajo omogočati varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
morajo ohranjati naravne procese, naravno ravnovesje vodnih 
in obvodnih ekosistemov.

(3) Vsi objekti in naprave morajo biti načrtovani na način, 
da bodo zagotovljeni vsi ukrepi s katerimi bodo preprečeni 
škodljivi vplivi na vodni režim in stanje podzemnih voda zašči-
tenega območja vodnih virov.

26. člen
(varstvo zraka)

(1) Upoštevati je treba normative glede dopustnih emisij 
iz objektov in dejavnosti v območju OPPN.

(2) Kurjenje na prostem, razen za pripravo hrane, ni 
dopustno.

(3) Zasnova in uporaba objektov mora zagotavljati ustre-
zno kakovost zraka v bivalnih prostorih.

27. člen
(varstvo pred hrupom)

V območju OPPN velja III. stopnja varstva pred hrupom v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).
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28. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim 
manjša površina tal. Za začasne prometne in gradbene povr-
šine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih 
so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sred-
stva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le materiali, 
za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. 
Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje 
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi.

(2) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zem-
ljišče, na katerem ima investitor pravico poseganja.

(3) V času gradnje se določi območje gibanja motornih 
vozil in strojev ter prepove manipulacijo na ostalih površinah.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,  
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen
(požarna varnost)

(1) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane 
tako, da njihova konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosil-
nost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov 
določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.

(2) V območju se ne načrtujejo objekti, namenjeni po-
slovni ali storitveni dejavnosti, ki bi lahko pomenili povečana 
požarna tveganja.

(3) Pri gradnji in vzdrževanju je treba upoštevati pasivne 
in aktivne ukrepe varstva pred požarom. V OPPN so upo-
števani ukrepi varstva pred požarom. Zagotovljeni so pogoji 
za varen umik ljudi in premoženja iz objektov, kar zagotavlja 
zadostno število ustrezno razmeščenih izhodov, ki vodijo do 
zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna 
mesta, ki niso v coni nevarnosti. Prometne in delovne površine 
za intervencijska vozila so za celoten kompleks zagotovljene 
z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim 
režimom prometa, širino poti, uvozno izvoznimi radiji na uvo-
zih do objektov in možnost obračanja intervencijskih vozil na 
koncu poti.

(4) Zagotoviti je treba odmik od meje parcel in med objekti 
oziroma izvesti potrebno protipožarno ločitev.

(5) Voda za gašenje se zagotavlja iz hidrantov na javnem 
vodovodnem omrežju.

(6) V delu območja OPPN in bližnji okolici velja 1. stopnja 
požarne ogroženosti gozdov.

30. člen
(naravne in druge nesreče)

(1) V območju OPPN ni ogroženih območij glede poplav-
nosti, erozije, visoke podtalnice, plazovitosti ali plazljivosti.

(2) Konstrukcijska zasnova objektov mora biti izvedena 
protipotresno varno za projektni pospešek tal 0,15 g (povratna 
doba 475 let).

(3) Glede na dopustne dejavnosti v območju ni verjetna 
možnost razlitja nevarnih snovi.

(4) Zasnova objektov mora upoštevati geološko-geome-
hansko stanje terena.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen
(etapnost)

(1) Pred začetkom gradenj v območju OPPN je treba 
izvesti parcelacijo območja gospodarske javne infrastrukture.

(2) Pred izdajo gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe 
je potrebna izdaja gradbenega dovoljenja za komunalno opremo 

v območju gospodarske javne infrastrukture. Komunalna oprema 
mora vključevati vsaj vodovodno omrežje, kanalizacijo odpadnih 
padavinskih voda, elektroenergetsko omrežje in cesto.

VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ

32. člen
(odstopanja)

(1) Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 
in tehničnih rešitev so določena pri posameznih vsebinah v 
tem odloku.

(2) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov go-
spodarske javne infrastrukture ter priključkov zaradi zagotavlja-
nja ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora, pod po-
gojem, da z načrtovanimi spremembami soglašajo upravljavci 
posameznih omrežij.

IX. KONČNE DOLOČBE

33. člen
(veljavnost)

V primeru, da se prostorski izvedbeni pogoj v tem OPPN 
razlikuje od prostorskega izvedbenega pogoja v OPN, velja 
prostorski izvedbeni pogoj iz OPPN.

34. člen
(vpogled)

OPPN je na vpogled na Občini Miren - Kostanjevica in 
Upravni enoti Nova Gorica.

35. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 3503-0003/2020-77
Miren, dne 30. marca 2022

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

PODČETRTEK

1140. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine 
Podčetrtek za leto 2022

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 
21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list 
RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
22. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek 

za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 196/21) se spremeni prvi odstavek 2. člena 
tako, da se glasi:
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»
V EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2022

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.979.299

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.548.390
70 DAVČNI PRIHODKI 4.008.394

700 Davki na dohodek in dobiček 2.979.364
703 Davki na premoženje 308.200
704 Domači davki na blago in storitve 720.830
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 539.996
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 359.570
711 Takse in pristojbine 5.500
712 Denarne kazni 13.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 161.226

72 KAPITALSKI PRIHODKI 170.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev –
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premož. 170.000

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.260.909
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.792.909

741 Prejeta sredstva državnega pror. iz sr. EU 468.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.372.347
40 TEKOČI ODHODKI 1.590.759

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 281.800
401 Prispevki delodajalca za socialno 
varnost 45.475
402 Izdatki za blago in storitve 1.193.474
403 Plačila domačih obresti 10.010
409 Rezerve 60.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.780.204
410 Subvencije 20.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.125.970
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 126.574
413 Drugi tekoči domači transferi 507.660
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.951.384
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.951.384

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.000
430 Investicijski transferi 50.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB –393.048

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

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

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

B) RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.) –
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 165.915
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga 165.915
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.) –558.963
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –165.915
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.+IX.) 393.048
XII. PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 558.963

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen 
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in 
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finanč-
nih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt 
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022.

Št. 410-0006/2022
Podčetrtek, dne 13. aprila 2022

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja

ROGAŠKA SLATINA

1141. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Rogaška Slatina za leto 2021

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, 
št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 31. redni 
seji dne 30. 3. 2022 sprejel

O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška 

Slatina za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogaška 

Slatina za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za 

leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Rogaška Slatina za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz o 
realizaciji v letu 2021.
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 

2021 je izkazan v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR-ih
Skupina Podskupina Zaključni račun 2021

70 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.044.189,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.779.590,92 
DAVČNI PRIHODKI  8.591.121,53

700 Davki na dohodek in dobiček 6.999.930,00
703 Davki na premoženje 1.155.042,71
704 Domači davki na blago in storitve 436.148,82

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.188.469,39
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 849.359,80
711 Takse in pristojbine 12.331,45
712 Denarne kazni 43.482,05
714 Drugi nedavčni prihodki 283.296,09

72 KAPITALSKI PRIHODKI  661.432,95
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 562.827,46
722 Prihodki od prodaje zemljišč 98.605,49

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI  1.603.165,24
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.107.801,54
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  495.363,70

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.571.181,67
40 TEKOČI ODHODKI 3.202.788,89

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 807.925,25
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  128.870,15
402 Izdatki za blago in storitve 1.962.191,73
403 Plačila domačih obresti 7.071,19
409 Rezerve  296.730,57

41 TEKOČI TRANSFERI 3.792.552,25
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  2.408.894,62
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 211.815,46
413 Drugi tekoči domači transferi 1.171.842,17

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.389.831,79
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  4.389.831,79

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  186.008,74
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 186.008,74

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  473.007,44
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.)
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE 0,00
500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA

55 ODPLAČILA DOLGA 290.863,32
550 Odplačila domačega dolga 290.863,32
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 182.144,12
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –290.863,32
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –473.007,44

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2020 (sklad za posebne 
namene) 1.800.867,00

življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih ra-
zlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, 
ki ureja ravnanje z odpadki;

– lastnik vozila oziroma lastnica vozila (v nadaljnjem be-
sedilu: lastnik vozila) je oseba, ki je kot taka vpisana v evidenci 
registriranih vozil. Lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na 
vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče 
dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila;

– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za za-
puščeno vozilo je občinski redar (v nadaljevanju: pooblaščena 
uradna oseba);

– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična ose-
ba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe prido-
bila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana;

– izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil je pristojni 
izvajalec rednega vzdrževanja cest (v nadaljevanju: izvajalec);

– prodaja je razpolaganje s premičnim premoženjem v 
skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih 
lokalnih skupnosti.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot ga določajo zakoni, ki urejajo pravila v cestnem 
prometu, ceste ali motorna vozila.

3. člen
(pristojnost)

Pooblaščena uradna oseba ravna z zapuščenimi vozili 
skladno z določili zakona, ki ureja cestni promet, ter v skladu 
s tem odlokom.

II. ODSTRANITEV, HRANJENJE  
IN VRAČANJE VOZIL LASTNIKOM

4. člen
(odreditev odstranitve zapuščenih vozil)

(1) V primeru, da pooblaščena uradna oseba najde zapu-
ščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo o odstranitvi vozila, 
s katero se naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od 
dneva izdaje odredbe.

(2) V primeru, ko zapuščeno vozilo ni odstranjeno v nalo-
ženem roku treh dni, ga na stroške lastnika zapuščenega vozila 
odstrani izvajalec na podlagi izvršljive odredbe o odstranitvi vozi-
la najkasneje v roku 8 dni od poziva pooblaščene uradne osebe.

(3) Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži 
njene izvršitve.

5. člen
(postopek odstranitve zapuščenih vozil)

(1) V primerih, ko odstranitev zapuščenega vozila izve-
de izvajalec, pooblaščena uradna oseba sestavi zapisnik o 
odstranitvi.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 

2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0004/2022
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2022

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

1142. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini 
Rogaška Slatina

Na podlagi 21. in 65. 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, 76/16 – odl. 
US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. in 19. člena Zakona o 
pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno 
prečiščeno besedilo, 161/21) in 16. člena Statuta Občine Roga-
ška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine 
Rogaška Slatina na 31. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili  

v Občini Rogaška Slatina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se ureja pristojnost nadzora nad zapu-
ščenimi vozili ter določa postopke odstranitve, hrambe, vrnitve, 
prodaje ali uničenja zapuščenih vozil v Občini Rogaška Slatina.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za 
ženske.

2. člen
(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem odloku v nadaljnjem besedilu, 
imajo naslednji pomen:

– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parki-
rano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja 
za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenje-
na prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več 
kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je 



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 15. 4. 2022 / Stran 3363 

(2) Zapisnik o odstranitvi vozila mora vsebovati nasled-
nje podatke: datum izdaje odredbe o odstranitvi, tip vozila in 
evidenčne podatke (identifikacijsko številko), ki jih je na vo-
zilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, 
lokacijo nahajališča vozila, datum in uro odstranitve vozila in 
podatke o izvajalcu. Stanje vozila se dokumentira s prilože-
nimi fotografijami.

(3) O odstranitvi zapuščenega vozila se objavi javno 
naznanilo o najdenem vozilu, v katerem se pozove lastnika, 
da prevzame zapuščeno vozilo v času hrambe vozila pri izva-
jalcu, ter ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo pro-
dano oziroma uničeno. Javno naznanilo se objavi na spletnih 
straneh Občine Rogaška Slatina in na oglasni deski enotnega 
državnega portala eUprava.

6. člen
(hramba zapuščenega vozila)

(1) V okviru odstranitve zapuščenega vozila izvajalec 
zagotavlja odvoz vozila na lokacijo hranjenja in prevzem 
vozila v hrambo.

(2) Izvajalec hrani odstranjeno zapuščeno vozilo na va-
rovanem prostoru, ki ga zagotavlja 24 ur na dan.

(3) Izvajalec vodi evidenco hranjenih zapuščenih vozil, 
ki vsebuje kopijo odredbe pooblaščene uradne osebe, pre-
vzemno izročitveni zapisnik s podatki o vozilu ter dokazila o 
plačilu stroškov, povezanih z odvozom in hrambo zapušče-
nega vozila.

(4) Izvajalec odgovarja za škodo na vozilu, nastalo v 
času odstranjevanja in hrambe vozila.

(5) Zapuščeno vozilo se skladno z zakonom, ki ureja 
pravila v cestnem prometu, hrani tri mesece. Po treh mesecih 
se lahko zapuščeno vozilo uniči ali proda.

7. člen
(prevzem zapuščenega vozila pri izvajalcu)

(1) Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila lahko 
prevzame zapuščeno vozilo v delovnem času izvajalca po 
predloženem dokazilu o plačilu globe in stroškov odstranitve 
in hrambe vozila kot so določeni v 11. členu tega odloka.

(2) Izvajalec izroči zapuščeno vozilo lastniku oziroma 
imetniku pravice uporabe vozila na podlagi verodostojne listi-
ne, ki dokazuje lastništvo oziroma pravico uporabe vozila, če 
so bili plačani stroški odstranitve in hrambe vozila.

(3) O prevzemu vozila izvajalec to zabeleži na prevze-
mno izročitvenem zapisniku, ki vsebuje najmanj naslednje 
podatke:

– lastnik vozila,
– prevzemnik vozila, če ni lastnik vozila,
– datum prevzema,
– stanje vozila ob prevzemu.
(4) Izvajalec kopijo prevzemno izročitvenega zapisnika 

posreduje organu, ki je odredil odstranitev vozila, najkasneje 
v roku 3 dni po izročitvi zapuščenega vozila.

(5) Če se po preteku roka za hrambo zapuščenega 
vozila lastnik vozila ne odzove in ne prevzame vozila ali je 
lastnik neznan, izvajalec skupaj s pooblaščeno uradno ose-
bo komisijsko odpre vozilo in napiše zapisnik, v katerem se 
navedejo posebnosti in identifikacijske oznake vozila zaradi 
kasnejšega ugotavljanja lastnika zapuščenega vozila oziroma 
storilca prekrška. Če se po odprtju zapuščenega vozila ugoto-
vi zadnjega lastnika zapuščenega vozila, se ga pisno pozove, 
da v roku 8 dni od vročitve poziva prevzame zapuščeno vozilo 
in poravna vse do takrat znane finančne obveznosti, ter se ga 
v pozivu opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano 
ali dano v uničenje, pri čemer vsi nadaljnji stroški bremenijo 
lastnika vozila.

(6) Če se lastnik vozila po osmih dneh od vročitve poziva 
iz prejšnjega odstavka ne odzove in vozila ne prevzame, se 
šteje, da je vozilo opustil.

III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE  
ZAPUŠČENEGA VOZILA

8. člen
(odločitev glede vozila)

Občinska uprava Občine Rogaška Slatina sprejme odlo-
čitev o tem, ali se vozilo proda, ali se uniči. Pri sprejemu odlo-
čitve se upošteva vrednost vozila, ki jo ugotovi sodni cenilec 
oziroma, če je strošek cenitve nesorazmeren s predvideno 
vrednostjo vozila, na drug transparenten način (tržna vrednost, 
npr.: spletni portali). Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne 
vrednosti, kadar so stroški odstranitve, hrambe ter varovanja 
vozila, sodnega cenilca ali prodaje, večji od ocenjene vrednosti 
vozila.

9. člen
(prodaja vozila)

(1) Vozila se lahko prodajo za nižjo ceno kot znašajo vsi 
stroški odstranitve, hrambe, cenitve, prodaje in drugi stroški s 
tem v zvezi, po predhodnem soglasju občinske uprave Občine 
Rogaška Slatina.

(2) Prodaja zapuščenega vozila se izvede v skladu s 
predpisi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti.

(3) Iz izkupička prodanega vozila se pokrije stroške od-
stranitve in hrambe vozila, stroške sodnega cenilca, prodaje ter 
morebitni drugi stroški, ki so pri tem nastali po datumu zapa-
dlosti posameznega stroška. Preostanek izkupička je prihodek 
občinskega proračuna.

(4) Če je prodaja neuspešna, se vozilo uniči.

10. člen
(uničenje vozila)

(1) Odločitev o uničenju vozila se sprejme, če gre za 
vozilo manjše ali neznatne vrednosti, ugotovljeno na način iz 
8. člena.

(2) Za oddajo zapuščenega vozila v uničenje pristojnemu 
izvajalcu je zadolžen izvajalec v skladu s predpisom o izrablje-
nih vozilih.

(3) Izvajalec je dolžan po oddaji vozila v uničenje prejeto 
potrdilo o uničenju predložiti Občini Rogaška Slatina. Izvod ali 
kopija potrdila o uničenju vozila se pošlje pristojni upravni enoti 
ali registracijski organizaciji.

IV. CENE IN STROŠKI

11. člen
(cena odstranitve in hramba vozila)

(1) Stroški storitve odstranitve in hrambe zapuščenega 
vozila so stroški prihoda in odvoza vozila, stroški nalaganja 
in razlaganje vozila, stroški hrambe, stroški prevoza vozila na 
uničenje ter morebitni drugi stroški.

(2) Kalkulacijo cen izdela izvajalec, ki pripravi predlog 
cenika odstranitve in hrambe zapuščenih vozil.

(3) Cenik mora vsebovati vse stroške, ki se bodo zaraču-
nali lastniku oziroma Občini Rogaška Slatina.

(4) Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil sprej-
me Občinski svet Občine Rogaška Slatina in je priloga 1 tega 
odloka.

12. člen
(izterjava in plačilo stroškov)

(1) Stroške, povezane z odstranitvijo, hrambo in uniče-
njem zapuščenega vozila, izvajalec zaračuna lastniku vozila. V 
primeru neplačila izvajalec izvede postopke izterjave, skladno 
z veljavno zakonodajo.

(2) Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika zapuščenega vozi-
la in kadar ni mogoče izterjati stroškov od lastnika vozila oziro-
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ma izterjava ni uspešna, stroški odstranitve, hrambe in uničenja 
zapuščenega vozila bremenijo Občino Rogaška Slatina.

V. POGOJI IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

13. člen
(1) Na celotnem območju Občine Rogaška Slatina izvaja 

naloge izvajalca za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil 
pogodbeni vzdrževalec občinskih cest, ki lahko s soglasjem 
Občine Rogaška Slatina sklene pogodbo s podizvajalcem, 
registriranim za opravljanje navedenih dejavnosti.

(2) Izvajalec opravlja hrambo in vračanje vozil lastnikom 
na za to določenem in urejenem prostoru.

(3) Izvajalec zagotavlja vračilo vozil med svojim delovnim 
časom praviloma med 8.00 in 20.00 uro. Hrambo vozil izvajalec 
zagotavlja 24 ur na dan (varovanje prevzetih vozil pred poškod-
bami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe).

VI. NADZOR

14. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja med-
občinsko redarstvo.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(uveljavitev odloka in pričetek uporabe)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– VI. poglavje Odloka o ureditvi cestnega prometa v Ob-

čini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/10);
– Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška 

Slatina (Uradni list RS, št. 1/01);
– Odlok o spremembah Odloka o ravnanju z zapuščenimi 

vozili v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 42/07);
– Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, po-

kvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil 
v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 72/10).

Št. 0320-0004/2022-4
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2022

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič
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Priloga 1 

  

Zadeva: Cenik odstranitve in hrambe zapuščenih vozil 

  

 

I. 

Zap.št. Opis postavke Enota Količina Cena/enoto Vrednost 

1.  Nalaganje osebnih in tovornih 
vozil kos 1,00 28,60 28,60 

2.  Odvoz vozil km 1,00 1,90 1,90 

3.  
Shramba osebnih vozil  
v ograjenem parkirnem mestu – 
osebno vozilo 

dan 1,00 1,30 1,30 

4.  
Shramba osebnih vozil  
v ograjenem parkirnem mestu – 
tovorno vozilo 

dan 1,00 2,80 2,80 

 

Cene so brez DDV. Obračuna se 22 % DDV. 

II. 

Cenik začne veljati z dnem uveljavitve  Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina. 
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1143. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – 
ZUreP-3) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni 
list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 
31. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi  

za določitev obsega stavbnega zemljišča  
pri posamični poselitvi

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifi-

kacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
2748, ki se nanaša na dele zemljišč s parc. št. 478/1 in 478/2 
k.o. Zgornji Gabrnik (1164), skladno z Elaboratom lokacij-
ske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na 
posamični poselitvi – na parceli št. 478 k.o. Zgornji Gabrnik 
(1164), ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., 
Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, št. projekta: 57/21, 
datum: november 2021.

2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja grad-

nje prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja 
stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo 
prostora A – Površine razpršene poselitve v enoti urejanja 
prostora (EUP) POD12. Preoblikuje se (izvzem in širitev) 
stavbno zemljišče na posamični poselitvi, ki je kot izvorno 
določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška 
Slatina (OPN). Stavbno zemljišče se zmanjša v skupni veli-
kosti 158,92 m2 (sprememba iz A v K1) in se nadomesti na 
zahodni strani. Hkrati se razširi stavbno zemljišče v velikosti 
283,42 m2 (sprememba iz K1 v A).

(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega 
zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 
1. člena tega sklepa.

3. člen
(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na pod-

lagi tega sklepa, elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena 
tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora 
k elaboratu lokacijske preveritve.

(2) Na območju lokacijske preveritve veljajo določila 
Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina 
(OPN) ter posebna določila glede prostorskih izvedbenih 
pogojev za EUP POD12, ki jih določa Priloga OPN: Podrobni 
izvedbeni prostorski pogoji (PIPP).

4. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti 

stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo 
vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN 
pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe 
prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah 
in Ministrstvu za okolje in prostor.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0005/2021
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2022

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

1144. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina 
(Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška 
Slatina na 31. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

S K L E P
1. Ukine se status javnega dobra na nepremičninah, parc. 

št. 1854/3, 1832/2 in 1854/4 k.o. 1171 Sv. Florijan.
2. Lastninsko pravico na nepremičninah iz prve točke 

tega sklepa pridobi Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 
Rogaška Slatina.

3. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0004/2021-15
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2022

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

ŠMARJE PRI JELŠAH

1145. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del – 
spremembe št. 2

Na podlagi 115. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 
99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) 
ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, 
št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah 
na 22. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje 
pri Jelšah – izvedbeni del – spremembe št. 2

1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje 

pri Jelšah – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 55/18, 64/19 – 
tehnični popravek) se v 7. členu v Preglednici 1 za vrstico EUP 
»odprti prostor DDR 01/3« doda vrstica:
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»

odprti pro-
stor DDR 01 DDR 01/4 K2 – OP1/2 A5/1 – – – točka (25)

56. člena
«

in vrstica EUP »Šerovo ŠE 02« se zamenja z novimi vrsticami, da se glasijo:
»

Šerovo ŠE 02 ŠE 02/1 IG – N1/3/2 A4/1 | A5/2 | 
A5/3 0,8 5 22,0 m točka (24) 

56. člena

Šerovo ŠE 02 ŠE 02/2 IG – N1/3/2 A4/1 | A5/2 | 
A5/3 0,8 5 22,0 m točka (24) 

56. člena

Šerovo ŠE 02 ŠE 02/2 PC – – – – – – točka (24) 
56. člena

Šerovo ŠE 02 ŠE 02/3 IG – N1/3/2 A4/1 | A5/2 | 
A5/3 0,8 5 22,0 m točka (24) 

56. člena

Šerovo ŠE 02 ŠE 02/3 PC – – – – – – točka (24) 
56. člena

«.

2. člen
V 56. členu se za triindvajsetim dodata nova odstavka, 

ki se glasita:
»(24) Območje podEUP z oznako ŠE 02/1, ŠE 02/2 in 

ŠE 02/3:
Območje je namenjeno gospodarski coni in izgradnji dveh 

dovoznih cest.
Tlorisni gabariti stavb sledijo potrebam proizvodnega pro-

cesa. Jugovzhodni rob območja je potrebno po meji intenzivno 
ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo, da se vzpostavi 
sklenjena zelena bariera (omejek), ki vizualno loči območje go-
spodarske cone in stanovanjskega dela zaselka z zavarovano 
hišo (Šerovo 6, EŠD_26726).

Pred posegom v prostor je potrebno izdelati geome-
hansko poročilo na podlagi katerega se izvedejo ustrezni za-
ščitni ukrepi za stabilizacijo zemljišča in predvidi odvodnja-
vanje meteornih voda ob upoštevanju pogojev iz vodnega 
soglasja. Zagotovljeno mora biti odvajanje in čiščenje vseh 
odpadnih voda skladno z veljavnimi predpisi o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode ter o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanali-
zacijo. Odvajanje padavinskih odpadnih voda je treba urediti 
tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok, 
kar pomeni, da je treba načrtovati zadrževanje padavinskih 
odpadnih voda pred iztokom v površinske odvodnike ali 
ustrezno ponikanje.

Odstopanja od parkirnih normativov iz 20. člena so do-
pustna na podlagi mobilnostnega načrta ob izvedbi ukrepov 
trajnostne mobilnosti. Mobilnostni načrt potrdi organ Občine 
Šmarje pri Jelšah, pristojen za promet.

(24.1) Nadomestna kmetijska zemljišča za predlagani 
poseg se bo vzpostavilo v podEUP DDR 01/4.

(24.2) Rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih 
v podEUP ŠE 02/2 in ŠE 02/3, se uporabi za izvedbo zunanje 
ureditve novo zgrajenih objektov (npr. brežine, zelenice) v EUP 
ŠE 02 oziroma v kolikor bi se izkazali viški rodovitnega dela 
tal naj se uporabijo za izboljšanje okoliških kmetijskih zemljišč 
(agromelioracijo). Za rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih 
posegih v podEUP ŠE 02/2 in ŠE 02/3, je treba pripraviti ela-
borat ravnanja z rodovitnim delom tal, ki ga potrdi strokovnjak 
kmetijske stroke – pedolog.

(24.3) Usmeritve za pripravo elaborata ravnanja z rodo-
vitnim delom tal:

a) V času odstranjevanja rodovitnega dela tal in v času 
navažanja rodovitnega dela tal je treba preprečiti poslabšanje 
strukture tal. Vsa dela morajo potekati v času, ko so tla ustrez-

no suha, da ne pride do prevelike zbitosti in s tem poslabšanja 
strukture tal ter trajne degradacije tal.

b) Uporabiti je treba ustrezno mehanizacijo, da ne pride 
do prevelike zbitosti in s tem poslabšanja strukture tal.

c) Na območju gradbenih posegov v podEUP ŠE 02/2 
in ŠE 02/3 je treba rodovitni del tal odstraniti po horizontih 
oziroma plasteh. Velikost površine naenkrat odstranjenih pla-
sti je treba omejiti z zmožnostjo ponovne uporabe oziroma 
začasnega deponiranja odstranjenih plasti v ustrezno urejenih 
začasnih deponijah, ločeno po plasteh, da se ohranita rodovit-
nost in količina prsti.

č) Odstranjeni rodovitni del tal je treba čim prej navoziti na 
lokacije predvidene agromelioracije.

d) Vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in na-
važanje rodovitnega dela tal, morajo potekati pod nadzorom 
strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa.

(24.4) Pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo objektov v podEUP ŠE 02/2 in ŠE 02/3 so:

– pravnomočna odločba o krčitvi gozda v kmetijske na-
mene za parc. št. 588/3 in del 600/5, obe k.o. 1209-Koretno, 
če se v podEUP DDR 01/4 nadomestna kmetijska zemljišča 
vzpostavljajo na zemljiščih, ki so po dejanski rabi gozd;

– uskladitev bonitetnih točk v uradnih evidencah GURS za 
območja nadomeščanja kmetijskih zemljišč (za zemljišča parc. 
št. *65, *66, *67, *98, 465/2, 466/1, 466/2, 588/3, 600/5, 603/5, 
603/6, 604/1, vse k.o. 1209), kot jih v Preglednici 12 na novo 
določa »Pedološki elaborat nadomestnih kmetijskih zemljišč 
za potrebe širitve tovarne Pišek – Vitli Krpan d.o.o.«, ki ga je v 
januarju 2022 izdelal dr. Tomaž Kralj;

– potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa, da 
so v podEUP DDR 01/4 vzpostavljena nadomestna kmetijska 
zemljišča, ki so po površini in kvaliteti primerljiva z zemljišči na 
območju gradbenih posegov v podEUP ŠE 02/2 in ŠE 02/3.

(25) Območje podEUP z oznako DDR 01/4:
Območje je namenjeno vzpostavitvi nadomestnih kme-

tijskih zemljišč. Če se nadomestna kmetijska zemljišča v 
podEUP DDR 01/4 vzpostavljajo na zemljiščih, ki so po 
dejanski rabi gozd, je treba v skladu z zakonom, ki ureja 
gozd, pridobiti odločbo o krčitvi gozda v kmetijske namene 
ter izvesti predhodni posek gozda, odvoz lesa ter pripraviti 
zemljišče v skladu s pedološkim elaboratom »Pedološki 
elaborat nadomestnih kmetijskih zemljišč za potrebe širitve 
tovarne Pišek – Vitli Krpan d.o.o.«, ki ga je v januarju 2022 
izdelal dr. Tomaž Kralj.

Če vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v podE-
UP DDR 01/4 predstavlja zahtevno agromelioracijo v skladu z 
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zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, je treba pridobiti odločbo 
o uvedbi zahtevne agromelioracije.

Če vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v podE-
UP DDR 01/4 predstavlja nezahtevno agromelioracijo v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, je treba pripraviti načrt 
agromelioracijskih del s popisom del, ki ga izdela javna služba 
kmetijskega svetovanja, iz katerega so razvidne:

– katastrske občine in parcelne številke nezahtevne agro-
melioracije in

– predvidena agromelioracijska dela, njihova količina in 
lokacija.

Za načrt agromelioracijskih del je treba pridobiti soglasje 
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.

Če se bo nezahtevna agromelioracija izvedla na območjih 
varovanj in omejitev po posebnih predpisih, je treba pred pri-
četkom izvedbe nezahtevne agromelioracije pridobiti ustrezna 
soglasja ali dovoljenja pristojnih organov.

Ker se zemljišče po opozorilni karti plazljivih območij 
nahaja na plazljivem območju, je pred nameravanim pose-
gom in pridobitvijo odločbe o krčitvi gozda potrebno strokovno 
analizirati (preveriti) dejansko stopnjo ogroženosti (plazljivosti) 
zemljišča in pred posegom pridobiti vodno soglasje.«

3. člen
Karte grafičnega dela:
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske 

rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše na-

menske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – listi: 
13 (H2539) in 14 (H2540),

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske 
javne infrastrukture – listi: 13 (H2539) in 14 (H2540),
iz drugega odstavka 3. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del se nadomestijo 
z novimi kartami (spremembe št. 2), ki so sestavni del tega 
odloka.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, 

se dokončajo po določbah tedaj veljavnega prostorskega akta, 
razen v primeru, ko je za stranko bolj ugodno, da se postopek 
vodi v skladu s tem odlokom.

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

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

Št. 3500-0150/2020-63
Šmarje pri Jelšah, dne 13. aprila 2022

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

ŠMARTNO PRI LITIJI

1146. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje enote urejanja prostora 
z oznako JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN3)

Na podlagi 110., 119., 123. člena Zakona o urejanju pro-
stora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 
in 20/22 – odl. US) ter 27. člena Statuta Občine Šmartno pri 

Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je župan Občine Šmartno pri 
Litiji sprejel

S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev  

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje enote urejanja prostora  

z oznako JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN3)

1. člen
Potrditev izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev 

občinskega podrobnega prostorskega načrta
Potrdijo se izhodišča za pripravo Sprememb in dopolni-

tev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop 
Kepa (SD OPPN3), ki so objavljena na spletni strani Občine 
Šmartno pri Litiji: https://obcina.smartno.si/pomembnejse-ob-
jave/prostorski-akti/ SD OPPN št. 3 (kamnolom Kepa).

2. člen
ID številka OPPN

Ministrstvo za okolje in prostor je dodelilo Spremembam 
in dopolnitvam občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop 
Kepa (SD OPPN3) identifikacijsko številko: 2905.

3. člen
Območje in predmet načrtovanja

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za območje enote urejanja prostora z oznako 
JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN3), se pripravijo predvsem 
z namenom, da se samo v manjšem delu obstoječega območ-
ja eksploatirana omogoči tudi možnost umeščanja dejavnosti 
asfaltne baze in objektov, oziroma naprav za izdelavo asfaltne 
mase, ki pa ne omejuje osnovne dejavnosti pridobivalnega 
prostora.

V ta namen se dopolni člen odloka, ki govori o dopustnih 
objektih in dejavnostih, medtem, ko se grafični del odloka ne 
spreminja.

Območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta zaje-
ma manjši osrednji del območja OPPN in zajema le naslednja 
zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: parc. 
št. 231/8-samo del, 241-samo del, 242-samo del, 243, 244-
samo del, 246-samo del, 227/7-samo del in 838/1-samo del, 
vse k.o. 1850-Ježni vrh.

Na območje daljnovoda, ki leži v razdalji več kot 110 m 
severneje od omenjenih dejavnosti, se ne posega.

Osnovni OPPN je bil sprejet v letu 2008, in sicer z »Od-
lokom o OPPN za območje enote urejanja prostora z oznako 
JV_55 – Peskokop Kepa« (Uradni list RS, št. 67/08), na podlagi 
Rudarskega načrta. Do prvih sprememb je prišlo v letu 2014 
(Uradni list RS, št. 67/14) in drugih v letu 2015 (Uradni list RS, 
št.106/15).

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve prostorskega akta se izdelajo ob upo-
števanju:

– Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri 
Litiji,

– izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev prostor-
skega akta,

– pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora ter njihovih 
strokovnih gradiv,

– prikaza stanja prostora.
Strokovne rešitve se izdelajo tudi ob upoštevanju ostalih 

dodatnih študij in strokovnih podlag, v kolikor se med pripravo 
prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
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5. člen
Vrsta postopka

Skladno s 123. členom ZUreP-2 se Spremembe in dopol-
nitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop 
Kepa (SD OPPN3) vodijo po postopku, ki je določen za pripra-
vo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.

6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta 

in njegovih posameznih faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega 

akta bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza Rok
Priprava izhodišč oktober 2021
Vključitev javnosti, nosilcev urejanja  
prostora in drugih udeležencev urejanja 
prostora v oblikovanje izhodišč  
ter dopolnitev izhodišč november 2021
Priprava sklepa o pripravi prostorskega 
akta in pridobitev identifikacijske številke 
prostorskega akta februar 2022
Objava sklepa in izhodišč na spletni strani 
občine marec 2022
Pridobitev mnenj o verjetnosti  
pomembnejših vplivov na okolje  
ter pridobitev konkretnih smernic nosilcev 
urejanja prostora (opcijsko) marec 2022
Pridobitev odločitve o potrebnosti izvedbe 
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) marec 2022
Izdelava osnutka april 2022
Uskladitev osnutka z občino in objava 
osnutka na spletni strani občine april 2022
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja  
prostora na osnutek maj 2022
Izdelava dopolnjenega osnutka in gradiva 
za javno razgrnitev maj 2022
Objava javnega naznanila  
in (dopolnjenega) osnutka na spletni  
strani občine junij 2022
Javna razgrnitev z javno obravnavo junij, julij 2022
Priprava stališč do pripomb avgust 2022
Izdelava predloga in objava na spletni 
strani občine september 2021
Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja 
prostora (NUP) oktober 2022
Izdelava usklajenega predloga november 2022
Predstavitev in sprejem usklajenega  
predloga na seji občinskega sveta,  
objava odloka v Uradnem listu RS november 2022

Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni 
od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave 
prostorskega akta. V primeru, da bo v postopku priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskega akta treba izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, se roki in faze ustrezno prilagodijo.

7. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi 

udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo 

v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega 
akta, so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, gra-
ditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direkto-
rat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljub-

ljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (pod-

ročje rudarstva, področje energetike), Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana,

– ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno 

pri Litiji,
– Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, 

Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.
Postopek glede celovite presoje vplivov na okolje vodi:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sek-

tor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 
Ljubljana.

Za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov spre-
memb in dopolnitev prostorskega akta na okolje bodo pozvani 
še naslednji nosilci urejanja prostora, ki tudi sicer sodelujejo v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje:

– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefa-
nova ulica 5, 1000 Ljubljana.

V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti 
tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v 
postopku priprave prostorskega akta.

8. člen
Načrt vključevanja javnosti

Zainteresirana javnost je bila v pripravo sprememb in do-
polnitev prostorskega akta vključena že v najzgodnejši fazi, torej 
v fazi oblikovanja izhodišč, ko je bilo možno podati predloge in 
pripombe na javno objavljen osnutek izhodišč.

Javnost se v pripravo podrobnega prostorskega načrta vklju-
čuje preko 30-dnevne javne razgrnitve, v okviru katere bo izvede-
na tudi javna obravnava. Vključevanje oziroma seznanitev javnosti 
se zagotavlja tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani 
občine (objavijo se izhodišča, sklep, osnutek prostorskega akta, 
predlog ipd.).

9. člen
Seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja

Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prosto-
ra, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih sprememba 
prostorskega akta zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo 
v postopku, predložijo razpoložljive strokovne podlage in posre-
dujejo mnenja na prostorski akt.

10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka

Finančna sredstva za izdelavo Sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote 
urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN3) 
zagotovi investitor.

11. člen
Začetek veljavnost

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Veljati začne naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-53/2021-22
Šmartno pri Litiji, dne 6. aprila 2022

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko
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VELIKE LAŠČE

1147. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče – spremembe in dopolnitve št. 1

Na osnovi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) 
in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike 
Lašče na 23. redni seji dne 17. marca 2022 sprejel

O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče – spremembe in dopolnitve št. 1

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) Občina Velike Lašče s tem odlokom sprejme spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine 
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13 in spremembe), ki jih je pod št. projekta 2014/SD_OPN-030 izdelalo 
podjetje Urbis d.o.o. Maribor.

(2) Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče (v nadaljevanju: OPN-SD1) so spre-
jete v rednem postopku sprememb in dopolnitev OPN in se nanašajo na dopolnitev strateških usmeritev, spremembe namenske 
rabe prostora in dopolnitev prostorskih izvedbenih pogojev sprejetega OPN.

2. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA

2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev odloka)

(1) Občina Velike Lašče (v nadaljevanju Občina) spreminja in dopolnjuje drugi odstavek 12. člena (druga za občino pomembna 
območja) tako, da za besedo »Rašici« doda besedilo: »(npr. ureditev športnih površin, rekreativno učne poti ipd.)« in na koncu 
drugega odstavka doda besedilo: »Manjša območja, pomembna za dopolnilno ponudbo za razvoj turistične, kulturne in rekreacijske 
dejavnosti so v bližini naselja Gradež (kamp), v Krvavi peči (gledališče na prostem) in na Zgončah (planinska koča).«

(2) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 13. člena (prometna infrastruktura) tako, da:
1. v celoti črta besedilo tretjega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »Na območju Občine Velike Lašče poteka regionalna 

železniška proga št. 82 Grosuplje–Kočevje, ki je bila rekonstruirana. Vse modernizacije, rekonstrukcije in križanja cest z železniško 
progo je potrebno izvesti v skladu s predpisi. Dovoljena je nadomestna gradnja cest in poti za potrebe ureditev oziroma ukinitev ni-
vojskih križanj cestne in železniške infrastrukture. Nadomestne ceste in poti lahko potekajo po novo zgrajenih cestah oziroma poteh 
ali po obstoječih poljskih poteh, ob rekonstrukcijah le-teh v skladu s predpisi (Zakon o varnosti v železniškem prometu, ZVZelP-1).«,

2. v celoti črta besedilo šestega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »Kolesarski promet na območju občine trenutno po-
teka po glavni državni cesti G2-106, po lokalnih cestah in lokalnih poteh. Cilj občine je ureditev in izgradnja kolesarskega omrežja 
kot oblike trajnostne mobilnosti v območju občine, kjer prevoz s kolesom nadomešča uporabo osebnega vozila (npr. prevoz na 
delo, v šolo, po nakupih itd.) in kot dela dopolnilne rekreacijske dejavnosti v zelenem okolju ter vzpostavitev kolesarskih povezav 
s kolesarskimi omrežji izven občine. Zato občina načrtuje novo kolesarsko povezavo v sklopu sprejetega Seznama državnih 
kolesarskih povezav (Uradni list RS, št. 29/18). Občina načrtuje glavno kolesarsko povezavo G-9, ki je predvidena od vstopne 
točke na meji z Občino Škofljica do izstopne točke na meji z Občino Ribnica. Glavna kolesarska povezava G-9 je razdeljena na 
štiri odseke in je v fazi načrtovanja, zato trasa še ni natančno določena in je na kartah strateškega in izvedbenega dela prikazana 
v različnih možnih variantah in pododsekih.«

(3) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo prvega odstavka 16. člena (infrastruktura s področij komunalnega in vodnega 
gospodarstva ter varstva okolja) tako, da v drugi alineji (vodovodni sistem Dobrepolje) za besedo »Naselja« črta celotno besedilo 
in nadomesti z besedilom: »Podlog in Rašica v celoti, delno naselja Rob, Knej in Dolščaki ter naselja v Občini Dobrepolje.«

(4) Občina dopolnjuje besedilo drugega odstavka 17. člena (gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena) tako, da v 
tretjem stavku za besedilom »v Velikih Laščah« doda besedilo: »in Turjaku«.

(5) Občina dopolnjuje besedilo prvega odstavka 26. člena (razvojna območja za posamezne dejavnosti vezane na naravne 
vire) tako, da na koncu tega odstavka doda besedilo: »Dodatna turistična ponudba se zagotavlja z umestitvijo kampa pri Gradežu, 
letnega gledališča na prostem v Krvavi Peči in planinske koče na Zgončah.«

(6) Občina dopolnjuje besedilo odloka tako, da za 29. členom dodaja nov 29.a člen, ki se glasi:

»29.a člen
(območja varstva voda)

(1) Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja njihovo varstvo 
v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. V okviru priprave prostorskih 
aktov se zagotavlja njihovo celovito obravnavo po povodjih in porečjih. Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove 
dejavnosti, se obvezno upošteva kot omejitev pri načrtovanju. Na poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih se ne na-
črtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo. Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, 
se prepuščajo naravni dinamiki.

(2) Obstoječe zadrževalne površine je potrebno ohranjati v največji možni meri in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, 
če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega zadrževalnih površin ali vodnega režima možno le ob 
ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
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(3) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter spodbuja 
varčno in smotrno rabo pitne vode. Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov se dejavnosti umešča na območja najmanjše 
ranljivosti in s tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se ohranjata tako kakovost kot količina podzemnih voda. Poselitev se pravi-
loma načrtuje tam, kjer je možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Problem vodooskrbe 
se prednostno rešuje na vododeficitarnih območjih, zato se na taka območja umešča samo dejavnosti, ki ne rabijo velike količine 
vode oziroma je večja raba iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških in ekonomskih vidikov upravičena.«

(7) Občina dopolnjuje besedilo prvega odstavka 31. člena (območja za potrebe obrambe) tako, da končno ločilo nadomesti z 
vejico in doda besedilo: »posega pa v območje občine del območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe – vplivno 
območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture območja Grmada nad Ortnekom.«

(8) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 32. člena (vojna grobišča) tako, da:
1. besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »(1) Na območju občine se nahajajo:
a) Prikrita vojna grobišča:
– BUKOVEC: grobišče Mačkovec; lokacija 45.8466 S, 14.523 V
– BUKOVEC: grobišče Romov; lokacija 45.8418 S, 14.5152 V
– BUKOVEC: Grobišče italijanski vojakov; 45.8425 S, 14.5174 V
– LOGARJI: Grobišče Jama Oplotje, 45.8269 S, 14.588 V
– SEKIRIŠČE: Grobišče Pavlinovo brezno, 45.8715 S, 14.5297 V
– SELO PRI ROBU: Grob Janeza Klančarja, 45.8417 S, 14.5153 V
– VELIKE LAŠČE: Grobišče nad postajo, 45.8447 S, 14.6474 V
– VELIKE LAŠČE: Grobišče Jamnikov gozd, 45.8408 S, 14.6514 V in
b) Vojna grobišča:
– DVORSKA VAS; 45.8102 S, 14.6414 V – krajevno pokopališče
– KRVAVA PEČ; 45.8621 S, 14.5117 V – krajevno pokopališče
– PODSTRMEC; 45.8072 S, 14.5576 V – krajevno pokopališče
– PODSTRMEC; 45.8072 S, 14.5576 V – krajevno pokopališče
– ROB; 45.8509 S, 14.5693 V – krajevno pokopališče
– ROB; 45.8509 S, 14.569 V – krajevno pokopališče
– TURJAK; 45.8799 S, 14.6081 V – krajevno pokopališče
– TURJAK; 45.8779 S, 14.613 V – krajevno pokopališče
– VELIKE LAŠČE; 45.836 S, 14.6365 – krajevno pokopališče«,
2. doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Pri posegih v območju vojnih grobišč je potrebno upoštevati predpise s področja 

vojnih grobišč, in sicer je na grobiščih prepovedano:
– spreminjati zunanji videz grobišč,
– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente in
– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali pa je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih 

grobišč.«
(9) Občina dopolnjuje besedilo 40. člena (splošna določila o namenski rabi prostora) tako, da:
1. v sedmem odstavku za besedilom »(oznaka ZS) in« doda besedo »nekatere«,
2. v preglednici 2 v stolpcu z oznako »Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje« črta 

besedilo »SSv – urbana večstanovanjska pozidava«,
3. v preglednici 2 v stolpcu z oznako »Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje« za 

vrstico »IG – gospodarske cone« doda novo vrstico z besedilom: »IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo«,
4. v preglednici 2 v stolpcu z oznako »Območja podrobnejše namenske rabe« za vrstico z oznako »I – OBMOČJA PROIZVO-

DNIH DEJAVNOSTI« doda novo vrstico z besedilom: »B – POSEBNA OBMOČJA«, v stolpcu z oznako »Podrobneje prikazana 
podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje« pa doda novo vrstico z besedilom: »BT – površine za turizem«,

5. v preglednici 2 v stolpcu z oznako »Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje« za 
vrstico z besedilom: »GV – varovalni gozd« doda novo vrstico z besedilom: »GP – gozdovi s posebnim namenom«.

(10) Občina spreminja besedilo 41. člena (vrste dopustnih gradenj) tako, da v petem odstavku črta besedilo zadnjega stavka.
(11) Občina dopolnjuje besedilo 43. člena (odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov) tako, da:
1. v prvem odstavku:
a. za besedilom »tudi bližje parcelni meji, če« doda besedilo: »gre za istega lastnika ali če«,
b. na koncu odstavka doda besedilo: »V primeru istega lastnika sosednje parcele je dopustna gradnja do parcelne meje.«,
2. v tretjem odstavku na koncu prvega stavka doda nov stavek, ki se glasi: »V kolikor gre za istega lastnika soglasje ni po-

trebno.«.
(12) Občina v prvem odstavku 45. člena (dopustna izraba prostora) spreminja in dopolnjuje preglednico 3 tako, da:
1. črta celotno vrstico z oznako »SSv – urbana večstanovanjska pozidava«,
2. za vrstico z oznako »IG – gospodarske cone« doda novo vrstico, ki se glasi: 

IK – površine z objekti za kmetijsko 
proizvodnjo

/ 0,4 20

3. za vrstico z oznako »CDo – trgovske, oskrbne, poslovno – storitvene, gostinske dejavnosti, manjša obrt« doda novo 
vrstico, ki se glasi:
BT – površine za turizem / 0,4 /

(13) Občina dopolnjuje besedilo devetega odstavka 46. člena (velikost in oblika zemljišča, namenjenega za gradnjo) tako, da 
na koncu tega odstavka doda besedilo: »Pri obstoječih objektih je potrebna za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor najmanj-
ša velikost parcele v 1,5 kratniku zazidane površine objekta, dopustno je odstopanje do velikosti 1,2 kratnika zazidane površine 
objekta, če stavbno zemljišče ne dosega velikosti 1,5 kratnika površine objekta.«

(14) Občina spreminja in dopolnjuje preglednico 4 v 48. členu (tipologija objektov) tako, da:
1. v stolpcu z oznako tipa objekta »AE« v vrstici »Opis tipa objekta oziroma zazidave«:
a. v prvi alineji za besedo »sosednjimi« doda besedo »stanovanjskimi«,
b. v drugi alineji za besedo »razmerje« doda besedo »najmanj«,
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c. doda novo četrto alinejo, ki se glasi: »V primeru legalizacije obstoječih objektov zgrajenih pred letom 1992 so možna od-
stopanja od predpisanih razmakov in razmerij.«,

2. v stolpcu z oznako tipa objekta »AE« v vrstici »Oblikovanje strehe« doda novo peto alinejo, ki se glasi: »– Izjemoma je 
dovoljena kombinacija dvokapnice in ravne strehe, če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni, a le do višine P+1 (tlorisni in 
višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni kamen).«,

3. v stolpcu z oznako tipa objekta »D« v vrstici »Opis tipa objekta oziroma zazidave«:
a. v prvi alineji za besedo »razmerja« doda besedo »najmanj«,
b. v drugi alineji za besedo »razmerja« doda besedo »najmanj«,
4. v stolpcu z oznako tipa objekta »BV« v vrstici »Opis tipa objekta oziroma zazidave« črta besedilo »poslovne palače« in 

nadomesti z besedilom »poslovni objekti«.
(15) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 50. člena (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, dimenzioniranje in 

urejanje parkirnih mest in garaž) tako, da:
1. v prvem odstavku:
a. za besedo »gradnji« doda besedilo: »(razen AE in D)«,
b. črta besedilo: », ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi. Enako velja za parkiranje na javnih površinah«,
2. v šestem odstavku v preglednici 5:
a. v tretji vrstici črta besedo »BE«,
b. doda novo četrto vrstico, ki se glasi:

Večstanovanjske stavbe 2 parkirni mesti na stanovanje
(16) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo drugega odstavka 56. člena (priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje) 

tako, da ga črta v celoti in nadomesti z besedilom: »Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije mora za komunalno 
odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, če je dolžina kanalizacijskega 
priključka manjša kot 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na koristi za okolje.«

(17) Občina spreminja besedilo 58. člena (priključevanje objektov na javne ceste) tako, da v celoti črta besedilo drugega, 
tretjega in četrtega odstavka. Ostali odstavki se preoštevilčijo.

(18) Občina dopolnjuje besedilo četrtega odstavka 59. člena (varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture) tako, 
da za besedilom: »osi posameznega voda« doda besedilo: »oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje«.

(19) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 60. člena (varovalni pasovi prometnih omrežij) tako, da:
1. v prvem odstavku besedo »ceste«,
2. v drugem odstavku črta besedo »cest«,
3. v preglednici 7 v vrstici z oznako »železnica« črta besedilo drugega stolpca in ga nadomesti z besedilom: »100 m levo in 

desno od meje progovnega pasu«,
4. v preglednici 7 črta zadnji dve vrstici v celoti,
5. doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Širine varovalnih pasov za lokalne ceste in javne poti določajo veljavni predpisi, 

ki urejajo področje občinskih cest na območju Občine Velike Lašče.«.
(20) Občina spreminja besedilo tretjega odstavka 62. člena (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo omrežij in naprav 

gospodarske javne infrastrukture) tako, da črta besedilo zadnjega stavka.
(21) Občina dopolnjuje besedilo 64. člena (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje cest) tako, da doda:
1. nov deseti odstavek, ki se glasi: »(10) Gradnja mostov in cest mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil vodotoka, 

zagotovljena pa mora biti varnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino.«;
2. nov enajsti odstavek, ki se glasi: »(11) Pri načrtovanju ureditve cest, kolesarskih poti in pešpoti se je potrebno izogniti 

poplavnim območjem in načrtovati gradnjo prometne infrastrukture izven priobalnih zemljišč, kot določa Zakon o vodah (ZV-1; 
Uradni list RS, št. 67/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20) v 14. in 37. členu.«

(22) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 66. člena (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje kanaliza-
cijskega omrežja) tako, da:

1. v šestem odstavku črta besedilo drugega stavka,
2. v celoti črta besedilo devetega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »Aglomeracije se lahko med seboj smiselno po-

vezujejo na način, da se zagotovi čiščenje na skupni čistilni napravi. Npr. aglomeracije za naselja Velike Lašče, Male Lašče in 
Rašica, za katero se predvidi skupno kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo na Rašici; v naselju Turjak sta dve aglomeraciji, ki 
se ju lahko med seboj poveže.«,

3. doda nov deseti odstavek, ki se glasi: »(10) Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je potrebno izdelati 
tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v 
vodotok. Pri navedeni analizi je potrebno upoštevati tako maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki pretok vodotoka kot 
tudi maksimalno predvideno količino očiščenih odpadnih voda na iztoku. S predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v 
vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na dolvodnem zemljišču oziroma ne sme biti povečana poplavna ogroženost. 
Za zagotavljanje neškodljivega odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po potrebi, pred iztokom potrebno načrtovati 
zadrževalni bazen ustreznih dimenzij.«.

(23) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 68. člena (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje komunikacij-
skega omrežja) tako, da v prvi alineji četrtega odstavka na koncu doda besedilo: »razen na namenski rabi K1 in K2, kjer ni dopustna 
gradnja objektov, ki so po klasifikaciji objektov razvrščeni med postajna poslopja, terminale, stavbe za izvajanje komunikacij ter z 
njimi povezane stavbe (CC-SI 12410)«.

(24) Občina dopolnjuje besedilo 70. člena (lokalni energetski koncept) tako, da doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Po sprejetju SD OPN se pristopi k prenovi Lokalnega energetskega koncepta (LEK) občine Velike Lašče, kjer se bo ovrednotilo 
izvedene ukrepe v sprejetem Lokalnem energetskem konceptu Občine Velike Lašče, ki ga je izdelala družba Eco Consulting d.o.o. 
in opredelilo tudi nadaljnje ukrepe za zmanjšanje emisij onesnaževal iz kurilnih naprav, industrije ter prometa na območju občine.«

(25) Občina dopolnjuje besedilo 72. člena (naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana območja narave) tako, da doda 
nov sedmi odstavek, ki se glasi: »(7) Pri območjih z naravovarstvenim statusom se upoštevajo naslednje usmeritve in priporočila:

– organski odpadki, ki bi lahko privabili velike zveri, se naj ne odlagajo;
– smetišča in odlagališča odpadkov naj bodo ustrezno zaščitena, tako da bo onemogočen dostop medvedu;
– pašnike naj se zaščiti z električnimi ograjami;
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– stanovanjski objekti naj bodo odmaknjeni od gozdnega roba sklenjenega gozdnega območja vsaj 20 m (priporočeno 50 m 
ali več). Med objektom in gozdnim robom naj bo redno košen travnik (brez grmičevja).«

(26) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 73. člena (varstvo kulturne dediščine) tako, da besedilo tega člena v celoti črta 
in nadomesti z besedilom: »(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani skladno s predpisi s področja 
varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kul-
turnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem 
prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi 
kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene 
vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 
objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vre-
dnote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialna substanca, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih 
določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za 
celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez 
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve 
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije 
viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim 
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za 
kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege 
oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pri-
dobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. 
S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi var-
stvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali 
načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh 
vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni 
pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni v tem členu.

Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni 

detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med 

pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela 

drevesa), tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
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Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos kulturne dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodo-

vinsko pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter povr-

šinami, pomembnimi za delovanje celote.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke 

ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali 
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih 

oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov 

najdišč, ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine 

in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.
Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju kul-

turne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno 
območje določeno.

(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano de-
diščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Kulturnovarstveno soglasje je 
treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to 
območje urejanja. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba pripraviti konservatorski 
načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega 
načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski 
načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom. Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je 
predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanja ali 
uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih 
raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo 
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo 
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so 
tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se 
ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, 
stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za 
raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstve-
nega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav 
določi pristojna javna služba.

(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, 
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu od-
kritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke.

(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti 
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«

(27) Občina spreminja besedilo 74. člena (varovanje in izboljšanje okolja) tako, da v celoti črta besedilo petega odstavka, 
ostali odstavki se preoštevilčijo.

(28) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 75. člena (varstvo zraka) tako, da:
1. v celoti črta besedilo prvega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »Dejavnosti, ki povzročajo onesnaženje zraka, je 

dovoljeno umeščati le v industrijska območja. Pri zasnovi nove zazidave se upošteva tudi prevetrenost prostora in spodbujanje 
lokalne cirkulacije zraka.«,
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2. v celoti črta besedilo drugega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »Za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vpliva 
prometa na podnebne spremembe morajo imeti vsa načrtovana zaposlitvena območja in večja stanovanjska območja povezavo 
z javnim potniškim prometom. V sklopu strokovne podlage za vzpostavitev kolesarskih poti se preveri in načrtuje tudi povezave 
naselij s kolesarskimi potmi.«,

3. v celoti črta besedilo tretjega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »Pri novogradnjah se upoštevajo predpisi za učin-
kovito rabo energije.«,

4. v celoti črta besedilo četrtega odstavka, sedanji peti in šesti odstavek, postaneta četrti in peti odstavek,
5. v petem odstavku se črta besedilo: »obnavlja glede na energetski predpis« in nadomesti z besedilom: »prenovi skladno 

s 70. členom odloka«.
(29) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 76. člena (varstvo zraka) tako, da:
1. v prvem odstavku na koncu tretjega stavka pred piko doda besedilo: »oziroma poslabšali pogoje za izvajanje plovbe«.
2. v celoti črta besedilo petega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »Skladno z zakonom o vodah je treba za vsako poseb-

no rabo vode pridobiti vodno dovoljenje. Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, 
se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja/mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda in soglasja Uprave RS 
za pomorstvo glede vpliva na varnost plovbe. Pridobitev vodnega soglasja/mnenja je potrebna za:

– poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču,
– poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po zakonu o vodah,
– poseg, ki je potreben za izvajanje posebne rabe vode,
– poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
– poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
– poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik,
– hidromelioracijo in drugo kmetijsko operacijo, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride 

do vpliva na vodni režim.«,
3. v celoti črta besedilo šestega in sedmega odstavka, ostali odstavki se preoštevilčijo,
4. v sedmem odstavku (prej devetem odstavku):
a. črta besedilo »zagotovljena poplavna varnost« in nadomesti z besedilom »zmanjšana poplavna nevarnost«,
b. na koncu pred piko doda besedilo: »ter ne onemogoča ali ogroža izvajanje plovbe«,
5. na koncu dvanajstega odstavka (prej štirinajstega odstavka) doda besedilo: »Ureditve morajo biti zasnovane na podlagi 

sodobnih znanj hidrotehnične stroke, potrebne varnosti in stabilnosti objektov ter možnosti za vzdrževanje objektov vodne infras-
trukture.«,

6. doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi: »(13) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v 
prostor, ki bi ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen 
pretok vode, plavin in plavja ali bi onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih ter obvodnih organizmov. Na priobalnih zemljiščih 
je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.«,

7. doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi: »(14) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razda-
ljah, ki omogočajo dostop, oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture na območju 
vodotoka po katerem plovba ni možna.«,

8. doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi: »(15) Na priobalnem zemljišču vodotoka morata biti omogočena dostop in vzdr-
ževanje vodotoka, vključno z zagotovitvijo pogojev za gasilske intervencije, za reševanje iz vode ter za postavitev lovilnih pregrad 
za prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi.«,

9. doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi: »(16) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne 
pravice, ki so bile podeljene po 119. členu ZV-1 na območju prostorskega akta ter evidentirano posebno rabo vode, skladno z 
določili 108. člena ZV-1.«

(30) Občina dopolnjuje besedilo sedmega odstavka 77. člena (varstvo vodnih virov) tako, da:
1. doda novo prvo alinejo, ki se glasi: »– Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah VM-1/94 in VM-2/94 pri Marinčki (Uradni 

list RS, št. 47/95),«,
2. sedanja prva alineja postane druga alineja, na koncu katere doda besedo »in«,
3. doda novo tretjo alinejo, ki se glasi: »– Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega 

barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13).«
(31) Občina dopolnjuje besedilo 82. člena (erozijska in plazovita območja) tako, da:
1. v naslovu člena za besedo »erozijska« doda ločilo »,« in besedo »plazljiva«,
2. v prvem odstavku:
a. črta besedilo »in plazovita«,
b. na koncu doda besedilo: »Na erozijskem območju je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako 

drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.«,
3. črta besedilo drugega odstavka in nadomesti z besedilom: »Plazljiva območja so zemljišča, kjer je zaradi pojava vode 

in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug 
posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost 
zemljišča. Prepovedano je:

– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
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– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.«,
4. črta besedilo tretjega odstavka in nadomesti z besedilom: »Plazovita območja so zemljišča, kjer zaradi klimatskih in topo-

grafskih razlogov redno prihaja do pojava snežnih plazov ali pa obstoja velika verjetnost, da se pojavijo. Na plazovitem območju je 
prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna 
ali drugače ogrožena zemljišča.«

5. črta besedilo četrtega odstavka in nadomesti z besedilom: »V območjih, kjer se zaradi večjega nagiba ali nestabilnosti 
geološke podlage pojavljajo bočni premiki ali plazljivost terena, je potrebno k dokumentaciji za dovolitev posega priložiti predhodno 
geomehansko mnenje ali poročilo. V primeru poseganja na območja z večjim naklonom je potrebno ob nevarnosti erozije izvesti 
ustrezne protierozijske ukrepe.«

(32) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 84. člena (poplavna območja) tako, da:
1. črta besedilo prvega odstavka in nadomesti z besedilom: »Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni 

v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter 
karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne 
nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.«,

2. v drugem odstavku:
a. za besedilom »razen posegov,« doda besedilo »objektov in dejavnosti,«,
b. na koncu odstavka končno ločilo (piko) nadomesti z vejico in doda besedilo: »ter posegov in dejavnosti, ki jih dopuščajo 

predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.«
3. črta besedilo petega odstavka in nadomesti z besedilom: »Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne 

nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor 
treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi 
poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če 
načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba sku-
paj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo 
izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu 
stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za novo stanje.«,

4. doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili dolo-
čeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«,

5. doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »(7) Na zemljiščih, ki se nahajajo znotraj poplavnih območij, ni dopustno nikakršno 
nasipavanje terena, ki bi lahko vplivalo na poplavno varnost.«,

6. doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »(8) Na območju razredov poplavne nevarnosti z oznako Ps (srednje poplavne 
nevarnosti) in Pv (velike poplavne nevarnosti) širitev obstoječih objektov ali postavitev novih objektov ni dopustna do izdelave 
strokovne podlage za načrtovano stanje, ki bo opredelila celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti. V ta na-
men je potrebno skupaj z načrtovanjem gradnje novih objektov in širitev le-teh, načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne 
nevarnosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje in posegi v prostor na predmetnem območju.«

7. sedanji šesti odstavek postane deveti odstavek.
(33) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 85. člena (varstvo pred požarom) tako, da:
1. črta besedilo prvega odstavka in nadomesti z besedilom: »Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati 

prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in 
reševanje je treba zagotoviti z odmiki in požarnimi ločitvami od parcelnih mej in med objekti, intervencijskimi potmi, dostopi, do-
vozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila, viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter s površinami ob objektih za 
evakuacijo ljudi.«,

2. črta besedilo tretjega odstavka in nadomesti z besedilom: »Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za 
požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnove požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu 
študije požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.«.

(34) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 87. člena (varstvo pred hrupom) tako, da:
1. črta besedilo prvega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »V skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v 

okolju, so glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, določene stopnje varstva pred hrupom, z namenom zmanjševanja one-
snaževanja okolja s hrupom za posamezne površine.

II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben 
poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:

– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SSs), stanovanjske površine za posebne 
namene (SB);

– na posebnem območju: površine za turizem (BT);
III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z 

vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK);
– na območju površin razpršene poselitve (A);
– na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, 

gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajočimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti 
in manjša obrt (CDo);

– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU);
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene po-

vršine (ZD);
IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je 

dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na posebnih območjih: športni centri (BC);
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone (IG) in površine za industrijo (IP);
– na območjih prometnih površin (P): vse površine;
– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse površine;
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– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine;
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine;
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine;
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen na mirnem območju na prostem;
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.«;
2. v drugem odstavku črta besedilo »SE-5/2« in nadomesti z besedilom »SE-118«;
3. v četrtem odstavku črta besedilo »varovalnih pasovih« in nadomesti z besedilom »vplivnem območju«;
4. črta besedilo petega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »Na podlagi strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom 

za čas prireditve, je za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, potrebno pridobiti soglasje Občine Velike Lašče.«;
5. črta besedilo šestega odstavka in nadomesti z besedilom: »Upravljavec virov hrupa mora zagotoviti izvedbo ukrepov za 

zmanjšanje emisije hrupa v okolje.«;
6. črta besedilo sedmega odstavka in nadomesti z besedilom: »Upravljavec javne železniške infrastrukture ne bo zagotavljal 

dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nove objekte in njihove funkcionalne površine. Pri novogradnjah objektov in posegih 
v obstoječe objekte v varovalnem progovnem pasu železniške proge je treba predvideti ustrezno zaščito pred hrupom, izvedba 
vseh ukrepov za zaščito območja in objektov pred negativnimi vplivi železniške proge je obveznost investitorjev novih posegov 
ali objektov. V vplivno območje infrastrukturnih objektov, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa za takšne vire že presežene, ni 
dovoljeno umeščati stavb z varovanimi prostori.«;

7. doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »(8) Pogoje za II. stopnjo varstva pred hrupom izpolnjujejo naslednje EUP ali deli EUP 
(območja so prikazana v prilogah OPN – Stanje v prostoru):« in novo tabelo:

PNRP Oznaka PPNRP OZN EUP Oznaka
SS SSs TU-2
SS SSs TU-46
SS SSs TU-74
SS SSs TU-49
SS SSs TU-60
SS SSs TU-1
BT - KP-110
BT - TU-160
SS SSs VL-8
SS SSs TU-91
BT - SE-78
SS SSs TU-84
(35) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 88. člena (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) tako, da:
1. v prvem odstavku:
a. črta besedilo prvega stavka in ga nadomesti z besedilom: »Glede na škodljive učinke sevanja, so stopnje varstva pred 

sevanjem določene za posamezne površine naravnega ali življenjskega okolja glede na občutljivost posameznega območja:«;
b. v prvi alineji črta v oklepaju oznako »SSv«;
2. v drugem odstavku črta besedilo »oceno vplivov na okolje« in ga nadomesti z besedilom »strokovno oceno elektroma-

gnetnega sevanja«;
3. v tretjem odstavku na koncu doda besedilo: »Prav tako ni dovoljeno umeščati novih virov elektromagnetnega sevanja v 

oddaljenostih, ki določajo vplivno območje virov elektromagnetnega sevanja, od objektov z varovanimi prostori. Odmiki, določeni 
v tej točki lahko odstopajo od navedenih, glede na vrsto oziroma tip daljnovoda (sod, jelka, donau).«

(36) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 89. člena (varstvo pred svetlobnim onesnaženjem) tako, da:
1. v prvem odstavku
a. za besedo »teles« doda besedilo: »(uporaba svetil in poraba električne energije namenjena razsvetljavi)«,
b. črta besedilo »določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja« in ga nadomesti z besedilom: »določa Uredba o 

mejnih vrednostih onesnaženja okolja«,
2. v tretjem odstavku in črta besedilo prvega stavka,
3. črta besedilo četrtega odstavka in ga nadomesti z besedilom: »Vrednosti svetlobnega onesnaženja okolja na oknih varo-

vanih prostorov ne smejo presegati mejnih vrednosti določenih v zgoraj navedeni Uredbi (priloga 1).«
(37) Občina spreminja 90. člen (zagotavljanje ustreznega osončenja) tako, da črta besedilo »morajo biti bivalni prostor v času 

zimskega solsticija osončeni« in ga nadomesti z besedilom »mora biti vsaj en bivalni prostori v času zimskega solsticija osončen«.
(38) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo drugega odstavka 91. člena (zagotavljanje oskrbe prebivalstva s kakovostno 

pitno vodo) tako, da črta besedilo »izvajajo pristojni Zavodi za zdravstveno varstvo« in ga nadomesti z besedilom »izvaja Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano«.

(39) Občina spreminja besedilo odloka tako, da za 91. členom dodaja nov člen, ki se glasi: »91.a člen (dodatni ukrepi za 
zagotavljanje zdravja ljudi)

(1) Ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka:
– za ogrevanje objektov naj se prednostno uporablja čistejše energente ali kjer je mogoče priključitev na skupne kotlovnice;
– ureditev in spodbujanje javnega potniškega prometa;
– energetska sanacija javnih objektov;
– omejitev individualnega prometa v strnjenih naseljih;
– ureditev kolesarskih povezav;
– ukrepi za zagotavljanje primerne oddaljenosti virov vonjav (npr. kompostarne, bioplinarne) od stanovanjskih območij.
(2) Pri odprtem kompostiranju (bioplinarn in kompostarn) je treba zagotoviti, da je zunanji rob območja od območij stano-

vanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport 
ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m.
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(3) Za nove objekte namenjene za rejo živali (večje farme za rejo živali, za katere je potrebno izdelati PVO), ki so viri vonjav, 
oziroma širitvi obstoječih objektov je treba s strokovno študijo preveriti vplivno območje in jih umestiti v primerno oddaljenost od 
območij navedenih v prejšnjem odstavku.

(4) Pri reji in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja 
z neprijetnimi vonjavami.

(5) Zagotavljanje ukrepov glede varovanja zemljišč za oskrbo prebivalstva s kakovostno lokalno pridelano hrano.
(6) Na območju poselitve se zagotavlja primeren delež površin namenjenih za urbano vrtnarjenje, šport in rekreacijo.
(7) Spodbuja se zdrav življenjski slog bivanja na prostem (npr. ureditev kolesarskih povezav med naselji ipd.).
(8) Do priprave naslednjih SD OPN se obvezno pripravi strokovna podlaga, ki bo jasno opredelila, kje so že vzpostavljene 

kolesarske poti in kje so predvidene vzpostavitve novih kolesarskih poti med naselji.«
(40) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 92. člena (spremljanje kazalcev okolja) tako, da:
1. v drugem odstavku preglednico v celoti zamenjuje z novo preglednico:

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje spremljanja
Vrednosti kazalcev 
hrupa na območju 
občine

Občina Velike Lašče naj za območje občine izdela karto 
hrupa iz katere bodo razvidne vrednosti kazalcev hrupa 
na območju občine. Na podlagi rezultatov karte hrupa naj 
se določijo tudi nova območja II. SVPH in podajo ustrezni 
ukrepi na območjih, kjer bo zaznano preseganje za 
posamezno SVPH.

Občina Vsakih 5 let v času 
izvajanja SD OPN

Število konfliktnih 
območij glede na 
SVHP

Občina naj preko izvajanja SD OPN spremlja stanje glede 
morebitnih novih stikov. 

Občina Letno v času 
izvajanja SD OPN

Stanje omrežja za 
odvajanje komunalnih 
odpadnih voda (KOV) 
in število čistilnih 
naprav glede na 
potrebe

Stanje omrežja se spremlja s pomočjo notranje analize, ki 
jo izvaja javna gospodarska služba odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine.
Način ukrepanja v primeru odstopanj od predvidene 
vrednosti kazalca: Ugotovi se vzrok odstopanj. Z 
upravljavci se preveri ali je to posledica izvajanja SD OPN 
ali kakšnega drugega dejavnika in ali je potrebno pripraviti 
predlog sprememb določil odloka SD OPN.

Upravljavec 
kanalizacijskega 
sistema

Letno v času 
izvajanja SD OPN

Kemijsko stanje 
podzemnih voda

ARSO v skladu z rednimi monitoringi objavlja letna poročila 
Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode, ki naj bo vir 
podatkov za spremljanje stanja kazalnika.
Način ukrepanja v primeru odstopanj od predvidene 
vrednosti kazalca: Ugotovi se vzrok odstopanj. Z 
upravljavci se preveri ali je to posledica izvajanja SD OPN 
ali kakšnega drugega dejavnika in ali je potrebno pripraviti 
predlog sprememb določil odloka SD OPN.

Občina s pomočjo 
javno dostopnih 
podatkov (ARSO, 
MKO)

1x vsaka 3 leta času 
izvajanja SD OPN

Površine I. stopnje 
varstva pred 
sevanjem v vplivnem 
območju virov 
sevanja

Občina naj preko izvajanja SD OPN spremlja stanje glede 
površin I. stopnje varstva pred sevanjem v vplivnem 
območju virov sevanja predvsem v zvezi z predvidenim 
daljnovodom. Za površine I. stopnje varstva pred sevanjem 
naj Občina skupaj z lastniki teh območij pridobi dokazilo 
pooblaščene organizacije, da niso prekoračene dopustne 
vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi. 

Občina Letno v času 
izvajanja OPN

Število in lastnosti 
enot kulturne 
dediščine

Preveri se število enot kulturne dediščine v Registru 
nepremične kulturne dediščine (http://rkd.situla.org/). To je 
javno dostopen podatek.

Občina 1x na 3 leta v času 
izvajanja SD OPN 

Ogroženost enot 
kulturne dediščine

Preveri se ogroženost enot kulturne dediščine, ki jo 
pripravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
in je izpeljana iz ocene stanja dediščine ter predstavlja 
kazalec nujnosti ukrepanja v smislu celostnega ohranjanja 
dediščine v skladu z veljavno zakonodajo in konvencijami.
Ugotovi se vzrok odstopanj. S strokovno službo (ZVKDS) 
se preveri ali je to posledica izvajanja OPN ali kakšnega 
drugega dejavnika in ali je potrebno pripraviti predlog 
sprememb določil odloka OPN.

Občina v sodelovanju 
z ZVKDS

1x na 3 leta v času 
izvajanja SD OPN

Število izdanih 
kulturnovarstvenih 
soglasij

Preveri se število izdanih kulturovarstvenih soglasij v občini 
pri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
V primeru da se število izdanih kulturnovarstvenih soglasij 
ne povečuje, se preveri vzrok odstopanj skupaj s strokovno 
službo (ZVKDS) in ali je potrebno pripraviti predlog 
sprememb določil odloka OPN.

Občina v sodelovanju 
z ZVKDS

1x na 3 leta v času 
izvajanja SD OPN

PLDP na pomembnih 
prometnicah v občini

Povprečni letni dnevni promet se spremlja letno v obliki 
letnih poročil, ki jih pripravlja DRSC. Občina naj spremlja 
predvsem gibanje prometa na območju občine. Skladno 
z ugotovitvami naj izvede ukrepe za zmanjšanje emisij iz 
prometa. Spremljanje gibanja prometa naj se izvaja na letni 
ravni.

Občina na podlagi 
poročil DRSC.

Letno v času 
izvajanja SD OPN
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Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje spremljanja
Dolžina kolesarskih 
poti in povezava med 
naselji

Izdela naj se evidenca dolžine obstoječih kolesarskih poti 
skupaj z grafičnim prikazom. V nadaljevanju naj se letno 
spremlja izvedba novih kolesarskih poti.

Občina Letno v času 
izvajanja SD OPN

Dolžina cest, kjer je 
uveljavljeno umirjanje 
prometa

Izdela naj se evidenca dolžine cest, kjer je uveljavljeno 
umirjanje prometa skupaj z grafičnim prikazom. V 
nadaljevanju naj se letno spremlja izvedba novih cest, kjer 
bo uveljavljeno umirjanje prometa

Občina Letno v času 
izvajanja SD OPN

Delež površin za 
šport in rekreacijo

Spremlja naj se izvedba na predvidenih površinah za šport 
in rekreacijo. Ločeno naj se spremlja tudi površine za šport 
in rekreacijo, ki bodo prisotne v sklopu ostale namenske 
rabe prostora (recimo BT in podobno). Spremljanje naj se 
izvaja na letni ravni.

Občina Letno v času 
izvajanja SD OPN

Delež površin za 
parke

Spremlja naj se izvedba na predvidenih površinah za 
parke. Ločeno naj se spremlja tudi površine za parke, ki 
bodo prisotne v sklopu ostale namenske rabe prostora 
(recimo SS in podobno). Spremljanje naj se izvaja na letni 
ravni.

Občina Letno v času 
izvajanja SD OPN

Količina porabljene 
vode na prebivalca  
in proste kapacitete.

Še naprej na se spremlja količina porabljene vode na 
prebivalca, glede na podatke iz evidence s katerimi 
razpolaga upravljavec vodovodnih sistemov (JP Komunala 
Velike Lašče d.o.o.). Spremljanje naj se izvaja na letni 
ravni.

Občina Letno v času 
izvajanja SD OPN

Kakovost pitne vode 
na vodnih virih iz 
katerih se oskrbuje 
prebivalstvo s pitno 
vodo

Še naprej na se spremlja kakovost pitne vode na vodnih 
virih v skladu s programom spremljanja, ki ga izvaja 
upravljavec vodovodnih sistemov (JP Komunala Velike 
Lašče d.o.o.) in izvajalec monitoringa kakovosti pitne 
vode v skladu s potrjenimi letnimi programi. Spremljanje 
naj se izvaja na letni ravni. Občina naj podatke pridobi od 
upravljavca in jih v obliki sporočila za javnost letno objavi 
tako, da bodo podatki dostopni za vse prebivalce. 

Občina Letno v času 
izvajanja SD OPN

Število in delež 
prebivalcev, ki nima 
urejenega nadzora 
nad kakovostjo pitne 
vode 

Vzpostavi naj se evidenca in izvaja letno spremljanje stanja 
Število in delež prebivalcev, ki morebiti nimajo urejenega 
nadzora nad kakovostjo pitne vode, glede na prihodnje 
gradnje in širitve dejavnosti. Občina naj podatke pridobi od 
upravljavca in jih v obliki sporočila za javnost letno objavi 
tako, da bodo podatki dostopni za vse prebivalce.

Občina Letno v času 
izvajanja SD OPN

Površina pozidanih 
stavbnih zemljišč v 
poplavnih območjih 
na območju občine

GIS analiza na podlagi namenske rabe v občini Velike 
Lašče, določenih razredov poplavnih območij s strani 
ARSO in dejanske rabe tal. Površina se naj določi  
na podlagi dejanske rabe tal znotraj poplavnih območij. 
Ugotovi se vzrok odstopanj in preveri ali je to posledica 
izvajanja SD OPN ali kakšnega drugega dejavnika in ali je 
potrebno pripraviti predlog sprememb določil odloka  
SD OPN.

Občina s pomočjo 
javno dostopnih 
podatkov

1 x na 3 leta v času 
izvajanja SD OPN

2. za tretjim odstavkom dodaja nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Kazalci stanja okolja za spremljanje dejavnikov povezanih 
z varovanjem zdravja, katerih spremljanje zagotavlja Občina:

– delež prebivalcev, ki se (ne)oskrbuje s pitno vodo iz javnega vodovoda;
– delež vodnih virov, kjer je uveljavljen vodovarstveni režim v skladu s predpisi;
– zmogljivost oziroma proste kapacitete čistilne naprave;
– pokritost naselij z javno kanalizacijo zaključeno s čistilno napravo;
– število prebivalcev na zbiralnico in zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov;
– število pomembnih virov vonjav;
– delež prebivalcev, ki za ogrevanje uporablja različne načine ogrevanja (individualna kurišča, skupne kotlovnice, plin in OVE);
– delež energetsko saniranih javnih objektov;
– število objektov z varovanimi prostori v vplivnem območju virov EMS;
– število pritožb prebivalcev glede vplivov na varovanje zdravja ljudi.«
(41) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 96. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih stano-

vanj) tako, da:
1. v prvem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.5 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Dopustna je uredi-

tev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih 
površinah na navedeni namenski rabi.«,

b. v vrstici z oznako »1.6 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 
besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,

c. v vrstici z oznako »3.2 Oblikovanje objektov« v drugem stolpcu črta besedilo: »Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ 
tri enostavne ali nezahtevne objekte.«,

d. črta celotno vrstico z oznako »3.3. Velikost in urejanje zelenih površin«,
2. črta celotno besedilo drugega odstavka, ostali odstavki se preoštevilčijo,
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3. v drugem (prej tretjem) odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.5 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »d) Dopustna je ureditev 

kolesarskega omrežja po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih površinah na navedeni namenski rabi.«,
b. v vrstici z oznako »1.6 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti iz seznama predpisa, ki opredeljuje vrste objektov glede 

na zahtevnost;« v drugem stolpcu črta besedilo prvega in drugega odstavka in nadomesti z besedilom: »Dopustni nezahtevni in 
enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«

4. tretjem (prej četrtem) odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.4 Dopustni objekti in dejavnosti« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »– 12640 stavbe za 

zdravstveno oskrbo do 200 m2 bruto tlorisne površine«,
b. v vrstici z oznako »1.5 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Dopustna je uredi-

tev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih 
površinah na navedeni namenski rabi.«,

c. v vrstici z oznako »1.6 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta besedilo prvega in drugega odstavka 
in nadomesti z besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,

d. v vrstici z oznako »3.1 Tip zazidave« v drugem stolpcu v drugi alineji na koncu doda besedilo »in D«,
(42) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 97. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo v območjih centralnih 

dejavnosti) tako, da:
1. v prvem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.5 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in ga nadomesti z besedi-

lom: »Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, dozidave in nadzidave obstoječih 
objektov.

Dopustna je ureditev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali re-
konstruiranih prometnih površinah na navedeni namenski rabi.«,

b. v vrstici z oznako »1.6 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 
besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,

2. v drugem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.6 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu črta besedilo », BE« in na koncu doda besedilo: 

»Dopustna je ureditev kolesarskega omrežja po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih površinah na navedeni namenski rabi.«,
b. v vrstici z oznako »1.7 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 

besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,
3. v tretjem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.5 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Dopustna je ureditev 

kolesarskega omrežja po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih površinah na navedeni namenski rabi.«,
b. v vrstici z oznako »1.6 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 

besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,
4. v četrtem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.6 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Dopustna je uredi-

tev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih 
površinah na navedeni namenski rabi.«,

b. v vrstici z oznako »1.7 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 
besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,

5. v petem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.6 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Dopustna je uredi-

tev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih 
površinah na navedeni namenski rabi.«,

b. v vrstici z oznako »1.7 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 
besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«.

(43) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 98. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih proizvo-
dnih dejavnosti) tako, da:

1. v prvem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.4 Dopustni objekti in dejavnosti« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »– 24203 objekti za 

ravnanje z odpadki,
– 12640 stavbe za zdravstveno oskrbo.«,
b. v vrstici z oznako »1.6 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Dopustna je uredi-

tev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih 
površinah na navedeni namenski rabi.«,

c. v vrstici z oznako »1.7 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta besedilo prvega in drugega odstavka 
in nadomesti z besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,

2. doda nov drugi odstavek in tabelo, ki se glasita: »(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IK – površine z objekti za 
kmetijsko proizvodnjo« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Osnovna dejavnost Kmetijske stavbe za intenzivno pridelavo rastlin in rejo živali
1.2 Spremljajoče dejavnosti Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
1.3 Izključujoče dejavnosti Bivanje, razen v primeru preselitve kmetije.
1.4 Dopustni objekti in dejavnosti Dopustni objekti:

Vsi kmetijsko gospodarski objekti.
1.5 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

Stanovanjski objekti so dopuščeni v primeru preselitve cele kmetije.

1.6 Dopustne gradnje in druga dela Dopustna je ureditev kolesarskega omrežja po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih 
površinah na navedeni namenski rabi.
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1.7 Dopustni nezahtevni in enostavni 
objekti

Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2. 

2 Velikost in zmogljivost objektov
2.1 Velikost in zmogljivost objektov Višina objektov:

Višina objektov za kmetijsko oziroma dopolnilno dejavnost:
– tip C: P+1. Kota slemena je do 13,0 m.
– tip D: do P+M. Kota slemena je do 8,60 m.
Višina stanovanjskih objektov v primeru preselitve kmetije:
– Tip AE: največ P+1+M ali v celoti vkopana klet (K+P+1+M), kota pritličja pri vhodu 
ne sme biti višja od 30 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od 150 cm, kota 
slemena je do 11,5 m.
Če je objekt na strmem terenu je pritličje lahko do treh strani vkopano v zemljo.
– tip D: do P+M. Kota slemena je do 8,60 m.

3 Oblika objektov
3.1 Tip zazidave Tip C

V primeru preselitve cele kmetije tudi tip AE, D.
3.2 Oblikovanje objektov Skladno s tipologijo objektov določeno v 48. členu tega odloka.

(44) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo odloka, tako da za 98. členom dodaja nov 98.a člen, ki se glasi: »98.a člen 
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih površin za turizem)

Na območjih podrobnejše namenske rabe »BT – površine za turizem« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Osnovna dejavnost Namenjena so hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in 

nastanitev.
1.2.Spremljajoče dejavnosti /
1.3.Izključujoče dejavnosti Bivanje, proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
1.4 Dopustne gradnje in druga dela Dopustne so novogradnje, spremembe namembnosti, odstranitev objekta, rekonstrukcija, 

dozidave in nadzidave obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.
Dopustna je ureditev kolesarskega omrežja po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih 
površinah na navedeni namenski rabi.

1.5 Vrsta objektov Zahtevni, manj zahtevni:
– 12111 hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;
– 12112 gostilne, restavracije in točilnice;
– 12120 druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
– 12203 druge poslovne stavbe (npr. recepcija);
– 12301 trgovske stavbe (dopustna kot spremljajoča ali dopolnilna dejavnost, ki je 
okoljsko in prostorsko združljiva s pretežno rabo prostora v EUP);
– 12304 stavbe za storitvene dejavnosti (dopustna kot spremljajoča ali dopolnilna 
dejavnost, ki je okoljsko in prostorsko združljiva s pretežno rabo prostora v EUP);
– 12420 garažne stavbe;
– 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo (dopustna kot spremljajoča ali dopolnilna 
dejavnost, ki je okoljsko in prostorsko združljiva s pretežno rabo prostora v EUP);
– 12714 druge nestanovanjske kmetijske stavbe (dopustni samo objekti za lastne 
potrebe);
– 12740 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (dopustni so objekti, združljivi s pretežno 
rabo prostora razen vojašnic, zaporov in prevzgojnih domov);
– 23020 elektrarne in drugi energetski objekti (dopustna kot spremljajoča ali dopolnilna 
dejavnost, ki je okoljsko in prostorsko združljiva s pretežno rabo prostora v EUP);
– 24110 športna igrišča (dopustni vsi objekti, združljivi s pretežno namensko rabo, razen 
površin za avtomobilistične ali motoristične dirke);
– 24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (dopustna kot 
spremljajoča ali dopolnilna dejavnost, ki je okoljsko in prostorsko združljiva s pretežno 
rabo prostora v EUP);
– 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (dopustni samo objekti 
za lastne potrebe).
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2. 

Posebni prostorski izvedbeni pogoji 
po posameznih EUP:

V EUP KP-110 je na namenski rabi BT dopustno izvajanje dejavnosti letnega gledališča 
na prostem. V čim večji meri je potrebno ohranjati značilen videz krajine in obstoječo 
vegetacijo.
V EUP TU-160 je na namenski rabi BT dopustna vzpostavitev kampa. Dopustna je:
1. gradnja objekta etažnosti (K)+P+(M);
2. gradnja bungalovov;
3. ureditev manjših športnih igrišč, kot so balinišče na prostem, odbojka na mivki, 
badminton, kegljišče na prostem in podobno, ki morajo biti urejeni tako, da ne povzročajo 
dodatne erozije terena;
4. ureditev urejenega prostora za piknik odprtega ali pokritega tipa (tudi tipa kozolca ali 
skednja) in ostalih spremljajočih objektov za izvajanje dejavnosti;
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5. pri urejanju je potrebno v čim večji meri ohranjati značilen videz krajine in obstoječo 
vegetacijo;
6. izvajanje dejavnosti ne sme povzročati prekomernega hrupa in onesnaževati gozdnega 
prostora.
V EUP SE-78 je na namenski rabi BT dopustna:
1. postavitev planinske koče z gostinsko in nastanitveno ponudbo (objekt etažnosti 
(K)+P+(M));
2. ureditev urejenega prostora za piknik odprtega ali pokritega tipa (tudi tipa kozolca ali 
skednja) in ostalih spremljajočih objektov za izvajanje dejavnosti;
3. pri urejanju je potrebno v čim večji meri ohranjati značilen videz krajine in obstoječo 
vegetacijo;
4. izvajanje dejavnosti ne sme povzročati prekomernega hrupa in onesnaževati kmetijskih 
površin in gozdnega prostora.

«
(45) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 99. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih zelenih 

površin) tako, da:
1. v prvem odstavku v tabeli v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda be-

sedilo: »– Dopustna je ureditev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali 
rekonstruiranih prometnih površinah na navedeni namenski rabi.«,

2. v drugem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.3 Izključujoče dejavnosti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z besedilom: »Trgovina 

na debelo, bivanje, poslovne dejavnosti, proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje.«,
b. v vrstici z oznako »1.5 Pogojno dopustni objekti in dejavnosti« v drugem stolpcu doda besedilo: »Ob pridobitvi projektnih 

pogojev in soglasij pristojnih nosilcev urejanja prostora k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je dovoljena 
postavitev manjših, pritličnih gostinskih objektov, oblikovno prilagojenih okoliškim stavbam.«,

c. v vrstici z oznako »1.6 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu doda besedilo: »Dopustna je ureditev kolesar-
skega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih površinah 
na navedeni namenski rabi.«,

d. v vrstici z oznako »1.7 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 
besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,

3. v četrtem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.6 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Dopustna je uredi-

tev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih 
površinah na navedeni namenski rabi.«,

b. v vrstici z oznako »1.7 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti iz seznama predpisa, ki opredeljuje vrste objektov glede 
na zahtevnost« v drugem stolpcu črta besedilo prvega in drugega odstavka in nadomesti z besedilom: »Dopustni nezahtevni in 
enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«.

(46) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 100. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih pro-
metnih površin) tako, da:

1. v prvem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.4 Pogojno dopustni objekti in dejavnosti« v drugem stolpcu v prvi alineji besedilo »tega člena« na-

domesti z besedilom »te tabele« in na koncu te alineje črta besedilo: »elementi prečnega profila ne smejo biti manjši kot: vozišče 
2,75 m; kolesarske steza 1,50 m; hodnik za pešce 1,50 m«,

b. v vrstici z oznako »1.5 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu doda besedilo: »Dopustna je ureditev kolesar-
skega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih površinah 
na navedeni namenski rabi.«,

c. v vrstici z oznako »1.6 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 
besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,

2. v drugem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Dopustno je prečkanje 

kolesarskih poti po obstoječih cestnih povezavah (obstoječ nadvoz, podvoz).«,
b. v vrstici z oznako »1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 

besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«,
c. v vrstici z oznako »2.1 Velikost in zmogljivost objektov« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Pri morebitnem načr-

tovanju gradenj nadvozov in nadhodov naj bo višina spodnjega roba nadvoza oziroma nadhoda minimalno 6200 mm nad gornjim 
robom tirnice.«,

3. v tretjem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.1 Dopustni objekti in dejavnosti« med dopustnimi objekti doda nova četrta alineja, ki se glasi: »– 12303 

bencinski servisi;«,
b. v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu doda besedilo: »Dopustna je ureditev kolesar-

skega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih površinah 
na navedeni namenski rabi.«,

c. v vrstici z oznako »1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 
besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«.

(47) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 101. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih okoljske 
infrastrukture) tako, da:

1. v prvem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu doda besedilo: »Dopustna je ureditev kolesar-

skega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih površinah 
na navedeni namenski rabi.«,

b. v vrstici z oznako »1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z 
besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«.
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(48) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 102. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na površinah raz-
pršene poselitve) tako, da:

1. v prvem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.4 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu doda besedilo: »Dopustna je uredi-

tev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih 
površinah na navedeni namenski rabi.«,

b. v vrstici z oznako »1.5 Vrsta objektov« v drugem stolpcu črta besedilo drugega in tretjega odstavka in nadomesti z bese-
dilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«. Občina črta tudi besedilo predzadnjega stavka četrtega 
odstavka, ki se glasi: »Na zemljišču je dovoljeno postaviti največ tri enostavne ali nezahtevne objekte.«

2. doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) V EUP TU-83 je dovoljena širitev obstoječe dejavnosti. Obstoječi objekt (obrtna 
delavnica) se lahko dogradi za namen avtosalona oziroma druge sorodne dejavnosti, ne glede na omejitve določene v točki (1) 
vrstice 1.5 tega člena. Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo, iz katere bo razvidna 
poplavna ogroženost območja in morebitni omilitveni ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti.«

(49) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 103. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih kme-
tijskih zemljišč) tako, da:

1. v prvem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.1 Dopustni objekti in dejavnosti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in ga nadomesti z besedilom: 

»Brez spremembe namenske rabe se na območju kmetijskih zemljišč lahko načrtujejo samo:
a) agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
b) enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 

gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUrep-2), razen kleti in vinske kleti;
c) objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, 

in se po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 
– ZUrep-2), lahko uvrstijo med enostavne in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po 
velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov;

č) čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2;
d) staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine 

do vključno 100 m2;
e) pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora 

za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, 
premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);

f) pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
g) raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;
h) začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik);
i) opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);
j) začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste 

začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
k) dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki:
– ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;
l) gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 

državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripada-

jočimi objekti in priključki nanje, in
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripada-

jočimi objekti in priključki nanje;
m) rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načr-

tovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, 
podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih 
je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;

n) mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.«
b. v vrstici z oznako »1.2 Pogojno dopustni objekti in dejavnosti« v drugem stolpcu doda besedilo: »Občina načrtuje kolesarsko 

povezavo, ki je v grafičnem delu SD OPN1 linijsko prikazana na karti »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske 
javne infrastrukture« v izvedbenem delu in z vektorskim podatkom »134_kolesarske_poti_predvidene.shp«. Del kolesarske poti 
je načrtovan tudi po obstoječih poljskih poteh in kolovozih, ki jih ni dopustno spreminjati in urediti v kolesarske poti. Dopustna je 
uporaba obstoječih kolovozov ali poljskih poti za kolesarjenje, kjer je treba omogočiti neovirano vožnjo kmetijski mehanizaciji in 
neoviran dostop kmetijski in drugi mehanizaciji do kmetijskih zemljišč.

Občina načrtuje učno pot Rašica, ki je v grafičnem delu SD OPN1 linijsko prikazana na karti »4. Prikaz območij enot urejanja 
prostora in gospodarske javne infrastrukture« v izvedbenem delu in z vektorskim prikazom »134_ucna_pot_rasica.shp«. Trasa 
učne poti poteka po obstoječih poteh, razen na zemljišču s parcelnima številkama 705/21 in 705/22, obe k.o. Osolnik, kjer je učna 
pot dovoljena samo s soglasjem lastnika, brez odstranjevanja travne ruše, utrjevanja tal, postavljanja objektov in urbane opreme. 
Celotno (obstoječo in predvideno) traso proti severu je dopustno urediti le na način, da se pas travnika v širini enega metra redno 
kosi, tudi v času poplav trase učne poti ni dovoljeno nasipati ali kako drugače osuševati.«,

c. v vrstici z oznako »1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« črta besedilo prvega odstavka in nadomesti z besedilom: 
»Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«. Občina črta tudi besedilo prvega stavka drugega odstavka, ki 
se glasi: »Enostavni pomožni kmetijsko gozdarki objekti in nezahtevni pomožni kmetijsko gozdarski objekti, navedeni v predpisu 
o vrstah objektov glede na zahtevnost.«
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2. v drugem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.1 Dopustni objekti in dejavnosti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in ga nadomesti z besedilom: 

»Brez spremembe namenske rabe se na območju kmetijskih zemljišč lahko načrtujejo samo:
a) agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
b) enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 

gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUrep-2), razen kleti in vinske kleti;
c) objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, 

in se po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 
– ZUrep-2), lahko uvrstijo med enostavne in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po 
velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov;

č) čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2;
d) staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine 

do vključno 100 m2;
e) pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora 

za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, 
premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);

f) pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;
g) raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;
h) začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik);
i) opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);
j) začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste 

začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
k) dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki:
– ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;
l) gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 

državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s pripada-

jočimi objekti in priključki nanje, in
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripada-

jočimi objekti in priključki nanje;
m) rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načr-

tovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, 
podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih 
je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;

n) mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.«,
b. v vrstici z oznako »1.2 Pogojno dopustni objekti in dejavnosti« v drugem stolpcu doda besedilo: »Občina načrtuje kolesarsko 

povezavo, ki je v grafičnem delu SD OPN1 linijsko prikazana na karti »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske 
javne infrastrukture« v izvedbenem delu in z vektorskim podatkom »134_kolesarske_poti_predvidene.shp«. Del kolesarske poti 
je načrtovan tudi po obstoječih poljskih poteh in kolovozih, ki jih ni dopustno spreminjati in urediti v kolesarske poti. Dopustna je 
uporaba obstoječih kolovozov ali poljskih poti za kolesarjenje, kjer je treba omogočiti neovirano vožnjo kmetijski mehanizaciji in 
neoviran dostop kmetijski in drugi mehanizaciji do kmetijskih zemljišč.«,

c. v vrstici z oznako »1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti« črta besedilo prvega odstavka in nadomesti z besedilom: 
»Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«. Občina črta tudi besedilo prvega stavka drugega odstavka, ki 
se glasi: »Enostavni pomožni kmetijsko gozdarki objekti in nezahtevni pomožni kmetijsko gozdarski objekti, navedeni v predpisu 
o vrstah objektov glede na zahtevnost.«

(50) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 104. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na gozdnih zemljišč) 
tako, da:

1. v prvem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu doda besedilo: »Dopustna je ureditev kolesar-

skega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih prometnih površinah 
na navedeni namenski rabi.«,

b. v vrstici z oznako »1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti iz seznama predpisa, ki opredeljuje vrste objektov glede 
na zahtevnost« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in nadomesti z besedilom: »Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so 
določeni v Prilogi 2.«,

2. v drugem odstavku v tabeli v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu doda besedilo: »Do-
pustna je ureditev kolesarskega omrežja, vključno z načrtovano državno kolesarsko povezavo G-9, po obstoječih ali rekonstruiranih 
prometnih površinah na navedeni namenski rabi.«,

3. doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »GP – gozd s posebnim namenom« 
veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti a) Vzdrževanje obstoječih poti in raziskovalna dejavnost.

b) Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je 
dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
c) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojnega 
organa oziroma službe s področja gozdarstva.

1.2 Pogojno dopustni objekti in 
dejavnosti

/
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1.3 Dopustne gradnje in druga dela /
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni 
objekti

/

(51) Občina spreminja in dopolnjuje besedilo 105. člena (posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih voda) 
tako, da:

1. v prvem odstavku v tabeli:
a. v vrstici z oznako »1.1 Dopustni objekti in dejavnosti« v drugem stolpcu črta celotno besedilo in ga nadomesti z besedilom: 
»– gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov na javno infrastrukturo ter z 

gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno povezane ureditve, vendar le na krajših odsekih, kjer zaradi naravnih prostorskih 
omejitev ni možen drugačen potek trase na tak način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti brežin vodotokov;

– gradnja objektov grajenega javnega dobra,
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi na vodnem oziroma 

priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v 
naravnih kopališčih,

– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije,
– gradnja brvi in mostov,
– vstopno izstopna mesta, dostopi do vode in pristani.
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti so določeni v Prilogi 2.«
b. v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu v tretji alineji črta besedilo »zagotovljena poplavna 

varnost« in nadomesti z besedilom »zmanjšana poplavna nevarnost«,
c. v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu tretje alineje doda besedilo: »ter 

varnost plovbe«,
d. v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu na koncu četrte alineje doda besedilo: »ter za 

varnost plovbe«,
e. v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu doda novo šesto alineja, ki se glasi: »– Dopustno 

je urejanje vodotokov, izvedba protipoplavnih ureditev itd.«,
f. v vrstici z oznako »1.3 Dopustne gradnje in druga dela« v drugem stolpcu doda novo sedmo alineja, ki se glasi: »– Vodna 

in priobalna zemljišča je potrebno, zaradi zagotavljanja ohranjanja vodnih in obvodnih ekosistemov oziroma ohranjanja dobrega 
stanja voda, ohranjati v čim večji meri.«,

g. v vrstici z oznako »1.4 Druga določila« v drugem stolpcu v točki a) spremeni besedilo tretje alineje tako, da se glasi: »– ob 
soglasju pristojnega organa s področja upravljanja z vodami je dopustna postavitev začasne urbane opreme (skulpture), urejanje 
brežin, varovalnih ograj, postavitev klopi, ureditve, ki omogočajo dostop in zadrževanje večjega števila ljudi v bližini vodne gladine;«,

h. v vrstici z oznako »1.4 Druga določila« v drugem stolpcu v točki b) črta besedilo »varstvo naravene in kulturne dediščine« 
in ga nadomesti z besedilom: »ohranjanje narave«.

(52) Občina zamenjuje Prilogo 1 k odloku OPN.
(53) Občina sprejme novo Prilogo 2 k odloku OPN.

3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
(hramba in vpogled v občinski prostorski načrt)

(1) Spremembe in dopolnitve št. 1 občinskega načrta Občine Velike Lašče, se hranijo na sedežu Občine Velike Lašče, v 
digitalni in analogni (izpisani in izrisani obliki) in so na vpogled v času uradnih ur občinske uprave.

(2) V primeru odstopanja med digitalno in analogno obliko, veljajo podatki iz analogne oblike plana.
(3) Spremembe podatkov, ki so zajeti v prikaz stanja prostora, veljajo z dnem pravne veljavnosti OPN, poznejša stanja pa je 

potrebno uskladiti s spremenjenimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi.

4. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

5. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0301-0002/2022-1
Velike Lašče, dne 30. marca 2022

Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh
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PRILOGA 1 k odloku o OPN SD1 Velike Lašče  
 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-1 

Oznaka podrobne namenske 
rabe prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji   
 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-2 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

G  

Prostorsko izvedbeni pogoji -Krvava Peč ─ Arheološko območje sv. Lenart #16118 / arheološko 
najdišče.   
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / vplivno območje 
spomenika.   

(Ohranja se obstoječa pozidava. Dopolnilna gradnja ni sprejemljiva.) 
(Gradnja gozdnih vlak na območju KD ni sprejemljiva.) 
(Novi ─ dodatni objekti niso sprejemljivi.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-3 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 

Prostorsko izvedbeni pogoji  Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del 
prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave, 
OE Ljubljana. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne nameščajo žičnate mreže, 
ki so nižje od 15 cm in ožje od 50 cm. Reže polken naj bodo odprte. Objekti naj 
se ne osvetljujejo. Izjemoma je osvetljevanje možno, vendar tako, da bo vpliv na 
netopirje čim manjši (ne osvetljujejo se line, skozi katere izletavajo netopirji). 
Razsvetljava naj bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS,št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo 
svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop/izklop. V bližini naj se v največji 
možni meri ohranja drevesna in grmovnata vegetacija.  
 
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / spomenik.   
- Krvava Peč ─ Arheološko območje sv. Lenart #16118 / arheološko najdišče.  
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / vplivno območje spomenika.  

 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-4 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs  AE, D, C 
PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-6 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-7 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-8 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

Priloga 1
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Oznaka enote urejanja prostora 
  

KP-9 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-10 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-11 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-12 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-13 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Purkače ─ Domačija Purkače 3 #18435 / dediščina; stavbna dediščina. 

(Širitev obstoječe ceste ni sprejemljiva. Poskrbeti je potrebno za ustrezno 
odvodnjavanje, da se preusmeri voda stran od obcestnih objektov.) 
(Ohranja se razmerje med pozidanim delom in zelenimi površinami.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-15 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-16 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

G  

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-17 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-18 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-19 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 
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Oznaka enote urejanja prostora 

KP-20 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-21 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-22 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-23 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-24 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-25 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Pečki ─ Hiša Pečki 5 #18454 / dediščina; stavbna dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-26 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

KP-27 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

KP-28 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Pečki ─ Domačija Pečki 1 #18432 / dediščina; stavbna dediščina. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
KP-29 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 15. 4. 2022 / Stran 3389 

4 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

KP-30 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-31 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-32 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-33 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-34 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-35 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-36 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-37 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-38 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

 Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-39 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs; AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  
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Oznaka enote urejanja prostora 
KP-40 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

Gv, PC, K1  

Prostorsko izvedbeni pogoji Gozd s posebnim pomenom; v enoti KP-40 sta poleg namenske rabe prostora G 
dovoljeni tudi namenska raba PC in K1. 
 
Enota: KP- 40: 
- Krvava Peč ─ Arheološko območje sv. Lenart #16118 / arheološko najdišče.   
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / vplivno območje spomenika. 
- Ravne ─ Arheološko območje Pajkov grič #10968 / arheološko najdišče.  
(Gradnja novih gozdnih vlak na območju KD ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-41, od KP50 do KP-
70 in KP-124 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

G, PC, K1, Gr  

Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah KP-55, KP-57 in KP-58 je poleg namenske rabe prostora G dovoljena 
tudi namenska raba PC. 
 
V enotah KP-51 in KP-55 je poleg namenske rabe prostora G dovoljena tudi 
namenska raba K1. 
 
Enota KP-53: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.  
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota KP-41/7: 
- Golo ─ Spominsko območje na Mokrcu #5573 / dediščina; zgodovinska krajina. 
- Krvava Peč ─ Arheološko območje sv. Lenart #16118 / arheološko najdišče.   
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / vplivno območje spomenika.   
- Strletje ─ Kapelica #26297 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Centa ─Kapelica Antona Padovanskega #18464 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Ravne ─Arheološko območje Pajkov grič #10968 / arheološko najdišče.  
Enota KP-57: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
(Na območju enote KD ni dovoljena gradnja gozdnih vlak.) 
Enota KP-59: 
- Krvava Peč ─ Arheološko območje sv. Lenart #16118 / arheološko najdišče.  
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / vplivno območje spomenika. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-42, od KP-71 do 
KP-118 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip 
zazidave 

PC  

K1   
  G  
  BT  
Prostorsko izvedbeni pogoji  Enota KP-72: 

- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota 73: 
- Rob ─ Arheološko najd išče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej ─Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota KP-76: 
- Krvava Peč ─ Arheološko območje sv. Lenart #16118 / arheološko najdišče. 
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / vplivno območje spomenika.   
(Agromelioracije in komasacije niso sprejemljive.) 
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Enota KP-92: 
- Pečki ─ Domačija Pečki 1 #18432 / dediščina; stavbna dediščina. 
Enota KP-94: 
- Krvava Peč ─ Arheološko območje sv. Lenart #16118 / arheološko najdišče.  
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / vplivno območje spomenika.  
Enota KP-106: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 
Enota KP-110: 
- Krvava Peč ─ Arheološko območje sv. Lenart #16118 / arheološko najdišče.   
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / vplivno območje spomenika. 
 Enota KP-111: 
- Krvava Peč ─ Arheološko območje sv. Lenart #16118 / arheološko najdišče.   
- Krvava Peč ─ Cerkev sv. Lenarta #2232 / vplivno območje spomenika.  
 (Agromelioracije in komasacije niso sprejemljive.) 
 
Na namenski rabi BT (v EUP KP-110) je dopustno izvajanje dejavnosti letnega 
gledališča na prostem. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-43 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-44 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-45 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
 Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-46 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-47 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-48 in KP-49 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

Gv, PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji Enota KP-48: 
- Golo ─ Spominsko območje na Mokrcu #5573 / dediščina; zgodovinska krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

KP-120, KP-122 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Enota KP-122: 

Osredek pri Velikih Laščah – Vas # 29725 
Potrebno je upoštevati varstveni režim in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
SE-1 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 
 Prostorsko izvedbeni pogoji Dopustna izraba prostora v enoti urejanja prostora je: 

FI (največ): 1,6 
FZ največ): / 
FBP (najmanj): 25 % 
 
- Rob ─ Cerkev Marijinega rojstva #2230 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej - Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
(Potencialni novi objekti niso sprejemljivi.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-2 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
 Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rob ─ Kapelica ob poti k cerkvi #26294 / dediščina; stavbna dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-3 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
 Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.  

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-4 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rob ─ Spomenik partizanski zmagi nad okupatorjem na Kuclju #5731 / 
spomenik;   
(Ohranja se obstoječe stanje. Dopolnilna gradnja ni sprejemljiva.) 
- Rob ─ Kapelica južno od cerkve #26295 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Rob ─ Spominska plošča padlim v NOB #25843 / dediščina; memorialna 
dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-5 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CU G, BV, AE 
Prostorsko izvedbeni pogoji  - Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče;.  

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rob ─ Spominska plošča padlim v NOB #25843 / dediščina; memorialna 
dediščina. 
 
Dopustne dejavnosti in objekti v enoti so dejavnosti za izobraževanje, tj. šola in 
vrtec. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-118 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

IG E, F, G 
Prostorsko izvedbeni pogoji  - Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
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- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rob ─ Spominska plošča padlim v NOB #25843 / dediščina; memorialna 
dediščina. 
 
V enoti urejanja prostora je dovoljena gradnja objektov za potrebe dejavnosti 
klavnice. Upoštevati je potrebno omejitve, ki se nanašajo na predpis o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-6 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
 Prostorsko izvedbeni pogoji  - Rob - Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče;   

- Knej - Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina; 
 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-7 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
 Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-8 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

IG E, F 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji V območju kulturne krajine, ID 18465. 

Upoštevati je potrebno omejitve, ki se nanašajo na predpis o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

SE-9 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-10 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-11 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Potrebno je upoštevati varstveni režim in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-12 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 
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Oznaka enote urejanja prostora 

SE-13 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
 Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče.  

- Knej ─Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Gradišče pri Velikih Laščah ─ Domačija Gradišče 2 #18428 / dediščina; 
stavbna dediščina. 
(Dopolnilna gradnja grajenih objektov ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-14 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
 Prostorsko izvedbeni pogoji V primeru novogradnje je poseg sprejemljiv ob pogoju izvedbe arheoloških 

raziskav pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 
 
- Rob ─Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče.   
- Gradišče pri Velikih Laščah ─ Hiša Gradišče 3 #18427 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
(Ohranja se obstoječa pozidava, dopolnilna gradnja ni sprejemljiva.) 
- Gradišče pri Velikih Laščah ─ Domačija Gradišče 7 #18436 / dediščina; 
stavbna dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-15 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-16 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče.  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-17 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče.   

 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-18 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji -  Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 

kulturna krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-19 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
SE-20 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

O F 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-21 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-22 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
 Prostorsko izvedbeni pogoji - Marinčki ─ Ambient domačij Marinčki 4 in 6 #18437 / dediščina; stavbna 

dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-23 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-24 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Zgonče ─ Cerkev sv. Primoža in Felicijana #2231 / spomenik. 

- Zgonče ─ Arheološko najdišče sv. Primož in Felicijan #16130 / arheološko 
najdišče.   
- Zgonče ─ Cerkev sv. Primoža in Felicijana #2231 / vplivno območje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-25 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-26 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-27 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-28 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Naredi ─ Toplar #18443 / dediščina; stavbna dediščina 
- Naredi ─ Toplar #18443 / vplivno območje.   
(V neposredni bližini toplarja dopolnilna gradnja ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-29 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-30 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
SE-31 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-32 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-33 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-34 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Boštetje ─Vas #18445 / dediščina; naselbinska dediščina. 

- Boštetje ─ Vas #18445 / vplivno območje.   
(Dopustni sta nadomestna (razen v primerih varovane stavbne dediščine) in 
dopolnilna gradnja v gabaritih obstoječih objektov. Novozgrajeni objekti morajo 
slediti obstoječemu poselitvenemu vzorcu.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-35 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-52 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Ne glede na določila odloka OPN je v enoti dovoljena pozidava skladno s 

faktorjem zazidanosti (FZ) največ 0,45 in faktorjem izrabe zemljišča (FI) največ 
1,5. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-36 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  
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Oznaka enote urejanja prostora 

SE-37 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-38 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-39 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-40 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

Oznaka enote urejanja prostora 

SE-41 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-42 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-43 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  - Selo pri Robu ─Kapelica Matere božje #26298 / dediščina; stavbna dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-44 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid. Ob vsakem posegu je obvezno potrebno 

izvesti predhodne arheološke raziskave.  
 
- Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče.  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-45 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid. Ob vsakem posegu je obvezno potrebno 

izvesti predhodne arheološke raziskave. 
 
- Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče.  
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Oznaka enote urejanja prostora 
SE-46 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid. Ob vsakem posegu je obvezno potrebno 

izvesti predhodne arheološke raziskave. 
 
- Selo pri Robu ─Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-47 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-48, od SE-53 do 
SE-65 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

G, PC, K1, Gr  

O F 
Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah SE-54 in SE-55 se poleg namenske rabe G dovoli tudi namenska raba 

PC. Poleg tega se v enoti SE-48/455 dovoli tudi namenska raba K1. 
 
Celotna EUP se nahaja znotraj arheološke dediščine (EŠD 16124), kjer velja 
varstveni režim A2, znotraj EUP pa se nahaja tudi stavbna dediščina (EŠD 
2230), ki pa ima opredeljeno namensko rabo ZK – pokopališča. Glede na 
podrobnejše PIP-e, lahko na tem območju stojijo tudi stavbe za opravljanje 
verskih obredov, kar pomeni, da se stavba lahko obnavlja. Na obrobju EUP se 
nahaja prednostni habitatni tip Ilirski bukovi gozdovi. Gozd na vzhodni strani 
EUP ima izjemno poudarjene ekološke funkcije. Gre za precej majhen poseg v 
gozd, ki se nahaja ob pozidanem zemljišču. Posledično ne pričakujemo 
negativnih vplivov na omenjeni prednostni habitatni tip. Ob odstranitvi obstoječih 
dreves zaradi novogradnje objekta je potrebno le-te nadomestiti. Posledično bo 
vpliv z vidika narave nebistven. 
 
Enota:SE-54 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
(Na območju enote KD ni dovoljena gradnja gozdnih vlak.) 
- Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče. 
Enota SE-55: 
- Logarji ─ Spominsko znamenje Angeli Škulj #26273 / dediščina; memorialna 
dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Zgonče ─ Kapelica Matere božje #26278 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče.   
- Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče.   
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.  
- Zgonče ─ Arheološko najdišče sv. Primož in Felicijan #16130 / arheološko 
najdišče.   
- Marinčki ─ Ambient domačij Marinčki 4 in 6 #18437 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Knej ─Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rob ─ Spominsko znamenje talcem #26619 / dediščina; memorialna dediščina. 
- Zgonče ─Cerkev sv. Primoža in Felicijana #2231 / vplivno območje. 
- Naredi ─Toplar #18443 / vplivno območje.   
(Gradnja gozdnih vlak na območju KD ni sprejemljiva.) 
Enota SE-58: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče. 
Enota SE-59: 
- Knej ─Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale 
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poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota SE-63: 
- Knej ─Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje srednje in majhne poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota SE-65: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-49, od SE-66 do 
SE-111 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip 
zazidave 

K1, PC, G  

  BT  

Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah SE-49, od SE-66 do SE-69, SE-78, SE-104, SE-110 inSE-111 je 
poleg namenske rabe K1 dovoljena tudi namenska raba PC.  
 
Enota SE-49: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota SE-68: 
- Dednik ─ Spominsko znamenje Zdravku Jovanoviču #9502 / dediščina; 
memorialna dediščina. 
Enota SE-70: 
- Boštetje ─ Vas #18445 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Boštetje ─ Vas #18445 / vplivno območje.   
Enota SE-72: 
- Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče. 
(Na območju KD agromelioracije in komasacije niso sprejemljive.) 
Enota SE-78: 
 - Zgonče ─ Arheološko najdišče sv. Primož in Felicijan #16130 / arheološko 
najdišče.   
- Zgonče ─ Cerkev sv. Primoža in Felicijana #2231 / vplivno območje.   
(Agromelioracije in komasacije niso sprejemljive.) 
Enota SE-81: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče.   
Enota SE-82: 
- Naredi ─ Toplar #18443 / vplivno območje.   
Enota SE-83: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.  
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Rob ─ Kapelica južno od cerkve #26295 / dediščina; stavbna dediščina. 
Enota SE-84: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
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Enota SE-97: 
- Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče. 
(Strojno odstranjevanje kamenja ni dovoljeno.) 
Enota SE-98: 
- Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče.  
Enota SE-99: 
- Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče.  
Enota SE-104: 
Male Lašče ─ Vas #18442 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota SE-105: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče.  
Enota SE-106: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota SE-107: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota SE-108: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota SE-109: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota SE-110: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče.   
(Agromelioracije in komasacije niso sprejemljive.) 
- Gradišče pri Velikih Laščah ─ Kapelica Matere božje #18460 / dediščina; 
stavbna dediščina. 
 - Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani  vsi posegi 
v prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, 
vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, 
razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na 
namenski rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za 
potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s 
pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je 
potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki 
ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred 
poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju 
se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni 
režim in stanje voda. 
 
Enota SE-111: 
- Boštetje ─ Vas #18445 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Boštetje ─ Vas #18445 / vplivno območje.   
 
V EUP SE-78 je na rabi BT dopustna gradnja planinske koče.  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

SE-50 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče. 

Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 
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Oznaka enote urejanja prostora 

 Od SE-112 doSE-117  

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

 PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Enota SE-113: 

-  Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. V enoti je dovoljena raba PS 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-1 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 
Prostorsko izvedbeni pogoji  Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del 

prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave,OE Ljubljana. Na 
obstoječe odprtine cerkve naj se ne nameščajo žičnate mreže, ki so nižje od 15 
cm in ožje od 50 cm. Reže polken naj bodo odprte. Objekti naj se ne osvetljujejo. 
Izjemoma je osvetljevanje možno, vendar tako, da bo vpliv na netopirje čim 
manjši (ne osvetljujejo se line, skozi katere izletavajo netopirji). Razsvetljava naj 
bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. 
l. RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetila z vgrajenim 
sistemom za samodejni vklop/izklop. V bližini naj se v največji možni meri 
ohranja drevesna in grmovnata vegetacija. Pred začetkom del se morajo izvajalci 
posvetovati z Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana.  
 
- Lužarji ─ Cerkev sv. Ožbolta #2646 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Lužarji ─ Gradišče sv. Ožbolt #16119 / arheološko najdišče.   

 

Oznaka enote urejanja prostora 
LU-2 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 

Oznaka enote urejanja prostora 
LU-3 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Lužarji ─ Klančarjev kozolec #18444 / dediščina; stavbna dediščina. 

- Lužarji ─ Klančarjev kozolec #18444 / vplivno območje.   
(Gradnja v neposredni bližini enote KD ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-4 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-5 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-6 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
 



Stran 3402 / Št. 52 / 15. 4. 2022 Uradni list Republike Slovenije

17 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

LU-7 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-8 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-9 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora LU-10 Oznaka podrobne namenske rabe 

prostora 
Tip zazidave 

  A 
AE, D, 
C 

 ZD  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in  srednje 

poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-11 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-12 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-13 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-14 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-15 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  
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Oznaka enote urejanja prostora 
LU-16 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-17 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-18 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Žaga pri Karlovici - Domačija Žaga 4 #15039 / vplivno območje.   

(Širitev ceste ni sprejemljiva. Dopustna je zgolj ureditev obcestnega prostora.) 
- Žaga pri Karlovici ─ Domačija Žaga 4 #15039 / dediščina; stavbna dediščina. 
(Dopolnilna gradnja zidanih objektov ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-19 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Enota urejanja prostora delno posega na območje preostale, poplavne 

nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani  vsi posegi v prostor in vse 
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-20 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A C 
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-21 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Ob rekonstrukciji 

 ceste naj se predhodno popišejp dvoživke na območju. Ob evidentiranju 
morebitnih črnih točk povozov dvoživk naj se ob rekonstrukciji vzpostavijo 
podhodi in ograje za dvoživke oziroma se kako drugače zagotovi zmanjšana 
smrtnost zaradi povozov. 

 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-22 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Skrajni severni del enote urejanja prostora delno posega na območje majhne in 

preostale poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi 
posegi v prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na 
vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, 
razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in 
omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
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erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-23 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-24 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-25 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-26 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip 
zazidave 

ZD  

  A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in  srednje 

poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda,in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Za poplavno območje je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-27 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-28 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

Oznaka enote urejanja prostora 

LU-29 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-30 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  
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Oznaka enote urejanja prostora 
LU-31 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-32 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-33 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-34 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
 
- Skrajni južni del enote urejanja prostora delno posega na območje preostale 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-35 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora LU-36 Oznaka podrobne namenske rabe 

prostora 
Tip zazidave 

  A 
AE, D, 
C 

ZD  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale in majhne poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
LU-37 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje majhne in srednje poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora LU-38 Oznaka podrobne namenske rabe 

prostora 
Tip zazidave 

  A 
AE, D, 
C 

ZD  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Karlovica ─ Hiša Karlovica 1 #25900 / dediščina; stavbna dediščina. 

 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in 
vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali 
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, 
ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
LU-39 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

Oznaka enote urejanja prostora 
LU-40 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDi G 
Prostorsko izvedbeni pogoji Na območju zelenih površin je dovoljena gradnja parkirišča za namene 

funkcioniranja enote urejanja prostora. Igrišča naj se ne osvetljujejo. Če to ni 
mogoče, naj ne bodo osvetljena po 22. uri. Ohranja naj se obvodna vegetacija 
na vzhodni strani EUP. Brežina vodotoka naj se ne nasipava, utrjuje ali drugače 
posega vanjo. 
 
- Karlovica -Šola #18449 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
 
- Del enote urejanja prostora posega na območje majhne in preostale poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 
dejavnosti,, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 
 
Struge potoka naj se ne utrjuje. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
LU-41 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Ob rekonstrukciji ceste naj se predhodno popišejo dvoživke na območju. Ov 

evidentiranju morebitnih črnih točk povozov dvoživk naj se ob rekonstrukciji 
vzpostavijo podhodi in ograje za dvoživke oziroma se kako drugače zagotovi 
zmanjšana smrtnost zaradi povozov. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-42 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
- Karlovica ─ Kozlerjev dvorec #18447 / vplivno območje.   
(Ohranjajo se zelene površine.) 
 
- Del enote urejanja prostora posega na območje srednje, majhne in preostale 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedan vsi posegi v prostor 
in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali 
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, 
ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-43 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CU G, BV, AE 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-44 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CU G, BV, AE 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Karlovica ─ Kozlerjev dvorec #18447 / dediščina; stavbna dediščina. 

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Karlovica ─ Kozlerjev dvorec #18447 / vplivno območje.   
 
Za obnovo Kozlerjevega dvorca se pripravi konservatorski načrt. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-45 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Del enote urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. 

Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse dejavnosti, ki 
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem 
območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi 
zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja 
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem 
območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na 
vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-46 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Enota urejanja prostora se nahaja na območju srednje, majhne in preostale 

poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
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ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-47 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-48 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Ohranja naj se mejica, ki poteka na vzhodnem delu EUP (vse do južnega dela 

EUP). Ob rekonstrukciji ceste naj se predhodno popišejo dvoživke na območju. 
Ob evidentiranju morebitnih črnih točk povozov dvoživk naj se ob rekonstrukciji 
vzpostavijo podhodi in ograje za dvoživke oziroma se kako drugače zagotovi 
zmanjšana smrtnost. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-49 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-50 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-51 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-52 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

K1  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-53 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  
 

Oznaka enote urejanja prostora 

LU-54, od LU-61 do  
LU-76 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

G,PC, K1   

O F 
Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah LU-69, LU-73 in LU-76 je poleg namenske rabe G dovoljena tudi 

namenska raba PC, enoti LU-76 pa tudi namenska raba K1. 
Enota LU-61: 
- Strmca pri Lužarjih ─ Arheološko najdišče Grad Žmucovo #10976 / arheološko 
najdišče.   
Enota LU-67: 
- Strmca pri Lužarjih ─ Arheološko najdišče Grad Žmucovo #10976 / arheološko 
najdišče.   
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(Na območju enote KD ni dovoljena gradnja gozdnih vlak.) 
Enota LU-66: 
- Lužarji ─ Gradišče sv. Ožbolt #16119 / arheološko najdišče. 
Enota LU-69: 
- Del enote urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota LU-73: 
- Lužarji ─ Gradišče sv. Ožbolt #16119 / arheološko najdišče.   
(Na območju enote KD ni dovoljena gradnja gozdnih vlak.) 
Enota LU-75: 
- Lužarji ─ Gradišče sv. Ožbolt #16119 / arheološko najdišče. 
Enota LU-76: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Žaga pri Karlovici ─ Domačija Žaga 4 #15039 / vplivno območje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-55, od LU-77 do 
 LU-115 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PC  

K1  

Prostorsko izvedbeni pogoji Enota LU-77: 
- Žaga pri Karlovici ─ Domačija Žaga 4 #15039 / vplivno območje. 
Enota LU-80 in LU-82: 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota LU-82: 
 - Lužarji ─ Gradišče sv. Ožbolt #16119 / arheološko najdišče. 
Enota LU-83: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota LU-88: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota LU-92: 
- Žaga pri Karlovici ─ Domačija Žaga 4 #15039 / vplivno območje. 
- Del enote urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
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nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.   
Enota LU-93: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota LU-94: 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota LU-95: 
- Lužarji ─ Gradišče sv. Ožbolt #16119 / arheološko najdišče.   
Enota LU-98: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani  vsi posegi 
in vse dejavnosti v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, 
vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota LU-100: 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na 
poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse dejavnosti, ki 
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski rabi kmetijskih zemljišč 
so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih 
ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami). 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in 
omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota LU-103: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / vplivno območje. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
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posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.   
Enota LU-105: 
- Lužarji ─ Kapelica Matere božje #26286 / dediščina; stavbna dediščina. 
Enota LU-107: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora 
predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in 
stanje voda.   
Enota LU-108: 
- Lužarji ─ Gradišče sv. Ožbolt #16119 / arheološko najdišče. 
Enota LU-112: 
- Podkogelj ─ Kapelica s Križanim #19060 / dediščina; stavbna dediščina. 
Enota LU-115: 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-56, 
 LU-116 in LU-117 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

K2  
Prostorsko izvedbeni pogoji  Enote urejanja prostora posegajo na območje preostale, majhne in srednje 

poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.   
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Enota LU-56: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Karlovica ─ Kozlerjev dvorec #18447 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-57 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 

velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-58 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 

velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-59 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na 
poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor  in vse dejavnosti, ki 
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem 
območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi 
zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja 
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije.. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-60 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

LU-118, LU-121, LU-
122 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Za poplavno območje v EUP LU-122 je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično 

študijo. 
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Oznaka enote urejanja prostora 

DV-1 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-2 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-3 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-4 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-5 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velika Slevica ─ Arheološko območje Marijino oznanjenje #16128 / arheološko 

najdišče.   
- Velika Slevica ─ Cerkev Marijinega oznanjenja #2644 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-6 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Dopustna izraba prostora v enoti urejanja prostora je: 

FI (največ): 1,6 
FZ (največ): / 
FBP (najmanj): 25 % 
 
Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del 
prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave,OE Ljubljana. Na 
obstoječe odprtine cerkve naj se ne nameščajo žičnate mreže, ki so nižje od 15 
cm in ožje od 50 cm. Reže polken naj bodo odprte. Objekti naj se ne osvetljujejo. 
Izjemoma je osvetljevanje možno, vendar tako, da bo vpliv na netopirje čim 
manjši (ne osvetljujejo se line, skozi katere izletavajo netopirji). Razsvetljava naj 
bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. 
l. RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetila z vgrajenim 
sistemom za samodejni vklop/izklop. V bližini naj se v največji možni meri 
ohranja drevesna in grmovnata vegetacija.  
 
- Velika Slevica ─ Cerkev Marijinega oznanjenja #2644 / spomenik.   
- Velika Slevica ─ Arheološko območje Marijino oznanjenje #16128 / arheološko 
najdišče.   
- Velika Slevica ─ Cerkev Marijinega oznanjenja #2644 / vplivno območje.   
(Degradirano območje je potrebno sanirati.) 
(Območje okoli cerkve mora ostati nepozidano.) 
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Oznaka enote urejanja prostora 
DV-7 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velika Slevica ─ Arheološko območje Marijino oznanjenje #16128 / arheološko 

najdišče.   
- Velika Slevica ─ Cerkev Marijinega oznanjenja #2644 / vplivno območje.  
(Dodatni objekti niso sprejemljivi.) 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

DV-8 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velika Slevica ─ Arheološko območje Marijino oznanjenje #16128 / arheološko 

najdišče.   
- Velika Slevica ─ Kapelica v vasi #26285 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Velika Slevica ─ Slopno znamenje #26291 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Velika Slevica ─ Cerkev Marijinega oznanjenja #2644 / vplivno območje. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
DV-9 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Na parcelah št. 518-del in 521-del, obe k.o. Dvorska vas, je dopustna samo 

izgradnja stanovanjskega objekta za naslednika kmetije. 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

DV-10 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-11 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-12 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Ohranja naj se mejice in omejke. V največji možni meri 

naj se ohranjajo tudi ekstenzivni travniški sadovnjaki. 
Morebitna športna igrišča naj se ne osvetljujejo. Če to ni mogoče, naj ne bodo 
osvetljena po 22. uri. Za poseg na najboljše kmetijsko zemljišče naj se zagotovi 
nadomestno kmetijsko zemljišče z ustrezno velikostjo in rabo. Nadomestna 
kmetijska zemljišča je potrebno opredeliti pred sprejemom OPN, v naravi pa 
vzpostaviti pred izvedbo gradnje. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

DV-13 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Del je v območju stavbne dediščine, ID 2641. 

 
- Mala Slevica ─ Cerkev sv. Jakoba #2641 / vplivno območje. 
(Dopolnilna gradnja ni sprejemljiva.) 

  

Oznaka enote urejanja prostora 
DV-14 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  
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Oznaka enote urejanja prostora 

DV-15 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C;  

O F 

PC, ZD  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Mala Slevica ─ Kapelica Matere božje #26282 / dediščina; stavbna dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-16 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-17 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-18 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-19 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

ZD  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Vas #18461 / dediščina; naselbinska 

dediščina. 
- Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Spomenik padlim v NOB #26277 / dediščina; 
memorialna dediščina. 
(Širitev ceste ni sprejemljiva. Dopustna je zgolj ureditev obcestnega prostora.) 
- Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Kapelica v križišču #18467 / dediščina; 
stavbna dediščina. 
(Širitev obstoječe ceste ni sprejemljiva. Uredi naj se obcestni prostor. Poskrbeti 
je potrebno za ustrezno odvodnjavanje, da se preusmeri voda stran od obcestnih 
objektov.) 
- Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Janeza Krstnika #2640 / vplivno 
območje.   
(Ohranja se razmerje med pozidanim delom in zelenimi površinami.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-20 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 - Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Vas #18461 / dediščina; naselbinska 
dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-21 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-22 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-23 in DV-38 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-24 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-25 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-26 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-27 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji  - Prilesje pri Velikih Laščah ─ Čebelnjak pri hiši Prilesje 3a #28858 / dediščina; 
stavbna dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-28 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji V naravno vrednoto na jugovzhodu EUP ni dovoljeno posegati. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-29 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-30 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-31, od DV-39 do  
DV-55 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

G, PC, K1  
Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah DV-46, DV-51, DV-52, DV-54 in  

DV-55 je poleg namenske rabe G dovoljena tudi namenska raba PC. 
 
V enotah DV-51 in DV-55 je poleg namenske rabe G dovoljena tudi namenska 
raba K1. 
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Enota DV-44: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota DV-51: 
- Velika Slevica ─ Arheološko območje Marijino oznanjenje #16128 / arheološko 
najdišče.   
- Velika Slevica ─ Cerkev Marijinega oznanjenja #2644 / vplivno območje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-32, od DV-56 do  
DV-88 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

K1, PC, G  
Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah DV-32, od DV-56 do DV61 in DV-87 je poleg namenske rabe K1 

dovoljena tudi namenska raba PC.  
 
Enota DV-56: 
 - Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Vas #18461 / dediščina; naselbinska 
dediščina. 
- Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Janeza Krstnika #2640 / vplivno 
območje. 
 - Mala Slevica ─ Cerkev sv. Jakoba #2641 / vplivno območje.   
Enota DV-58: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota DV-61: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / vplivno območje.  
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor, in  vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota DV-63: 
 - Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Vas #18461 / dediščina; naselbinska 
dediščina. 
Enota DV-64: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota DV-68: 
- Velika Slevica ─ Arheološko območje Marijino oznanjenje #16128 / arheološko 
najdišče.   
- Knej - Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Velika Slevica ─ Cerkev Marijinega oznanjenja #2644 / vplivno območje.  
(Gradnja novih gozdnih vlak na območju KD ni sprejemljiva.) 
Enota DV-87: 
- Velika Slevica ─ Arheološko območje Marijino oznanjenje #16128 / arheološko 
najdišče.   
- Velika Slevica ─ Cerkev Marijinega oznanjenja #2644 / vplivno območje.   
- Velika Slevica ─ Kapelica med lipama #26289 / dediščina; stavbna dediščina. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
DV-33, DV-89 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

K2  
Prostorsko izvedbeni pogoji Enota DV-33: 

- Mala Slevica ─ Cerkev sv. Jakoba #2641 / vplivno območje. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-34, DV-90 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-35 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 
Prostorsko izvedbeni pogoji V naravno vrednoto ni dovoljeno posegati. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih 

delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu 
netopirjev. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z 
Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana. Na obstoječe odprtine cerkve naj se 
ne nameščajo žičnate mreže, ki so nižje od 15 cm in ožje od 50 cm. Reže polken 
naj bodo odprte. Objekti naj se ne osvetljujejo. Izjemoma je osvetljevanje možno, 
vendar tako, da bo vpliv na netopirje čim manjši (ne osvetljujejo se line, skozi 
katere izletavajo netopirji). Razsvetljava naj bo v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07). 
Prednostno naj se uporabljajo svetila z vgrajenim sistemom za samodejni 
vklop/izklop. V bližini naj se v največji možni meri ohranja drevesna in grmovnata 
vegetacija. 
 
- Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Janeza Krstnika #2640 / 
dediščina; stavbna dediščina. 
- Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Vas #18461 / dediščina; naselbinska 
dediščina. 
- Dvorska vas pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Janeza Krstnika #2640 / vplivno 
območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-36 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv  
Prostorsko izvedbeni pogoji Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del 

prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave,OE Ljubljana. Na 
obstoječe odprtine cerkve naj se ne nameščajo žičnate mreže, ki so nižje od 15 
cm in ožje od 50 cm. Reže polken naj bodo odprte. Objekti naj se ne osvetljujejo. 
Izjemoma je osvetljevanje možno, vendar tako, da bo vpliv na netopirje čim 
manjši (ne osvetljujejo se line, skozi katere izletavajo netopirji). Razsvetljava naj 
bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. 
l. RS,št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetila z vgrajenim 
sistemom za samodejni vklop/izklop. V bližini naj se v največji možni meri 
ohranja drevesna in grmovnata vegetacija. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana.  
 
- Mala Slevica ─ Cerkev sv. Jakoba #2641 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Mala Slevica ─ Cerkev sv. Jakoba #2641 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-37 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

DV-91, DV-93 in DV-95 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  
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Oznaka enote urejanja prostora 
DV-94 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-1 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji V naravno vrednoto ni dovoljeno posegati. Ob krčenju gozda naj se vzpostavi 

strukturiran gozdni rob. 
 
V času gradnje in po njej je treba zagotoviti vse ukrepe za preprečitev 
kakršnegakoli onesnaženja tal, vode in okolja (npr. z odpadnimi vodami, 
gnojnico, naftnimi derivati ipd.).  
Na zemljišče št. 881 (k. o. 1717) naj se ne posega (npr. zasipava z odvečnim 
materialom, skladišči gradbenega materiala). 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-2 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-3 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji - Dolnje Retje ─ Levstikov kozolec #113 / vplivno območje.   
(Širitev ceste ni sprejemljiva. Dopustna je zgolj ureditev obcestnega prostora.) 
- Dolnje Retje ─ Hiša Dolnje Retje 3 #18456 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Dolnje Retje ─ Hiša Dolnje Retje 4 #18457 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Dolnje Retje ─ Kapelica #18468 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Dolnje Retje ─ Spominska plošča Franu Levstiku #26276 / dediščina; 
memorialna dediščina. 
- Dolnje Retje ─ Levstikov kozolec #113 / vplivno območje spomenika.   
- Dolnje Retje ─ Levstikov kozolec #113 / vplivno območje.   
Dopolnilne gradnje v severnem delu območja in neposredni bližini Levstikovega 
kozolca niso dovoljene, dovoljena so le obnovitvena dela in nadomestne gradnje 
v istih gabaritih. Na južnem, delu območja so dovoljene tudi dopolnilne gradnje v 
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-4 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-5 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Gradišče #16126 / arheološko najdišče.   

- Dolnje Retje ─ Levstikov kozolec #113 / vplivno območje spomenika. 
- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Roka #2643 / vplivno območje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-6 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv  
Prostorsko izvedbeni pogoji  Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del 

prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana. Na 
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obstoječe odprtine cerkve naj se ne nameščajo žičnate mreže, ki so nižje od 15 
cm in ožje od 50 cm. Reže polken naj bodo odprte. Objekti naj se ne osvetljujejo. 
Izjemoma je osvetljevanje možno, vendar tako, da bo vpliv na netopirje čim 
manjši (ne osvetljujejo se line, skozi katere izletavajo netopirji). Razsvetljava naj 
bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. 
l. RS, 
št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetila z vgrajenim sistemom 
za samodejni vklop/izklop. V bližini naj se v največji možni meri ohranja drevesna 
in grmovnata vegetacija. Pred začetkom del se morajo izvajalci posvetovati z 
Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana.  
 
- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Roka #2643 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Gradišče #16126 / arheološko najdišče.   
- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Roka #2643 / vplivno območje.   
(Območje okoli cerkve mora ostati nepozidano.) 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

VL-7 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Strmec pri Velikih Laščah ─ Vas #14512 / dediščina; naselbinska dediščina. 

(Širitev obstoječe ceste ni sprejemljiva. Poskrbeti je potrebno za ustrezno 
odvodnjavanje, da se preusmeri voda stran od obcestnih objektov.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-8 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Gradišče #16126 / arheološko najdišče.   

- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Roka #2643 / vplivno območje.   
V enoti je dovoljena tudi dejavnost 16.290 ─ proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, 
plute in slame. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-9 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs,  AE, D 

ZD  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Naravovarstveno območje 

 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-10 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

O F 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-11 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZD,   

K1  

VC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Gradišče #16126 / arheološko najdišče.   
- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Roka #2643 / vplivno območje. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-12 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-13 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  

ZD  

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   

- Velike Lašče ─ Kapelica v južnem delu vasi #26280 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Velike Lašče ─ Toplar na domačiji Cereja 2 #7607 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-14 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

IG E, F, G 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Gradišče #16126 / arheološko najdišče.   

- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Roka #2643 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-15 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZD  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 

velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
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ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

VL-16 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji -Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče  

- Velike Lašče ─ Vaško jedro #15946 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Velike Lašče ─ Kapelica nasproti hiše Grič 25 #26279 / dediščina; stavbna 
dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-17 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  - Velike Lašče ─ Vaško jedro #15946 / dediščina; naselbinska dediščina. 

- Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   
 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-18 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  

  ZD  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   

- Velike Lašče ─ Vaško jedro #15946 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Velike Lašče ─ Toplar na domačiji Grič 1 #803 / dediščina; stavbna dediščina. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-19 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, C, D 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-20 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, C, D 

  IK C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velike Lašče ─ Hiša Na Postajo 30 #18455 / dediščina; stavbna dediščina. 

- Na parceli št. 395-del k.o. Velike Lašče je dopustna samo izgradnja hleva. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-21 

Oznaka podrobne namenske 
rabe prostora 

Tip zazidave 

CU, CDi G, BV, AE, D 

PC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji Območje se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 
- Velike Lašče ─ Vaško jedro #15946 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   
(Širitev ceste ni sprejemljiva. Dopustna je zgolj ureditev obcestnega prostora.) 
- Velike Lašče ─ Spomenik Franu Levstiku #26271 / dediščina; memorialna 
dediščina. 
- Velike Lašče ─ Cerkev Marijinega rojstva #2639 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Velike Lašče - Doprsni kip Jožeta Javorška #23002 / dediščina; memorialna 
dediščina. 
- Velike Lašče ─ Spomenik NOB #26270 / dediščina; memorialna dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-22 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDo G, E 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   

- Velike Lašče ─ Vaško jedro #15946 / dediščina; naselbinska dediščina. 
V enoti je dovoljena tudi kmetijska dejavnost in objekti za potrebe ohranjanja 
obstoječe kmetije. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-23 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZK G 

PO  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-24 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velike Lašče ─ Vaško jedro #15946 / dediščina; naselbinska dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-25 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CU BV 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-26 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDi G 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji - Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 
  VL-27 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZP  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-28 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

IG E, F, G 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Upoštevati je potrebno omejitve, ki se nanašajo na predpis o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa v okolju. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
VL-29 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Naravovarstveno območje 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-30 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, C, D 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-31 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, C, D 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-32 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, C, D 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-33 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

O F 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VL-34 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora VL-35, od VL-37 do 

 VL-58 
 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

K1, PC, G  
Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah VL-37, VL-40, VL-43 in VL-49 je poleg namenske rabe K1 dovoljena 

tudi namenska raba PC. 
 
Enota VL-37: 
 - Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   
Enota VL-38 in VL-39: 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Potok Cereja naj se ne utrjuje ali drugače spreminja. 
Enota VL-42: 
 - Velike Lašče ─ Vaško jedro #15946 / dediščina; naselbinska dediščina. 
Enota VL-43: 
- Strmec pri Velikih Laščah ─ Vas #14512 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Gradišče #16126 / arheološko najdišče.   
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- Dolnje Retje ─ Levstikov kozolec #113 / vplivno območje spomenika. 
- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Roka #2643 / vplivno območje.   
- Dolnje Retje ─ Levstikov kozolec #113 / vplivno območje;  
Enota VL-49 in VL-50: 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota VL-56: 
- Velike Lašče ─ Spominske plošče žrtvam NOB na pokopališkem zidu #5734 / 
spomenik.   
Enota VL-58: 
 - Velike Lašče ─ Toplar na domačiji Cereja 2 #7607 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   

 

Oznaka enote urejanja prostora 

VL-36, od VL-59 do VL-
68 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PC  

K1  

G  
Prostorsko izvedbeni pogoji Enota VL-36: 

- Velike Lašče ─ Vaško jedro #15946 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Velike Lašče ─ Arheološko najdišče Lašče #16131 / arheološko najdišče.   
Enota VL-62: 
- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Roka #2643 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Strmec pri Velikih Laščah ─ Vas #14512 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Srobotnik pri Velikih Laščah - Gradišče #16126 / arheološko najdišče.   
- Srobotnik pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Roka #2643 / vplivno območje.   
(Gradnja novih gozdnih vlak ni sprejemljiva.) 
Enota VL-66: 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
VL-69 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter  

v izvedbeni fazi pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-1 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Polzelo ─ Zaselek #18448 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / vplivno območje.   
(Cestno telo ni dopustno širiti. Poskrbeti je potrebno za ustrezno odvodnjavanje, 
da se preusmeri voda stran od obcestnih objektov.) 
(Potrebna je sanacija objektov.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-2 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
 
Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-3 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-4 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / vplivno območje. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, poplavne nevarnosti. Na 
poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse dejavnosti, ki 
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem 
območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi 
zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja 
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. voda. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-5 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-6 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-7 in UL-49  

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
- Adamovo ─ Kapelica Matere božje #25897 / dediščina; stavbna dediščina. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
UL-8 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-9 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, poplavne nevarnosti. Na 
poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse dejavnosti, ki 
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem 
območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi 
zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja 
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem 
območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na 
vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-10 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

ZD  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / dediščina; stavbna dediščina. 

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje-   
(Stališča: cestno telo ne sme dodatno posegati v območje domačije in ogroziti 
katerega koli od obstoječih domačijskih objektov.) 
(Dopolnilna gradnja zidanih objektov ni sprejemljiva.) 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Struge potoka naj se ne utrjuje ali drugače spreminja. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-11 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji V območju kulturne krajine, ID 18465.  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-12 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Podsmreka pri Velikih Laščah ─ Stritarjeva kašča #547 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Podsmreka pri Velikih Laščah ─ Dom Josipa Stritarja #5307 / dediščina; 
memorialna dediščina. 
- Podsmreka pri Velikih Laščah ─ Vas #18780 / dediščina; naselbinska 
dediščina. 
- Podsmreka pri Velikih Laščah -─ Hiša Podsmreka pri Velikih Laščah 3 #25902 / 
dediščina; stavbna dediščina. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
UL-13 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

UL-14 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-15 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-16 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Brankovo ─ Vaško jedro #18439 / dediščina; naselbinska dediščina. 

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
(Cestno telo se ne sme približevati enoti KD 25903 
 Brankovo ─ Hiša Brankovo 1.) 
- Brankovo ─ Hiša Brankovo 1 #25903 / dediščina; stavbna dediščina. 
(Dopolnilna gradnja v južnem vizualno izpostavljenem delu ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-17 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-18 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-19 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Ulaka pri Velikih Laščah ─ Kapelica sv. Jakoba #26290 / dediščina; stavbna 

dediščina. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 15. 4. 2022 / Stran 3429 

44 
 

Oznaka enote urejanja prostora 
UL-20 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-21 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-22 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-23 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-24 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-25 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-26 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-27 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
- Stope ─ Domačija Stope 3 #18451 / dediščina; stavbna dediščina.(Dopolnilna 
gradnja zidanih objektov na območju KD ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-28 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
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Za poplavno območje na parceli št.  664/1 k.o. Ulaka je potrebno izdelati 
hidrološko-hidravlično študijo. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-29 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-30 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-31 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-32 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-33 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-34 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-35 
 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-36 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-37 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  
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Oznaka enote urejanja prostora 
UL-38 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

Oznaka enote urejanja prostora 
UL-39 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

UL-40 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-41 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-42 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-43 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-44, od UL-50 do 
 UL-65 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

G, PC, K1  
Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah UL-50, UL-51, UL-52, UL-56, UL-61, 

 UL-62, UL-63 in UL-65 je poleg namenske rabe G dovoljena tudi namenska 
raba PC.  
 
V enoti UL-63 je poleg namenske rabe G dovoljena tudi namenska raba PC.  
 
Enota UL-50: 
- Hrustovo ─ Arheološko območje Gradišče #16117 / arheološko najdišče.   
(Gradnja novih gozdnih vlak na območju KD ni sprejemljiva.) 
Enota UL-51: 
- Knej ─Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota UL-52: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.  
Enota UL-53: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota UL-54: 
 - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota UL-55: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale in majhne poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 
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dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-57: 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / dediščina; naselbinska dediščina 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / vplivno območje.   
Enota UL-58: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
Enota UL-60: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Logarji ─ Spominsko znamenje Angeli Škulj #26273 / dediščina; memorialna 
dediščina. 
Enota UL-62:  
- Brankovo ─ Vaško jedro #18439 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Knej  Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota UL-63: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota UL-64: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota UL-65: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-45, od UL-66 do 
 UL-95 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PC  

K1; G  
Prostorsko izvedbeni pogoji Enota UL-66: 

-Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
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pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-67: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Jakičevo ─ Slopno znamenje #26287 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-68: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota UL-70: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-72: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje.   
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na 
poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse dejavnosti, ki 
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski rabi kmetijskih zemljišč 
so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste začasnih 
ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami). 
Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in 
omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-73: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
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posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota  UL-74: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-76: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Stope ─ Spomenik padlim v NOB #26618 / dediščina; memorialna dediščina. 
Enota UL-77: 
- Knej -─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnsti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-78: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / vplivno območje.   
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
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pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-79: 
 - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora 
predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in 
stanje voda. 
Enota UL-81: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-82: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina; 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-86: 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / vplivno območje.   
Enota UL-90: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
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posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-91: 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Knej ─Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / vplivno območje. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Podsmreka pri Velikih Laščah ─ Vas #18780 / dediščina; naselbinska 
dediščina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje.   
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-92: 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje.   
- Enota urejanja prostora posega na območje majhne in srednje poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostorin vse 
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski rabi kmetijskih 
zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste 
začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-93: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje.   
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
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pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-94: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje.   
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale in majhne poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski rabi kmetijskih 
zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste 
začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota UL-95: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-46 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

K2  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-47 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

UL-48 in  
UL-96 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZD  

Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
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dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

  

Oznaka enote urejanja prostora 
UL-97 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

Oznaka enote urejanja prostora 
OS-1 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

Oznaka enote urejanja prostora 

OS-2 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji  
 

Oznaka enote urejanja prostora 

OS-3 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Javorje ─ Moharjeva kašča #510057 / dediščina priporočilno; stavbna 

dediščina. 
- Javorje ─ Moharjeva kašča #510057 / vplivno območje.   
(Ohranja se zelena površina na brežini vzhodno od Moharjeve domačije.) 
 
Potrebno je upoštevati varstveni režim in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

OS-4 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-5 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-6  
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-7 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

Oznaka enote urejanja prostora 
OS-8 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  
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Oznaka enote urejanja prostora 

OS-9 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Veliki Osolnik ─ Arheološko območje sv. Lovrenc #16127 / arheološko 

najdišče.   
- Veliki Osolnik ─ Spominska plošča padlim v NOB #26065 / dediščina; 
memorialna dediščina. 
- Veliki Osolnik - Cerkev sv. Lovrenca #2233 / vplivno območje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-10 
 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-11 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-12 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Veliki Osolnik ─ Arheološko območje sv. Lovrenc #16127 / arheološko 

najdišče.   
- Veliki Osolnik ─ Cerkev sv. Lovrenca #2233 / vplivno območje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-13 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-14 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-15 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-16 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 
Prostorsko izvedbeni pogoji Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del 

prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana. Na 
obstoječe odprtine cerkve naj se ne nameščajo žičnate mreže, ki so nižje od 15 
cm in ožje od 50 cm. Reže polken naj bodo odprte. Objekti naj se ne osvetljujejo. 
Izjemoma je osvetljevanje možno, vendar tako, da bo vpliv na netopirje čim 
manjši (ne osvetljujejo se line, skozi katere izletavajo netopirji). Razsvetljava naj 
bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. 
l. RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetila z vgrajenim 
sistemom za samodejni vklop/izklop. V bližini naj se v največji možni meri 
ohranja drevesna in grmovnata vegetacija. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana.  
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- Mali Osolnik ─ Cerkev sv. Jakoba #2515 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče.  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-17 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče- 

- Mali Osolnik ─ Kapelica v jedru vasi #26292 / dediščina; stavbna dediščina. 
(Ohranja se obstoječa pozidava. Dopolnilna gradnja ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-18 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-19 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-20 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-21 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-22 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-23 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-24 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Podlog pri Velikih Laščah ─ Domačija Podlog 6 #18438 / dediščina; stavbna 

dediščina. 
- Podlog pri Velikih Laščah ─ Hiša Podlog 7 #18450 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Podlog pri Velikih Laščah ─ Domačija Podlog 6 #18438 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-25 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.  
Za poplavno območje na parcelah št. 759/2, 760/3, 705/30 in 708/4, vse k.o. 
Osolnik, je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo. 
Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-26 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A,  AE, D, C 

ZD  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Dolščaki ─ Razpelo #18463 / dediščina; stavbna dediščina. 

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
- Na poplavnih območjih, kjer karte razredov poplavne nevarnosti niso izdelane, 
oziroma na potencialno poplavnih območjih so dopustne samo rekonstrukcije in 
vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov. Pred načrtovanimi novimi posegi v prostor in gradnjo na teh območjih 
je potrebno izdelati elaborat, iz katerega bo razvidna poplavna ogroženost 
območja in morebitni omilitveni ukrepi za zmanjšanje le-te. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-27 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
- Knej ─ Domačija Knej 5 #25898 / dediščina; stavbna dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-28 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Ob rekonstrukciji ceste naj se predhodno popišejo dvoživke na območju. Ob 

evidentiranju morebitnih črnih točk povozov dvoživk naj se ob rekonstrukciji 
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vzpostavijo podhodi in ograje za dvoživke oziroma se kako drugače zagotovi 
zmanjšana smrtnost zaradi povozov. 
 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-29 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-30 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

ZD  

PC  

  G  
Prostorsko izvedbeni pogoji V strugo vodotoka ni dovoljeno posegati. Ob rekonstrukciji ceste naj se 

predhodno popišejo dvoživke na območju. Ob evidentiranju morebitnih črnih 
točk povozov dvoživk naj se ob rekonstrukciji vzpostavijo podhodi in ograje za 
dvoživke oziroma se kako drugače zagotovi zmanjšana smrtnost zaradi 
povozov. 
 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali 
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-31 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-32, od OS-39 do 
 OS-42 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

K2  
Prostorsko izvedbeni pogoji Enota OS-39: 

- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče. 
Enota OS-40: 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče. 
Enota OS-41: 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče. 
Enota OS-42: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje majhne in srednje poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vsi vsi posegi v prostor in 
vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali 
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, 
ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski rabi 
kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe in 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
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njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-33, od OS-43 do 
OS-49 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

G  

K1  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah OS-33 in OS-49 je poleg namenske rabe G dovoljena tudi namenska 

raba PC. 
Enota OS-33: 
- Veliki Osolnik ─ Arheološko območje sv. Lovrenc #16127 / arheološko 
najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Veliki Osolnik ─ Cerkev sv. Lovrenca #2233 / vplivno območje.  
- Podlog pri Velikih Laščah ─ Domačija Podlog 6 #18438 / vplivno območje.  
 (Gradnja novih gozdnih vlak na območju KD ni sprejemljiva.) 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče.  
- Javorje ─ Moharjeva kašča #510057 / vplivno območje.   
(Gradnja novih gozdnih vlak na območju KD ni sprejemljiva.) 
Enota OS-44: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota OS-47: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota OS-49: 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-34 in OS-50 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

Gv  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-35, od OS-51 do 
OS-95 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PC  
K1, G  

Prostorsko izvedbeni pogoji Enota OS-60: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
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nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
- Trasa učne poti poteka po obstoječih poteh, razen na zemljišču s parcelnima 
številkama 705/21 in 705/22, obe k.o. Osolnik, kjer je učna pot dovoljena samo s 
soglasjem lastnika, brez odstranjevanja travne ruše, utrjevanja tal, postavljanja 
objektov in urbane opreme. Celotno (obstoječo in predvideno) traso proti severu 
je dopustno urediti le na način, da se pas travnika v širini enega metra redno 
kosi. Tudi v času poplav trase učne poti ni dovoljeno nasipati ali kako drugače 
osuševati. 
Enota OS-61: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse 
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, 
vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota OS-64: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota OS-66: 
- Knej ─ Domačija Knej 5 #25898 / dediščina; stavbna dediščina. 
Enota OS-69: 
- Javorje ─ Moharjeva kašča #510057 / vplivno območje.   
Enota OS-72: 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče; 
Enota OS-73: 
  - Mali Osolnik - Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče.   
Enota OS-74: 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče.   
Enota OS-75: 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče. 
Enota OS-76: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota OS-77: 
- - Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
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prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota OS-78: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota OS-80: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota OS-85: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
 Enota OS-86: 
- Podlog pri Velikih Laščah ─ Domačija Podlog 6 #18438 / vplivno območje. 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče. 
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  (Agromelioracije in komasacije niso sprejemljive.) 
- Podlog pri Velikih Laščah ─ Domačija Podlog 6 #18438 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota OS-87: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota OS-88: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota OS-89: 
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče.  
Enota OS-92: 
- Veliki Osolnik ─ Cerkev sv. Lovrenca #2233 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Veliki Osolnik ─ Arheološko območje sv. Lovrenc #16127 / arheološko 
najdišče.   
- Veliki Osolnik ─ Vodnjak #18430 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Veliki Osolnik ─ Spominsko znamenje žrtvam NOB #25841 / dediščina; 
memorialna dediščina. 
- Veliki Osolnik ─ Cerkev sv. Lovrenca #2233 / vplivno območje. 
(Agromelioracije in komasacije na območju KD niso sprejemljive.) 
Enota OS-94: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
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njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota OS-95: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
OS-36 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora OS-37 Oznaka podrobne namenske rabe 

prostora 
Tip 
zazidave 

  
A 

AE, 
D, 
C 

ZD  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 

kulturna krajina. 
- Del enote urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in 
srednje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi 
posegi v prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv 
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost 
območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim 
delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno 
prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja 
področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred 
poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem 
območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

OS-38 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Veliki Osolnik ─ Cerkev sv. Lovrenca #2233 / dediščina; stavbna dediščina. 

- Veliki Osolnik ─ Cerkev sv. Lovrenca #2233 / vplivno območje. 
- Veliki Osolnik ─ Arheološko območje sv. Lovrenc #16127 / arheološko 
najdišče.   

 

Oznaka enote urejanja prostora 

OS-98, OS-99, od OS-
101 do OS-103 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Enoti OS-101 in OS-102: 

Potrebno je upoštevati varstveni režim in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
TU-1 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-2 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs  AE, D 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-3 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Veliki Ločnik ─ Rimskodobno grobišče #16129 / arheološko najdišče.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-4 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-5 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv  
Prostorsko izvedbeni pogoji Ob vsakem posegu je obvezno potrebno izvesti predhodne arheološke 

raziskave. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno 
izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Pred začetkom izvajanja 
del se morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana. 
Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne nameščajo žičnate mreže, ki so nižje od 
15 cm in ožje od 50 cm. Reže polken naj bodo odprte. Objekti naj se ne 
osvetljujejo. Izjemoma je osvetljevanje možno, vendar tako, da bo vpliv na 
netopirje čim manjši (ne osvetljujejo se line, skozi katere izletavajo netopirji). 
Razsvetljava naj bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se 
uporabljajo svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop/izklop. V bližini naj 
se v največji možni meri ohranja drevesna in grmovnata vegetacija. Pred 
začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo 
narave, OE Ljubljana.  
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / spomenik.   
- Mali Ločnik ─ Gradišče sv. Ahac #16120 / arheološko najdišče.  
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje.   
(Za vse potencialne posege je potreben predhodni dogovor in pridobitev KVP in 
KVS, ZVKDS OE Ljubljana.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-6 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji - Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-7 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje.  

- Mali Ločnik ─ Kapelica severno od vasi #26293 / dediščina; stavbna dediščina. 
 (Dopolnilna gradnja je sprejemljiva izključno na obstoječem neporaslem 
prostoru. Obstoječe zelene površine se ohranjajo.) 
(Dopolnilna gradnja sprejemljiva izključno v skladu s KVP in KVS.) 
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Oznaka enote urejanja prostora 

TU-8 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
  ZS  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-9 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji V območju naravne vrednote 

 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-10 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji V območju naravne vrednote. 

 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-11 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-12 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Novogradnja je dopustna le na lokaciji obstoječega teniškega igrišča. Nujno je 

potrebno ohranjati strnjenost zaselka. Če bi prišlo do novogradnje, naj se med 
obstoječim objektom stavbne dediščine in novogradnjo ohrani zelena cezura. 
Novogradnja mora biti v manjših gabaritih kot obstoječi objekt stavbne dediščine, 
da ne bo prevladala kot nova dominanta v prostoru. Športnega igrišča naj se ne 
osvetljuje. Če to ni mogoče, naj ne bo osvetljeno po 22. uri. 
 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Hiša Turjak 35 #24314 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
(Širitev ceste ni sprejemljiva. Dopustna je le ureditev obcestnega prostora.) 
Hiša Turjak 35 - dopuščajo se le vzdrževalna in obnovitvena dela, nadzidave in 
prizidave niso dovoljene. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-13 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji V območju naravne vrednote 

 
- Želimlje - Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina 
- Turjak - Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika;   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-14 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
- Ščurki  Ulični niz #18433 / dediščina; stavbna dediščina. 
(Dopolnilna gradnja v enoti KD ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-15 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

K1  
Prostorsko izvedbeni pogoji V območju naravne vrednote. 

Del je v območju kulturne krajine, ID 18462. 
  

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-16 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Četež pri Turjaku ─ Hiša Četež pri Turjaku b.št. #18453 / dediščina; stavbna 

dediščina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-17 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 

krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-18 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 

krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  

 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-19 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDk G 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Spomenik oblikovane narave – zavarovano območje 

Območje naravne vrednote 
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
(južni del tj. južno od vhodnega platoja v grad ─ nesprejemljivo načrtovanje 
prometnih površin, ohranjajo se obstoječe zelene površine. Za to območje 
predlagamo sanacijski načrt - ruševin oranžerije in gospodarskih poslopij. Za 
preostalo cesto, ki vodi do gradu, je potrebno izdelati načrt sanacije obstoječega 
stanja, in sicer ob predhodni pridobitvi KVP in KVS.) 
- Turjak ─ Spominska plošča partizanskemu napadu na Turjaški grad #511916 / 
dediščina; memorialna dediščina. 
(Za vse morebitne posege je potreben predhodni dogovor in pridobitev KVP in 
KVS, ZVKDS OE Ljubljana.) 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-20 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  

  ZP  
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Turjak ─ Žandarmerija #18431 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.  
(Širitev obstoječe ceste ni sprejemljiva.) 
(Na zahodni polovici EUP ni sprejemljiva dopolnilna gradnja. Na vzhodni strani 
EUP, samo ob cesti, je dopolnilna gradnja sprejemljiva v skladu s KVP in KVS.) 
- Turjak ─ Kapelica Lurške Matere božje #26283 / dediščina; stavbna dediščina. 
(Dopolnilna gradnja ni sprejemljiva.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-21 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CU G; BV, AE 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del 

prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana. Na 
obstoječe odprtine cerkve naj se ne nameščajo žičnate mreže, ki so nižje od 15 
cm in ožje od 50 cm. Reže polken naj bodo odprte. Objekti naj se ne osvetljujejo. 
Izjemoma je osvetljevanje možno, vendar tako, da bo vpliv na netopirje čim 
manjši (ne osvetljujejo se line, skozi katere izletavajo netopirji). Razsvetljava naj 
bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. 
l. RS, št. 81/07, 109/07). Prednostno naj se uporabljajo svetila z vgrajenim 
sistemom za samodejni vklop/izklop. V bližini naj se v največji možni meri 
ohranja drevesna in grmovnata vegetacija. Pred začetkom izvajanja del se 
morajo izvajalci posvetovati z Zavodom za varstvo narave, OE Ljubljana.  
 
- Turjak ─ Grobišče padlih borcev NOB #5732 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.  
 - Turjak ─ Slopno znamenje #26284 / dediščina; stavbna dediščina. 
(Za vse potencialne posege je potreben predhodni dogovor in pridobitev KVP in 
KVS, ZVKDS OE Ljubljana.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-22 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZP  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Turjak ─ Grobišče padlih borcev NOB #5732 / spomenik.  

- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
- Turjak - Grad Turjak #790 / vplivno območje.  

 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-23 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDk G 
Prostorsko izvedbeni pogoji Dovoljeno je urejanje pokopališča. 

Spomenik oblikovane narave – zavarovano območje. 
 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
(Za vse potencialne posege je potreben predhodni dogovor in pridobitev KVP in 
KVS, ZVKDS OE Ljubljana.) 
 
Ob širitvi pokopališča se smiselno upošteva zasnovo obstoječega pokopališča. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-24 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, C, D 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-25 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 

PC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.  
-V območju je dovoljena tudi dejavnost napeljave vodovodnih, plinskih in 
ogrevalnih naprav.   
V enoti je dovoljena tudi dejavnost 80.100 ─ varovanje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-26 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-27 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-28 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-29 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-30 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji - Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-31 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji V enoti so dovoljene tudi dejavnosti varovanja, računalniških storitev in izvajanja 

steklarskih del. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-32 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SB BV, D, G, AE 
Prostorsko izvedbeni pogoji Območje je namenjeno gradnji doma za starejše občane. Na zahodnem delu 

območja je možna gradnja enostanovanjske stavbe. 
 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
(Za vse potencialne posege je potreben predhodni dogovor in pridobitev KVP in 
KVS, ZVKDS OE Ljubljana.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-33 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-34 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

K1  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Mali Ločnik ─ Domačija Mali Ločnik 1 #18452 / dediščina; stavbna dediščina. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
TU-35 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-36 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-37 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDk  
Prostorsko izvedbeni pogoji Ohranja naj se lesnata vegetacija ob cesti. Glede na namensko rabo ni 

dovoljeno umeščati novih objektov, zato predlagamo, da se območje EUP 
zmanjša na obstoječe objekte in funkcionalno zemljišče. 
 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / spomenik.  
- Knej - Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.  
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.  
 
Pred izvedbo novih posegov in gradenj je potrebno izdelati strokovno podlago, ki 
bo opredelila celovite omilitvene ukrepe in jo predhodno posredovati v pregled in 
potrditev organu pristojnemu za vode. V ta namen je potrebno skupaj z 
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati tudi celovite ukrepe za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom 
gradnje novih objektov. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-38 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZD  
Prostorsko izvedbeni pogoji Ohranja naj se lesnata vegetacija ob cesti. Glede na namensko rabo ni 

dovoljeno umeščati novih objektov, zato predlagamo, da se območje EUP 
zmanjša na obstoječe objekte in funkcionalno zemljišče. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / spomenik.  
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   
(Postavitev grajenih objektov in novih utrjenih poti ni sprejemljivo.). 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na 
poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse dejavnosti, ki 
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem 
območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi 
zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja 
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem 
območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na 
vodni režim in stanje voda. 
 
Pred izvedbo novih posegov in gradenj je potrebno izdelati strokovno podlago, ki 
bo opredelila celovite omilitvene ukrepe in jo predhodno posredovati v pregled in 
potrditev organu pristojnemu za vode. V ta namen je potrebno skupaj z 
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načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati tudi celovite ukrepe za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom 
gradnje novih objektov. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-39 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZS  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Iz PIP za območje CD je potrebno kot dopustne objekte črtati bencinske servise, 

saj v skladu z odlokom za varstvo virov pitne vode na VVO II niso dopustni. V to 
območje tudi ni dovoljeno umeščati proizvodnih in obrtno servisnih objektov. 
Iz PIP za območje SK je potrebno kot dopustne objekte črtati industrijske stavbe 
obrtne delavnice, saj v skladu z odlokom za varstvo virov pitne vode na VVO II 
niso dopustni. 
 
- Turjak ─ Grobišče padlih borcev NOB #5732 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-40 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   

 
Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter 
v izvedbeni fazi pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-41 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Ni dopustna gradnja objektov za obrtne dejavnosti, saj se enota nahaja na 

vodovarstvenem območju z 2. režimom varovanja. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-42 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZD  

PC, PO  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  

- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.  
 
Na rabi PO je dovoljena vzpostavitev parkirišča. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-43 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-44 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Gradež ─ Vas #25901 / dediščina; naselbinska dediščina. 

-  Gradež ─ Sušilnica za sadje #28630 / dediščina priporočilno; stavbna 
dediščina. 
(Širitev ceste ni sprejemljiva. Dopustna je le ureditev obcestnega prostora.) 
(Zaradi vizualne izpostavljenosti je potrebno ohraniti vmesne zelene površine.) 
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Oznaka enote urejanja prostora 
TU-45 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-46 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-47 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-48 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 
  PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji - Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.  
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-49 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 

ZD  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-50 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-51 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-52 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-53 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-54 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
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Oznaka enote urejanja prostora 
TU-55 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

IG, PC E, F, G 
Prostorsko izvedbeni pogoji Območje se ureja z: 

 
Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 
Ločica – območje proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 
1/09) in  
 Popravkom Odloka  o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
VP 25/1 – Ločica – območje proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče št. 3/09). 
 
- Laporje ─ Arheološko najdišče Ločica #29234 / arheološko najdišče. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-57 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Prazniki ─ Kapelica #26296 / dediščina; stavbna dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-58 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-59 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji - Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / vplivno območje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-93 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / vplivno območje. 

- Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / dediščina; stavbna dediščina. 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-60 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 

ZD  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji V enoti urejanja prostora se nahaja obstoječa kmetija. Za potrebe ohranjanja 

dejavnosti se dovoli v okviru ohranjanja kmetije tudi vzdrževanje, rekonstrukcija 
in gradnja kmetijskih objektov, ki so sicer dovoljeni v podrobni namenski rabi SK. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-61 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDi G 
Prostorsko izvedbeni pogoji Območje je namenjeno gradnji vratca in šole. Gradnja bencinskih servisov ni 

dovoljena, saj se enota nahaja na vodovarstvenem območju z 2. režimom 
varovanja. 
 
- Turjak ─ Šola #18434 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
(Za vse potencialne posege je potreben predhodni dogovor in pridobitev KVP in 
KVS, ZVKDS OE Ljubljana.) 

 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-62 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Rašica pri Velikih Laščah - Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
 
Posegi so dopustni v skladu s tradicionalno urbanistično zasnovo in arhitekturo. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-63 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   

- Rašica pri Velikih Laščah ─ Cerkev sv. Jerneja #2645 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Knej - Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-64 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Spomenik Primožu Trubarju #26275 / dediščina; 
memorialna dediščina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Kapelica Matere božje #26288 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje. 
 - Rašica pri Velikih Laščah ─ Hiša Rašica 20 #18440 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Spomenik padlim v NOB #26274 / dediščina; 
memorialna dediščina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Kapelica Matere božje #26288 / dediščina; stavbna 
dediščina. 
(Širitev ceste ni sprejemljiva. Dopustna je le ureditev obcestnega prostora.)  
(Potrebno je ohraniti obstoječe zelene površine. Dopolnilna gradnja ni 
sprejemljiva.) 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale in majhne poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 
 
Ohranja se obstoječa zazidalna struktura v vzhodnem delu območja, kjer 
dopolnilne gradnje niso dovoljene. Za zahodni del območja je potrebno narediti v 
primeru dopolnilnih gradenj predhodno urbanistično zasnovo. Arhitektura 
zasnova mora povzemati elemente tradicionalne gradnje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-65 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
Za potrebe dejavnosti območja (mizarska delavnica) se v enoti dovoli FZ 0,8. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale in majhne poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
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področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-66 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDk  

  ZS  

  CU  

    
Prostorsko izvedbeni pogoji V območju naravne vrednote naj se lesnata vegetacija  ohranja. Mokrotnih 

travnikov ni dovoljeno izsuševati. V strugo vodotoka ni dovoljeno posegati. 
 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / spomenik.  
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
 
Pred izvedbo novih posegov in gradenj je potrebno izdelati strokovno podlago, 
ki bo opredelila celovite omilitvene ukrepe in jo predhodno posredovati v 
pregled in potrditev organu pristojnemu za vode. V ta namen je potrebno skupaj 
z načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati tudi celovite ukrepe za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom 
gradnje novih objektov. 
 
Na namenski rabi ZS je dovoljena vzpostavitev športnih površin brez grajenih 
objektov v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, oziroma v skladu s predpisom, ki opredeljuje 
pogoje in omejitve za poseganja na poplavno ogrožena območja.  
 
Na namenski rabi CU širitev objekta, ki se nahaja v območju poplavne 
nevarnosti (Ps), izven obstoječih gabaritov ni dopustna. 
 
Pred izvedbo novih posegov in gradenj v EUP, je potrebno izdelati strokovno 
podlago, oziroma hidrološko – hidravlično študijo, ki bo opredelila celovite 
omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti do sprejemljive stopnje 
ogroženosti. V ta namen je potrebno skupaj z načrtovanjem gradnje novih 
objektov načrtovati tudi celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, 
njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov. 
V EUP TU-66 ni dopustno nasipanje oz. preoblikovanje terena, ki posledično 
zmanjšuje retencijske sposobnosti območja. Vse ureditve morajo biti izvedene 
na nivoju obstoječega terena. 
 
Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 
 
Struge vodotoka naj se ne nasipava ali utrjuje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-68 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

ZD  

O F 

  PO  
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Prostorsko izvedbeni pogoji Ohranja naj se mejica, ki poteka ob vzhodnem robu EUP. Ostala lesnata 
vegetacija naj se ohranja v največji možni meri. 
 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   
(Postavitev grajenih objektov in novih utrjenih poti ni sprejemljiva.) 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Na območju namenske rabe PO je obstoječe parkirišče, povečanje gabaritov 
obstoječih ureditev in povečanje površin, ki bi segale na območje razreda 
poplavne nevarnosti z oznako Ps, niso dopustne. 
Pred izvedbo novih posegov in gradenj je potrebno izdelati strokovno podlago, 
ki bo opredelila celovite omilitvene ukrepe in jo predhodno posredovati v 
pregled in potrditev organu pristojnemu za vode. V ta namen je potrebno skupaj 
z načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati tudi celovite ukrepe za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom 
gradnje novih objektov. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-69 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-70 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-71 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

ZD  

  VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji V območju so naravne vrednote. 

- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-72 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PO F 
Prostorsko izvedbeni pogoji Dopustna izraba prostora v enoti urejanja je: 

FI (največ): / 
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FZ (največ): 0,3 
FBP (najmanj): 20 % 
- Višinski gabarit: P 
 
Ob širitvi bencinskega servisa mora biti novi objekt nizek in obsajen z vegetacijo. 
Prednostni habitatni tip naj se ohranja v največji možni meri.  Za poplavno 
območje je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo. 
Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 
 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale poplavne nevarnosti. Na 
poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki 
imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem 
območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi 
zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja 
zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem 
območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na 
vodni režim in stanje voda.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-73 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 

PO  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-74 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs,  AE, D 

ZD, G  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 

krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   
V enoti je dovoljena tudi dejavnost cestnega tovornega prometa 49.410. 
Obstoječi večstanovanjski objekti se lahko rekonstruirajo. Dopustna je 
sprememba namembnosti obstoječih večstanovanjskih objektov v stanovanja za 
posebne namene.  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-75 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-76 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Male Lašče ─ Vas #18442 / dediščina; naselbinska dediščina. 

(Dopustna je nadomestna gradnja manjšega gospodarskega poslopja.) 
(Ohranja se obstoječa pozidava. Dopolnilna gradnja ni sprejemljiva.) 
(Morebitne gradnje morajo posnemati tradicionalni vzorec gradnje in postavitve v 
prostor.) 
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Oznaka enote urejanja prostora 

TU-77 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

ZD  

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Del je v območju naselbinske dediščine, ID 18442.           Vodnega telesa ni 

dovoljeno zasipavati in vanj odlagati kakršnih koli odpadkov. Ob rekonstrukciji 
ceste naj se predhodno popišejo dvoživke na območju. Ob evidentiranju 
morebitnih črnih točk povozov dvoživk naj se ob rekonstrukciji vzpostavijo 
podhodi in ograje za dvoživke oziroma se kako drugače zagotovi zmanjšana 
smrtnost zaradi povozov. 
 
- Male Lašče ─ Vas #18442 / dediščina; naselbinska dediščina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 
  

TU-78 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-79 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji - Male Lašče ─ Cerkev sv. Trojice #2642 / dediščina; stavbna dediščina. 

- Male Lašče ─ Vila Male Lašče 5 #18441 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Male Lašče ─ Cerkev sv. Trojice #2642 / vplivno območje. 
(Dopolnilna gradnja v neposredni bližini enot KD ni sprejemljiva.) 

  

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-80 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

CDv G 
Prostorsko izvedbeni pogoji - Male Lašče ─ Cerkev sv. Trojice #2642 / dediščina; stavbna dediščina. 

- Male Lašče ─ Cerkev sv. Trojice #2642 / vplivno območje.  
(Območje okoli cerkve mora ostati nepozidano.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-81 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  

  ZD  

Prostorsko izvedbeni pogoji Na rabi ZD je dovoljena vzpostavitev zelenih površin za občasno parkiranje. 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-82 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SKs AE, D, C 

PC  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-83 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Dovoljena je širitev obstoječe dejavnosti. Obstoječi objekt (obrtna delavnica) se 

lahko dogradi za namen avtosalona oz. druge sorodne dejavnosti, ne glede na 
omejitve določene v 102. členu odloka. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-84 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
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Oznaka enote urejanja prostora 
TU-85, od TU-94 do 

TU-101 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

Gv, G  
Prostorsko izvedbeni pogoji V enoti TU-98 je dovoljena tudi namenska raba PC. 

 
Enota TU-94: 
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik..   
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
Enota TU-95: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak -─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.  
Enota TU-96: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.  
V enoti TU-98 je dovoljena tudi namenska raba PC in 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje. 
Enota TU-100: 
 - Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.  
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.  
Enota TU-101: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   

 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-86, od TU-102 do 

TU-131 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

G, PC, K1, K2  
Prostorsko izvedbeni pogoji V enotah TU-86, TU-102, TU-107, TU-110, TU-111, TU-113, TU-114, TU-120 in 

TU-131 je poleg namenske rabe G dovoljena tudi namenska raba PC.  
 

V enotah TU-102, TU-110 in TU-131 je poleg namenske rabe G dovoljena tudi 
namenska raba K1.  
 
Enota TU-102: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota TU-103: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota TU-104: 
 - Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota TU-105: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale in srednje poplavne 
nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v prostor in vse 
dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na 
poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo 
predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s 
področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na 
poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu 
gradnje na vodni režim in stanje voda. 
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Enota TU-107: 
 - Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / vplivno območje. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota TU-109: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-110: 
  - Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / vplivno območje.   
Enota TU-111: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Male Lašče ─ Vas #18442 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na namenski 
rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za potrebe obrambe 
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi 
pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in 
njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi 
povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno 
pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 
Enota TU-113: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-114: 
 - Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
- Turjak ─ Spomenik žrtvam NOB v Smrečju #5733 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota TU-116: 
 - Vrh nad Želimljami ─ Arheološko najdišče sv. Peter #15947 / arheološko 
najdišče.  
Enota TU-117: 
 - Vrh nad Želimljami ─ Cerkev sv. Petra #2719 / vplivno območje.  
Enota TU-119: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-120: 
- Turjak ─ Drevored lip in divjih kostanjev #22164 / dediščina; vrtno arhitekturna 
dediščina. 
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- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
- Turjak - Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.  
Enota TU-121: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.  
Enota TU-122: 
 - Laporje ─ Arheološko najdišče Ločica #29234 / arheološko najdišče.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-124: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota TU-125: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota TU-126: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota TU-127: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-128: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika. 
Enota TU-130: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika. 
Enota TU-131: 
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje.   
- Mali Ločnik ─ Gradišče sv. Ahac #16120 / arheološko najdišče. 
  - Sloka Gora ─ Gradišče #16125 / arheološko najdišče.  
- Veliki Ločnik ─ Rimskodobno grobišče #16129 / arheološko najdišče. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-87, od TU-132 do 
TU-259 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PC  

K1  

  G  

  BT  
Prostorsko izvedbeni pogoji Enota TU-87: 

 - Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota TU-132: 
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje.   
Enota TU-133: 
- Turjak ─ Grobišče padlih borcev NOB #5732 / spomenik.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
Enota TU-138: 
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje. 
Enota TU-139: 
 - Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje. 
Enota TU-140: 
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje. 
Enota TU-145: 
- Turjak - Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
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Enota TU-158: 
- Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / vplivno območje.   
Enota TU-161: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na 
namenski rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za 
potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s 
pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je 
potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki 
ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred 
poplavami in z njimi povezane erozije.. Za vsak poseg na poplavnem območju 
se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni 
režim in stanje voda. 
Enota TU-162: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-164: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na 
namenski rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za 
potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s 
pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je 
potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki 
ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred 
poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju 
se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni 
režim in stanje voda.Enota TU-166: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota TU-167: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na 
namenski rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za 
potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s 
pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je 
potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki 
ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred 
poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju 
se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni 
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režim in stanje voda. 
Enota TU-169: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
Enota TU-170: 
- Gradež ─ Strletov kozolec #25899 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Gradež ─ Vas #25901 / dediščina; naselbinska dediščina. 
Enota TU-171: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-172: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-173: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota TU-174: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota TU-175: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota TU-176: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota TU-177: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota TU-178: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.  - Želimlje ─ Kulturna 
krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
Enota TU-179: 
Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje. 
(Širitev obstoječe ceste ni sprejemljiva.) 
- Mali Ločnik ─ Gradišče sv. Ahac #16120 / arheološko najdišče.   
- Mali Ločnik ─ Domačija Mali Ločnik 1 #18452 / dediščina; stavbna dediščina. 
Enota TU-180: 
- Laporje ─ Arheološko najdišče Ločica #29234 / arheološko najdišče.  
Enota TU-183: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.  
- Enota urejanja prostora posega na območje majhne, srednje in velike 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na 
namenski rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za 
potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s 
pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je 
potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki 
ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred 
poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju 
se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni 
režim in stanje voda. 
Enota TU-186: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
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krajina. 
Enota TU-187: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-188: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.;   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.;   
Enota TU-189: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.;   
Enota TU-190: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak - Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-191: 
- Sloka Gora ─ Gradišče #16125 / arheološko najdišče.   
Enota TU-192: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-193: 
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje.   
- Veliki Ločnik ─ Rimskodobno grobišče #16129 / arheološko najdišče.   
Enota TU-194: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-195: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-197: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota TU-198: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.;   
Enota TU-200: 
- Sloka Gora ─ Gradišče #16125 / arheološko najdišče.   
Enota TU-201: 
- Sloka Gora ─ Gradišče #16125 / arheološko najdišče.   
Enota TU-202: 
- Mali Ločnik ─ Gradišče sv. Ahac #16120 / arheološko najdišče.  
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje.   
Enota TU-203: 
Male Lašče ─ Vas #18442 / dediščina; naselbinska dediščina. 
Enota TU-199: 
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje. 
Enota TU-204: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota TU-205: 
- Male Lašče ─ Vas #18442 / dediščina; naselbinska dediščina. 
Enota TU-207: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-212: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota TU-214: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.  
- Knej - Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
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krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje. 
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na 
namenski rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za 
potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s 
pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je 
potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki 
ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred 
poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju 
se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni 
režim in stanje voda. 
Enota TU-216: 
- Vrh nad Želimljami ─ Arheološko najdišče sv. Peter #15947 / arheološko 
najdišče.   
- Vrh nad Želimljami ─ Cerkev sv. Petra #2719 / vplivno območje.   
Enota TU-218: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
 -  Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
Enota TU-219: 
 - Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota TU-221: 
- Male Lašče ─ Cerkev sv. Trojice #2642 / vplivno območje.   
Enota TU-222: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.  
- Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne, srednje in 
velike poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (na 
namenski rabi kmetijskih zemljišč so dopustne samo začasne ureditve za 
potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s 
pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami). Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je 
potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi zakona, ki 
ureja področje voda, in njegovim podzakonskim aktom s področja zaščite pred 
poplavami in z njimi povezane erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju 
se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni 
režim in stanje voda. 
Enota TU-223: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-225: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Mali Osolnik ─ Gradišče sv. Jakob #16121 / arheološko najdišče.  
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota TU-227: 
- Mali Ločnik ─ Domačija Mali Ločnik 1 #18452 / dediščina; stavbna dediščina. 
Enota TU-228: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   
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Enota TU-229: 
- Veliki Ločnik ─ Rimskodobno grobišče #16129 / arheološko najdišče.  
Enota TU-230: 
 - Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota TU-231: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika. 
Enota TU-237: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota TU-238: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.   
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika. 
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
Enota TU-239: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika. 
 
V TU-160 je na namenski rabi BT dopustna vzpostavitev kampa. Na namenski 
rabi K je dopustno samo začasno kampiranje, infrastrukturo za kamp je 
potrebno urediti na namenski rabi BT. Uporabi naj se ukrepe za zmanjševanje 
možnosti konflikta med medvedi in ljudmi (kamp naj se ogradi z ograjo (na 
namenski rabi BT v EUP TU-160 ali na namenski rabi G v EUP TU-110), 
odpadke naj se odlaga tako, da bo medvedu onemogočen dostop, po možnosti 
naj se jih dnevno odvaža). 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-88, od TU-240 do 
TU-246 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

K2  
Prostorsko izvedbeni pogoji Enota TU-243: 

- Laporje ─ Arheološko najdišče Ločica #29234 / arheološko najdišče.  
Enota TU-244: 
- Laporje ─ Arheološko najdišče Ločica #29234 / arheološko najdišče.   
Enota TU-245: 
- Laporje ─ Arheološko najdišče Ločica #29234 / arheološko najdišče.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-89 in 
 TU-247 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PC  
K1  

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-90 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

Oznaka enote urejanja prostora 
TU-91 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SSs AE, D 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 

Oznaka enote urejanja prostora 

TU-92 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

SS AE, D, C 

ZD  
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Prostorsko izvedbeni pogoji - Enota urejanja prostora posega na območje preostale, majhne in srednje 
poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedani vsi posegi v 
prostor in vse dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna 
ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje 
dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, 
ki jih določajo predpisi zakona, ki ureja področje voda, in njegovim 
podzakonskim aktom s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane 
erozije. Za vsak poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti 
vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-248 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D 

 
Prostorsko izvedbeni pogoji V potok naj se ne posega, brežin naj se dodatno ne utrjuje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-253, TU-254 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

Prostorsko izvedbeni pogoji 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-256 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 
Prostorsko izvedbeni pogoji Potrebno je upoštevati varstvene režime in dodatne pogoje ter v izvedbeni fazi 

pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

TU-257 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

A AE, D, C 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 

VP-1 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

Oznaka enote urejanja prostora VC  

Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v varstvenih območjih: 
─ 3. območje varstva vodnih virov,  
─ Natura 2000: pSCI(posebna ohranitvena območja), 
─ naravne vrednote Iška, Iška z Zalo in Mokerc, 
─ ekološko pomembno območje. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
VP-2 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  

Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v varstvenih območjih: 
─ Natura 2000: pSCI(posebna ohranitvena območja), 
─ naravne vrednote Iška in Iška z Zalo, 
─ 3. območje varstva vodnih virov, 
─ ekološko pomembno območje. 

 

Oznaka enote urejanja prostora 
VP-3, VP-22 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v varstvenih območjih: 

─ Natura 2000: pSCI(posebna ohranitvena območja), 
─ naravne vrednote Iška in Iška 1, 
─ 3. območje varstva vodnih virov, 
─ ekološko pomembno območje. 
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Enota VP-22: 
- Ravne ─ Arheološko območje Pajkov grič #10968 / arheološko najdišče. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-23, VP-24 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v varstvenih območjih: 

─ naravna vrednota Iška,  
─ 3. območje varstva vodnih virov. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-5, VP-25 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  

Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v 3. območju varstva vodnih virov. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-6 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  

Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v varstvenih območjih: 
─ Natura 2000: pSCI (posebna ohranitvena območja), 
─ naravna vrednota Iška, 
─ 3. območje varstva vodnih virov, 
─ ekološko pomembno območje. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-7, od VP-26 do  VP-
32 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v 2. območju varstva vodnih virov. 

Enota VP-7: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.  
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VP-26: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 
Enota VP-27: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-8, od VP-33 do  
VP-36 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v ekološko pomembnem območju. 

Enota VP-8: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje.  
Enota VP-33: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VP-34: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje. 
Enota VP-36: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
VP-9, od VP-37 do  

VP-39 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v varstvenih območjih: 

─ ekološko pomembno območje, 
─ mokrišča. 
Enota VP-9: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Polzelo ─ Zaselek #18448 / vplivno območje.  
Enota VP-37: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VP-38: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VP-39: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-10 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v varstvenih območjih: 

─ ekološko pomembno območje, 
─ naravna vrednota Črni potok, 
─ mokrišča. 
 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-11, od VP-40 do 
VP-42 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v varstvenih območjih: 

─ ekološko pomembno območje, 
─ naravna vrednota Veliki log. 
 
Enota VP-11: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VP-40: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VP-41: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / spomenik.  
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.  
Enota VP-42: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-12 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v območju naravne vrednote Kobilji curek. 

- Rob ─ Arheološko najdišče Gradiški vrh #16116 / arheološko najdišče.  
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
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Oznaka enote urejanja prostora 
VP-13 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  

Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v 1. območju varstva vodnih virov. 
 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-14, od VP-43 do 
VP-44 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v območju naravne vrednote Veliki log. 

Enota VP-14: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VP-43: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   
Enota VP-44: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-15 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v območju naravne vrednote Šumnik. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-16 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v območju naravne vrednote Ščurkov potok. 

- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-17, VP-45  
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v območju naravne vrednote Želimeljščica. 

Enota VP-17: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota VP-45: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak - Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-18 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v varstvenih območjih 

─ ekološko pomembno območje, 
─ naravna vrednota Želimeljščica. 
 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
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Oznaka enote urejanja prostora 
VP-19 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v območju naravne vrednote Bajdinc. 

- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-20 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Voda se nahaja v varstvenih območjih: 

─ mokrišča, 
─ naravna vrednota Turjak-ribnik. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

VP-21 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotok se nahaja v območju naravne vrednote Medvedjek. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

Od VV-1 do 
 VV-31 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

VC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Vodotoki niso v varstvenih območjih. 

Enota VV-3: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
 Enota VV-6: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VV-8: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
Enota VV-11: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VV-13: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VV-16: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
Enota VV-22: 
- Strmca pri Lužarjih ─ Arheološko najdišče Grad Žmucovo #10976 / arheološko 
najdišče.  
Enota VV-25: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota VV-26: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 
Enota VV-29: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

Od CD-1 do CD-6 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PC  
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Prostorsko izvedbeni pogoji Državna cesta 
Enota CD-1: 
- Mali Ločnik ─ Domačija Mali Ločnik 1 #18452 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Turjak ─ Drevored lip in divjih kostanjev #22164 / dediščina; vrtno arhitekturna 
dediščina.         
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.  
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
- Mali Ločnik ─ Cerkev sv. Ahaca #2620 / vplivno območje.  
 (Širitev ceste v smeri varovanih enot KD ni sprejemljiva.) 
Enota CD-2: 
- Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / dediščina; stavbna dediščina. 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.  
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / vplivno območje.   
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Trubarjeva domačija #615 / vplivno območje.   
(Širitev ceste na območju domačije Gačnik EŠD 559 ni sprejemljiva. Dopustna je 
le ureditev obcestnega prostora.) 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

CD-7 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Enota se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu  za regionalno cesto III. 

reda R3-647/1368 Mlačevo─Rašica mimo naselja Ponikve (UL RS, št. 38/09). 
 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.  
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Ponikve v Dobrepolju ─ Domačija Gačnik #559 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

Od CL-1 do  
CL-34 

Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PC  
Prostorsko izvedbeni pogoji Lokalna cesta 

 
Enota CL-1: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota CL-3: 
- Turjak -─Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika. 
Enota CL-4: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota CL-6: 
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   
Enota CL-8: 
- Žaga pri Karlovici ─ Domačija Žaga 4 #15039 / vplivno območje.   
Enota CL-10: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče. 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota CL-12: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.  
- Knej -─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota CL-13: 
- Selo pri Robu ─ Rimski zaporni zid #642 / arheološko najdišče. 
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Enota CL-15: 
- Rašica pri Velikih Laščah ─ Vas #614 / spomenik.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota CL-17: 
- Lužarji ─ Gradišče sv. Ožbolt #16119 / arheološko najdišče.   
- Lužarji ─ Kapelica Matere božje #26286 / dediščina; stavbna dediščina. 
Enota CL-18: 
- Žaga pri Karlovici ─ Domačija Žaga 4 #15039 / vplivno območje. 
Enota CL-20: 
 - Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; 
kulturna krajina. 
Enota CL-21: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje.   
Enota CL-22: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Podsmreka pri Velikih Laščah ─ Vas #18780 / dediščina; naselbinska 
dediščina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje.   
Enota CL-24: 
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Kaplanovo ─ Domačija Kaplanovo 6 #18446 / vplivno območje.   
Enota CL-27: 
- Rob ─ Arheološko najdišče Hrib #16124 / arheološko najdišče.   
- Knej ─ Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline #18465 / dediščina; kulturna 
krajina. 
Enota CL-16, CL-32: 
- Boštetje ─ Vas #18445 / dediščina; naselbinska dediščina. 
- Boštetje ─ Vas #18445 / vplivno območje.   
Enota CL-33: 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / spomenik.   
- Želimlje ─ Kulturna krajina Želimeljska dolina #18462 / dediščina; kulturna 
krajina. 
- Turjak ─ Območje gradu Turjak #8774 / vplivno območje spomenika.   
- Turjak ─ Grad Turjak #790 / vplivno območje.   

 
Oznaka enote urejanja prostora 

ZE-1 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PŽ  
Prostorsko izvedbeni pogoji  

 
Oznaka enote urejanja prostora 

ZE-2 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PŽ  
Prostorsko izvedbeni pogoji Območje železniške postaje v Velikih Laščah. 

 
Oznaka enote urejanja prostora 

ZE-3 
Oznaka podrobne namenske rabe 
prostora 

Tip zazidave 

PŽ  
Prostorsko izvedbeni pogoji  
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ŽIROVNICA

1148. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica 
za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena 
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je 
Občinski svet Občine Žirovnica na 18. seji dne 31. 3. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Žirovnica za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica 

za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 

sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih 

in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Žirovnica za leto 2021.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 

izkazuje (v EUR brez centov):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.112.767
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.859.412

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 3.266.273
700 Davki na dohodek in dobiček 2.765.383
703 Davki na premoženje 467.233
704 Domači davki na blago in storitve 33.657
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 593.140

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 385.608

711 Takse in pristojbine 9.076
712 Globe in druge denarne kazni 25.703
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 172.753

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 49.620
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih sredstev 49.620
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 203.735
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 200.974

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  
iz sredstev proračuna EU 2.760

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (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) 4.288.675

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.122.274

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 259.579
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 41.276
402 Izdatki za blago in storitve 816.419
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 5.000

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.545.739
410 Subvencije 15.619
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 802.579
412 Transferi nepridobitnim organizacijam  

in ustanovam 189.243
413 Drugi tekoči domači transferi 538.298

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.560.848
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.560.848

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 59.814
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 19.158
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 40.656
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) –175.908
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II.-403-404) 
(skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –176.170
III./2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)  
(tekoči prihodki minus tekoči odhodki in 
tekoči transferi) 1.191.399
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih 

naložb 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 Domače zadolževanje 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 25.827
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550 Odplačila domačega dolga 25.827
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) –201.734
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) –25.827
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 175.908
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.388.689

4. člen
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in 

drugimi prejemki, po zaključnem računu proračuna za leto 2021 
v višini 201.734 EUR, se pokrije iz sredstev na računih.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati z dnem objave.

Št. 410-0017/2021-3
Breznica, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar

1149. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
v Občini Žirovnica (Uradno prečiščeno 
besedilo – UPB1)

Na podlagi 94. člena Poslovnika občinskega sveta (Urad-
ni list RS, št. 14/19 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica 
na 18. seji dne 31. 3. 2022 sprejel uradno prečiščeno besedilo 
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica, ki obsega:

– Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica (Uradni list 
RS, št. 81/19),

– Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v 
Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 63/20),

– Popravek Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 161/21),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 207/21).

Št. 430-0002/2019
Breznica, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega  

prispevka za obstoječo komunalno opremo  
v Občini Žirovnica  

(Uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki 

so: preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto 
mere in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot 
izrazi, ki jih določa veljavna državna zakonodaja.

2. člen
(predmet obračuna komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni 
in obstoječi:

– zahtevni in manj zahtevni objekti,
– nezahtevni objekti, ki imajo vzpostavljene samostojne 

priključke na komunalno opremo, oziroma se jim bo spremenila 
namembnost ali povečala zmogljivost v taki meri, da se razvr-
stijo med manj zahtevne ali zahtevne objekte.

PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(določitev površine parcele objekta in površine obstoječim 
stavbam, gradbeno-inženirskim objektom oziroma drugim 

gradbenim posegom)
(1) Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi:
– izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča

in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:
– legalizacije objekta in
– priključevanju na obstoječo komunalno opremo, ki ni 

izboljšanje opremljenosti,
se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta 
določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in faktorja 
površine (Fp), ki znaša ena in pol (1,5).

(2) Če zavezanec izkaže, da je površina zemljišč v njegovi 
lasti, ki tvorijo parcelo objekta, manjša od površine, pridobljene 
na podlagi določb prvega odstavka tega člena, se upošteva 
manjša površina.

(3) Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe oziroma njen 
ekvivalent površine gradbeno-inženirskega objekta oziroma 
njen ekvivalent površine drugega gradbenega posega se do-
loči kot njena neto tlorisna površina oziroma njen ekvivalent, 
pridobljena iz uradnih evidenc, ki se pomnoži s faktorjem 1,2.

(4) Če zavezanec izkaže, da je bruto tlorisna površina 
stavbe oziroma njen ekvivalent v primeru gradbeno-inženirske-
ga objekta oziroma drugega gradbenega posega manjša od 
površine, pridobljene na podlagi tretjega odstavka tega člena, 
se upošteva manjša površina.

4. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe  

in deležem površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 

in deležem površine objekta (Dto) je na celotnem območju 
opremljanja enako in znaša Dpo = 0,5 ter Dto = 0,5.

5. člen
(faktor namembnosti objekta)

(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI: 111) in dvostanovanj-

ske stavbe (CC-SI: 1121) znaša 1,0,
– stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) 

znaša 0,7,
– druge nestanovanjske stavbe (CC-SI: 127) znaša 0,7,
– stanovanjske stavbe za posebne namene (CC-SI: 1130) 

znaša 0,8,
– gostinske stavbe (CC-SI: 121) znaša 1,1,
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (CC-

-SI: 123) znaša 1,1,
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij (CC-SI: 124) znaša 1,1,
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– industrijske stavbe in skladišča (CC-SI: 125) znaša 1,1,
– ostale stavbe znaša 1,0.
(2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbeno inženir-

ske objekte znaša 0,5.
(3) Faktor namembnosti objekta (Fn) za druge gradbene 

posege znaša 0,5.
(4) Faktor namembnosti objekta se določi glede na namen 

uporabe objekta. V kolikor se objekt uporablja za več namenov, 
se pri izračunu komunalnega prispevka faktorji namembnosti 
določijo za vsako površino posamezne rabe posebej.

6. člen
(prispevna stopnja zavezanca)

Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– cestno omrežje 66 %,
– vodovodno omrežje 42 %,
– kanalizacijsko omrežje 31 %,
– javne površine 100 %.

7. člen
(povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč  

s posameznimi vrstami komunalne opreme)
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posa-

meznimi vrstami komunalne opreme, preračunani na m2 po-
vršine gradbene parcele in m2 bruto tlorisne površine objekta, 
znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne 
opreme 

Cpo
[EUR/m2]

Cto
[EUR/m2]

cestno omrežje 17,50 48,00
vodovodno omrežje 6,50 17,00
kanalizacijsko omrežje 5,40 11,00
javne površine 0,70 2,00

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za stavbe izračuna na naslednji način:

KPobstoječa (i) = ((AGP・Cpo(i)・Dpo) + (ASTAVBA・Cto(i)・ 
Dto ・Fn))・psz(i)

KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)

(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte obraču-
na na naslednji način:

KPobstoječa (i) = AGIO・Cto(i)・Dto・Fn・psz(i)

KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)

(3) Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za 

posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– AGIO: površina gradbeno-inženirskega objekta,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale 

opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komu-

nalnega 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 na-
men uporabe,

– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno 
vrsto obstoječe komunalne opreme (  %),

– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(4) Površina gradbene parcele in bruto tlorisne površine 

stavbe se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja oziroma ob upoštevanju določb 3. člena tega 
odloka.

(5) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se 
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispe-
vek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega 
odstavka tega člena.

(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti 
ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračuna-
ta višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta 
in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. 
Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja po-
zitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in 
pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je 
razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komu-
nalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.

9. člen
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ob priključevanju prek nove komunalne opreme)

(1) Če se nova komunalna oprema iz programa opre-
mljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali nepo-
sredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma 
bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo do-
loči na naslednji način:

– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajo-
čega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo 0;

– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).

(2) Če investitor in občina skleneta pogodbo o opremlja-
nju za gradnjo komunalne opreme, ki ni predvidena v progra-
mu opremljanja, se pripadajoči del komunalnega prispevka 
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi ob 
smiselni uporabi prejšnjega odstavka.

ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno 
opremo oziroma mu je omogočena njena uporaba, povečuje 
zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.

11. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se odmeri z odločbo:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zave-

zančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovolje-
nja, katero je vložil zavezanec, popolna,

– po uradni dolžnosti.
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(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega 
odstavka tega člena je 15 dni po prejemu popolne vloge. O 
izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.

(3) Rok plačila odmerjenega komunalnega prispevka je 
15 dni od dokončnosti izdane odločbe. Na zahtevo zavezanca 
lahko občina dovoli obročno odplačevanje komunalnega pri-
spevka, in sicer v največ 24 obrokih, pri tem pa znesek obroka 
ne sme biti nižji od 30 EUR. Potrdilo o plačanem komunalnem 
prispevku izda pristojni občinski organ po plačilu celotnega 
odmerjenega komunalnega prispevka.

(4) V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni 
dolžnosti lahko občina dovoli obročno odplačevanje komunal-
nega prispevka, in sicer v največ 24 obrokih, pri tem pa znesek 
obroka ne sme biti nižji od 30 EUR.

(5) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opre-
mo, na katero se zavezanec priključi – vodovodno omrežje 
in kanalizacijsko omrežje, cestno omrežje in javne površine 
oziroma mu je omogočena njena uporaba.

(6) Komunalni prispevek je namenski prihodek občin-
skega proračuna, namenjen financiranju gradnje komunalne 
opreme, skladno z načrtom razvojnih programov občinskega 
proračuna.

12. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 

sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se 
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

13. člen
(stroški priključevanja)

Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani 
vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opre-
mo v razmerju do občine, razen gradnje tistih delov priključkov, 
ki so v zasebni lasti.

OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

14. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo-
darske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebu-
je komunalne opreme oziroma nima samostojnih priključkov 
na komunalno opremo. Komunalni prispevek se ne plača za 
gradnjo enostavnih objektov. Komunalni prispevek se tudi ne 
plača za gradnjo nezahtevnih objektov, če so brez samostojnih 
priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni 
objekti, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.

(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne 
nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko 
lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev 
na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli 
ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.

(3) Komunalni prispevek se oprosti za gradnjo neprofi-
tnih stanovanj in gradnjo stavb, ki so v javnem interesu in so 
namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo 
in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje 
obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne kla-
sifikacije vrst objektov, katerih investitor je Občina Žirovnica 
ali država.

(4) Komunalni prispevek za gradnjo nestanovanjskih kme-
tijskih stavb (CC-SI 1271) se oprosti v višini 50  % odmerjenega 
komunalnega prispevka.

(5) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje 
novega objekta, se pri odmeri komunalnega prispevka upošte-

vajo celotna predhodna vlaganja. Dokazno breme je na strani 
zavezanca.

(6) V primeru legalizacije obstoječega objekta v celoti, se 
komunalni prispevek zanj obračuna kot za novogradnjo.

(7) Oprostitev plačila sorazmernega dela komunalnega 
prispevka, ki se nanaša na že zgrajeno komunalno opremo, na 
katero se bo priključevala novozgrajena komunalna oprema v 
Obrtno poslovni coni Žirovnica, je določena kot pomoč po pra-
vilu de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, so razvidni iz 
Priloge 1 tega odloka.

(8) Zneske, oproščene skladno z določbami tega člena, 
mora občina nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega 
proračuna.

15. člen
(predhodna vlaganja)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zah-
tevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke 
za gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na podlagi 
predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene valorizirane 
prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.

(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj je zavezanec dolžan 
predložiti gradbeno dovoljenje ter tudi dokumentacijo glede 
zmogljivosti, namembnosti in komunalne opremljenosti obsto-
ječega ali odstranjenega objekta.

(3) Če dokazov o pridobljenem gradbenem dovoljenju ni 
ali ni dokazil o predhodnih vlaganjih za komunalno opremo, 
upoštevanje preteklih vlaganj pri odmeri komunalnega prispev-
ka ni možno.

(4) Upoštevanje odstranjenih objektov je možno le v pri-
meru, če so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja in 
če od odstranitve objekta ni preteklo več kot 5 let ter gre za 
novogradnjo na isti gradbeni parceli.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispev-
ka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 81/19) vsebuje naslednje prehodne in 
končne določbe:

16. člen
(povezava spremenjene zakonodaje)

Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispe-
le na Občino Žirovnica pred pričetkom veljavnosti predmetnega 
odloka in bodo imele priloženo projektno dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega lahko 
pristojni organ Občine Žirovnica izda odločbo o plačilu ko-
munalnega prispevka oziroma bodo vsebovale vse podatke, 
na podlagi katerih lahko občina izda odločbo o plačilu komu-
nalnega prispevka, bodo obravnavane na podlagi dotedanje 
zakonodaje.

17. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (Uradni 
list RS, št. 43/11, 50/13, 87/14, 12/17 in 4/19).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se ne glede na določi-
la veljavnih programov opremljanja stavbnih zemljišč odmera 
komunalnega prispevka za obstoječo – že zgrajeno komunalno 
opremo izvede na podlagi določil tega odloka.

18. člen
(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 63/20) vsebuje nasle-
dnjo končno določbo:

5. člen
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pod-
lagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v Občini Žirovnica (Uradni list RS, 
št. 207/21) vsebuje naslednjo končno določbo:

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

listu Republike Slovenije.

1150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine 
Žirovnica

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, 
št. 110/06 – UPB1, 36/08, 77/10, 90/10, 87/11, 47/12, 47/15, 
22/16, 39/16, 45/19 – odl.US, 67/19 – odl. US in 82/21) in 
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – 
UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 18. seji dne 31. 3. 
2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi in izdajanju časopisa  
Občine Žirovnica

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine 

Žirovnica (Uradni list RS, št. 3/20 – UPB) se v 6. členu prvi 
stavek prvega odstavka spremeni tako, da se po novem 
glasi: »Časopis obsega 32 strani formata A4, tisk štiribarvni, 
z barvnimi platnicami, na papirju ustrezne kvalitete za tako 
publikacijo.«

2. člen
V 9. členu se drugi stavek četrtega odstavka spremeni 

tako, da se po novem glasi: »Odgovorni urednik in novinar 
morata izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom o medijih.«

3. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po 

novem glasi:
»Uredništvo časopisa sestavljajo odgovorni urednik, no-

vinar ali več novinarjev, delavec občinske uprave, odgovoren 
za odnose z javnostmi ter predstavniki zainteresirane javnosti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00201-0002/2003
Breznica, dne 31. marca 2022

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar

CERKNICA

1151. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica 
za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 – odl. US) in 110. člena Statuta Občine Cer-
knica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Cerknica na 23. redni seji dne 7. 4. 
2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Cerknica za leto 2021

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica 

za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen 

iz splošnega in posebnega dela. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cerknica za leto 
2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med 
letom 2021 ter njihovi realizaciji.

Proračun Občine Cerknica je bili realiziran v naslednjih 
zneskih.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Realizacija 
2021

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 13.966.897,88
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.577.168,20

70 DAVČNI PRIHODKI 10.129.175,84
700 Davki na dohodek in dobiček 8.121.707,00
703 Davki na premoženje 1.838.321,79
704 Domači davki na blago in storitve 168.403,46
706 Drugi davki 743,59

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.447.992,36
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.770.540,67
711 Takse in pristojbine 15.686,60
712 Globe in druge denarne kazni 64.857,65
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 2.103,41
714 Drugi nedavčni prihodki 594.804,03

72 KAPITALSKI PRIHODKI 254.228,90
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.981,20
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 252.247,70

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.135.500,78
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.043.885,88
741 Prejeta sredstva iz držav. 
proračuna iz sredstev proračuna EU 91.614,90

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.830.007,55
40 TEKOČI ODHODKI 3.133.259,98

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 774.586,85
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 122.052,88
402 Izdatki za blago in storitve 2.198.278,51
403 Plačila domačih obresti 28.341,74
409 Rezerve 10.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.171.055,90
410 Subvencije 441.250,73
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.692.705,49
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 524.585,07
413 Drugi tekoči domači transferi 2.512.514,61
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.150.308,69
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 3.150.308,69

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 375.382,98
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam 230.993,40
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 144.389,58

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 2.136.890,33

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

IN PRODAJA DELEŽEV 0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

44 DANA POSOJILA IN POV. 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN KAP. DELEŽEV 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 525.372,85
55 ODPLAČILA DOLGA 525.372,85

550 Odplačila domačega dolga 525.372,85

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 1.611.517,48

X. NETO ZADOLŽEVANJE –525.372,85
XI. NETO FINANCIRANJE –2.136.890,33

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO 2.834.786,02

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2021 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in 
posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov 
ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih 
straneh Občine Cerknica.

Št. 410-001/2021
Cerknica, dne 7. aprila 2022

Župan 
Občine Cerknica

Marko Rupar

1152. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o občinskih 
cestah (Uradni RS, št. 41/99 in 91/09), Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Cerknica (Uradni RS, št. 16/11, 
94/11, 14/12 in 49/16) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list 
RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Cerknica na 23. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da nepre-

mičnine:
– katastrska občina 1659 RAKEK parcela 2040 

(ID 5854410),
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 709/2 

(ID 7113521),
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 710/2 

(ID 7113523),
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 710/3 

(ID 7113525),
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 713/4 

(ID 7113527),
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 1252/1 

(ID 7164155),
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 3848 

(ID 7164141),
– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 3850 

(ID 7164153),
– katastrska občina 1670 ULAKA parcela 1647/18 

(ID 6942675),
– katastrska občina 1670 ULAKA parcela 1648/13 

(ID 6942618),
– katastrska občina 1661 BEGUNJE PRI CERKNICI par-

cela 1214/38 (ID 864734),
– katastrska občina 1661 BEGUNJE PRI CERKNICI par-

cela 2053/2 (ID 6530848),
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– katastrska občina 1661 BEGUNJE PRI CERKNICI par-
cela 2054/2 (ID 6530850),

– katastrska občina 1661 BEGUNJE PRI CERKNICI par-
cela 2055/2 (ID 6530852),

– katastrska občina 1661 BEGUNJE PRI CERKNICI par-
cela 2056/2 (ID 6530854),

– katastrska občina 1661 BEGUNJE PRI CERKNICI par-
cela 2059/2 (ID 6530857),

– katastrska občina 1662 SELŠČEK parcela 426/19 
(ID 7139217), v izmeri 570 m2,

– katastrska občina 1662 SELŠČEK parcela 479/1 
(ID 7139214),

– katastrska občina 1656 OTAVE parcela 1058/5 
(ID 6154462),

– katastrska občina 1656 OTAVE parcela 1058/6 
(ID 6154463),

– katastrska občina 1656 OTAVE parcela 1058/4 
(ID 6154461),

– katastrska občina 1677 DOLENJA VAS parcela 3546/2 
(ID 7075836),

– katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 2632/2 (ID 
5087670) in

– katastrska občina 1659 RAKEK parcela 993/142 
(ID 1308282), v izmeri 1110 m2,
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, 
matična številka: 5880157000.

II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa pridobijo status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno 
odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti 
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri predmetnih 
nepremičninah dovoli vpis zaznambe statusa grajenega jav-
nega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 
4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0007/2022
Cerknica, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Cerknica

Marko Rupar

ČRNOMELJ

1153. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za 
leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 – odl.US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet obči-
ne Črnomelj na 27. redni seji, dne 7. 4. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Črnomelj za leto 2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj 

za leto 2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2021 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za 
leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi obrazložitev 
letnega načrta razvojnih programov v letu 2021 in obrazložitve 
splošnega in posebnega dela proračuna.

Proračun občine Črnomelj je bil realiziran v naslednjih 
zneskih:

 v EUR
A) BILANCA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV
I. Prihodki skupaj 15.448.871,81
II. Odhodki skupaj 15.189.784,77
III. Proračunski presežek (I. – II.) 259.087,04
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 

deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila  

in spremembe kapital. deležev 0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje 2.600.000,00
VIII. Odplačila dolga 823.243,53
IX. Sprememba stanja sred. na računih 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 2.035.843,51
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 1.776.756,47
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) –259.087,04

Stanje sred. na računih 31. 12. 2021 
(del 9009 – Splošni sklad za drugo) 892.333,00

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2021 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in 
posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov 
ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih 
straneh Občine Črnomelj.

Št. 410-294/2020
Črnomelj, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1154. Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične 
kulturne dediščine in objektov tradicionalne 
tipologije na območju občine Črnomelj

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni 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) ter na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 
66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 27. redni seji 
dne 7. 4. 2022 sprejel
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P R A V I L N I K
o sofinanciranju obnove nepremične kulturne 
dediščine in objektov tradicionalne tipologije  

na območju občine Črnomelj

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in po-
stopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za 
obnovo objektov nepremične kulturne dediščine (v nadaljeva-
nju: dediščina) in objektov tradicionalne tipologije na območju 
občine Črnomelj.

(2) Objekte dediščine se razvršča na kulturne spomenike 
in registrirano dediščino.

(3) Med objekte tradicionalne tipologije se razvršča 
objekte identitetne arhitekture, kot načina oblikovanja stavb, 
značilnega za obdobje pred drugo svetovno vojno, ki odra-
ža značilnosti tradicionalnega prostora in poselitve v smislu 
umeščenosti v prostor, podobe objektov ter uporabe značilnih 
arhitekturnih elementov, materialov in barv.

(4) Občina Črnomelj s tem pravilnikom usmerja finančna 
sredstva za posamezne ukrepe:

Ukrep št. 1 – obnova kulturnih spomenikov in objektov 
registrirane dediščine na območju občine Črnomelj,

Ukrep št. 2 – obnova objektov ter izvedba drugih ureditev 
v mestnem jedru Črnomlja,

Ukrep št. 3 – obnova objektov tradicionalne tipologije na 
območju občine Črnomelj.

2. člen
(namen pravilnika)

Namen tega pravilnika je ohranjanje dediščine in spodbu-
janje obnove objektov ter drugih ureditev navedenih v 1. členu.

3. člen
(viri financiranja)

Sredstva za sofinanciranje ukrepov iz četrtega odstavka 
1. člena se zagotavljajo iz občinskega proračuna.

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo 
naslednji pomen:

– »kulturni spomenik« (v nadaljnjem besedilu: spomenik) 
je dediščina, ki je razglašena za spomenik,

– »registrirana dediščina« je dediščina, ki je vpisana v 
register kulturne dediščine in ki ni spomenik,

– »mestno jedro Črnomelj« označuje staro mestno jedro 
skupaj z vplivnim območjem kar je opredeljeno z Občinskim 
lokacijskim načrtom mestno jedro Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 92/05, in 32/08 – tehnični popravek in 17/22),

– »objekti tradicionalne tipologije« so objekti iz tretjega 
odstavka 1. člena tega pravilnika, katere Zavod za varstvo 
kulturne dediščine, OE Novo mesto prepozna kot kakovostne 
objekte, ki lahko prispevajo k ohranjanju identitete prostora 
ter stavbarskega in drugega izročila značilnega za območje 
občine Črnomelj,

– »druge ureditve v mestnem jedru Črnomlja« so uredi-
tve, ki vplivajo na podobo mestnega jedra in zajemajo ureditve 
talnih površin, obvestilnih in drugih tabel, namestitve svetil, 
ureditve izložb v smislu gradbene obnove, postavitve ograj, od-
stranitve motečih in neprimernih elementov kot so npr. svetila, 
reklamne table, elementi infrastrukturnih ureditev ipd.,

– »historični objekti« so objekti, ki so razglašeni za kul-
turne spomenike, objekti kulturne dediščine in objekti tradicio-
nalne tipologije.

(2) V tem Pravilniku se z enakimi pomeni uporabljajo tudi 
izrazi, ki so opredeljeni in se jih uporablja v predpisih o varstvu 
kulturne dediščine.

5. člen
(pogoji in upravičenci)

(1) Upravičenci za dodelitev sredstev so lastniki oziroma 
solastniki ali najemniki, ki imajo z lastnikom sklenjeno najemno po-
godbo ali imajo ustrezno soglasje lastnika objekta in so vlagatelji v 
obnovo objektov ali izvedbo drugih ureditev skladno z določbami 
1. člena ter so obnovitvena dela ali ureditve izvedli v obdobju kot 
ga določa vsakokratni javni razpis in imajo ustrez no dovoljenje, 
soglasja oziroma druga dokazila za obnovo oziroma ureditev.

(2) Dela morajo biti izvedena skladno s pogoji v dovoljenju 
oziroma soglasju.

(3) V primeru, da se obnavlja stavba ali izvede ureditev v 
solastnini ali najemu več najemnikov, poda vlogo pooblaščenec 
soinvestitorjev v njihovem imenu za njihov račun.

(4) Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih obveznosti 
do Občine Črnomelj.

(5) Do sredstev niso upravičeni tisti prosilci, ki so v zadnjih 
desetih letih za ista dela na tem objektu oziroma ureditev že 
pridobili sredstva iz proračuna občine Črnomelj.

(6) Upravičence in pogoje za sofinanciranje se natančneje 
določi v javnem razpisu.

6. člen
(višina sredstev po ukrepih)

(1) Višina sredstev za izvedbo vseh ukrepov skupaj se za 
vsako leto določi s proračunom občine Črnomelj.

(2) Razdelitev sredstev po posameznem ukrepu se določi 
z javnim razpisom.

7. člen
(javni razpis)

(1) Javni razpis objavi Občina Črnomelj na svojih uradnih 
spletnih straneh in na drug krajevno običajen način skladno s 
pogoji in po postopkih, določenih v veljavnih predpisih.

(2) Javni razpis mora določati najmanj:
– vrsto ukrepa,
– upravičence do razpisanih sredstev,
– splošne in posebne pogoje ter merila, ki jih morajo 

izpolnjevati prosilci,
– osnovne podatke, ki jih morajo navesti prosilci v vlogi,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– rok za izplačilo sredstev,
– kraj in način prevzema ali oddaje vlog,
– rok za oddajo vloge,
– priloge, ki jih morajo prosilci priložiti,
– najvišji znesek, ki ga lahko pridobi posamezni prosilec,
– druge pogoje po sklepu župana.

8. člen
(merila za izbor upravičenca)

(1) Merila za izbor upravičenca so:
1. Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitek-

turne vrednosti: 5–10 točk
a) objekt ima status kulturnega spomenika – 10 točk
b) objekt je registrirana dediščina – 7 točk
c) objekt je v območju kulturnega spomenika (ni spome-

nik) – 5 točk
2. Objekti, katerih fasade ali strehe so nevarne za okolico 

in mimoidoče: 0–5 točk
a) objekt se ruši, načeta je konstrukcija – 5 točk
b) zmerna nevarnost za okolico (odpadanje ometov, za-

makanje strehe), potrebna so vzdrževalna dela – 3 točke
c) ni nevarnosti – 0 točk
3. Objekti, ki imajo na fasadah in/ali na strehah neustrezne 

arhitekturne rešitve (detajle) ali motečo infrastrukturno napeljavo, 
vključno z vsemi sodobnimi tehničnimi dodatki: 0–5 točk

a) objekti, ki imajo na fasadah in/ali na strehah neustrezne 
rešitve (detajle) ali motečo infrastrukturno napeljavo, vključno z 
vsemi sodobnimi tehničnimi dodatki – 5 točk

b) objekt je v celoti arhitekturno ustrezen – 0 točk
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4. Objekti s starejšo izvedbo fasade ali strehe: 0–5 točk
a) historični objekt – 5 točk
b) novejši izgled objekta – 0 točk
5. Lega objekta v predelu, ki je že delno urejen (ambien-

talni pomen objekta): 3–10 točk
a) objekt se nahaja znotraj že urejenega območja – 10 točk
b) območje ob objektu je že delno urejeno – 5 točk
c) objekt se nahaja v neurejenem območju – 3 točke
6. Vrednost izvedenega projekta: 0–10 točk
a) vrednost nad 10.000 EUR – 10 točk
b) vrednost od 5.000 EUR do 9.999 EUR – 5 točk
c) vrednost od 1.000 EUR do 4.999 EUR – 3 točke
d) vrednost do 999 EUR – 0 točk
Merilo pod številko 1 ne velja za ukrep št. 3.
(2) Višina sofinanciranja je sorazmerna z doseženim 

številom točk, ki jih doseže posamezen projekt v skladu z 
merili iz prejšnjega odstavka, pri čemer odobreni znesek 
ne sme presegati 50 % celotne vrednosti obravnavanega 
projekta.

(3) V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev 
namenjenih za posamezen ukrep se le-ta sorazmerno preraz-
poredijo na posamezne projekt znotraj ukrepa, upoštevaje prag 
max. višine sofinanciranja iz prejšnjega odstavka. Če tudi v tem 
primeru pride do morebitnega ostanka se le-ta prerazporedijo 
na druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilni-
ka. O prerazporeditvi odloči župan s sklepom.

(4) Z vsakoletnim javnim razpisom se za posamezni ukrep 
lahko določijo tudi:

– podrobnejši pogoji, merila, prioritete in ostala zahtevana 
dokumentacija ter

– ostale omejitve in prednosti pri obravnavanju vlog.

9. člen
(način in obdobje dodeljevanja sredstev)

(1) Župan Občine Črnomelj s sklepom imenuje komisijo, ki 
vodi postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev. Komisijo 
sestavljajo predsednik in dva člana.

(2) Javni razpis pred objavo potrdi župan.
(3) Sredstva se dodeljujejo na podlagi letno izvedenega 

javnega razpisa, ki ga pripravi komisija iz prvega odstavka, 
v skladu s tem pravilnikom. V javnem razpisu se podrobneje 
določijo ukrepi, kriteriji in merila ter način uveljavljanja in kori-
ščenja sredstev.

(4) Komisija obravnava prispele vloge in poda predlog za 
dodelitev sredstev.

(5) Obdobje za katerega se dodeljujejo sredstva se določi 
v javnem razpisu.

10. člen
(sklep o izbiri in pogodba)

(1) Sklep o izbiri upravičenca in višini dodeljenih sredstev 
na predlog komisije sprejeme občinska uprava.

(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec 
vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa.

(3) Upravičenec je dolžan v roku, ki je določen v pozivu k 
podpisu pogodbe skleniti z Občino Črnomelj pogodbo o sofinan-
ciranju, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja 
dodeljenih sredstev. Če se upravičenec v tem roku ne odzove na 
poziv oziroma ne sklene pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo 
za sofinanciranje in da odstopa od podpisa pogodbe.

11. člen
(pritožbeni postopek)

(1) Upravičenec, ki meni, da izpolnjuje razpisne pogoje 
in merila iz javnega razpisa, pa ni bil izbran za upravičenca, 
lahko vloži pri županu pritožbo zoper sklep iz 10. člena tega 
pravilnika. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila 
in pogoji za ocenjevanje vlog.

(2) V vlogi mora natančno navesti razloge, zaradi katerih 
vlaga pritožbo.

(3) Župan pritožbo obravnava, preveri njene navedbe in 
o pritožbi odloči.

(4) Odločitev župana je dokončna.

12. člen
(namenska poraba sredstev)

(1) Sredstva pridobljena na podlagi tega pravilnika so 
namenska in se lahko porabijo samo za namene določene s 
pogodbo iz 10. člena tega pravilnika.

(2) Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega 
odstavka tega člena, ne more kandidirati na javnih razpisih 
po tem pravilniku, ki jih bo po ugotovitvi dejstev iz prvega od-
stavka tega člena, objavila Občina Črnomelj v naslednjih treh 
proračunskih letih.

13. člen
(nadzor nad porabo in vračilo sredstev)

(1) Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji 
tega pravilnika preverja pristojni občinski organ.

(2) Občina lahko od upravičenca zahteva vsa dokazila in 
podatke, ki so potrebni za preverjanje namenske porabe sredstev.

(3) Upravičenec je dolžan Občini povrniti nenamensko 
porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki 
se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev, 
v primeru, ko se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal 
neresnične podatke,

– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.

14. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih 

ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja (Uradni list RS, št. 
63/06, 76/08 in 56/17) in

– Pravilnik o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih 
programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju 
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01 in 97/09).

15. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2022
Črnomelj, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1155. Sklep o višini parkirnine za leto 2022

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni 
list RS, št. 53/08, 47/13) je Občinski svet občine Črnomelj na 
svoji 27. redni seji, dne 7. 4. 2022 sprejel

S K L E P
o višini parkirnine za leto 2022

1. člen
V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za 

poletno turistično sezono 2022 določi najvišja dnevna parkir-
nina v znesku:
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– 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in 
večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih 
motornih vozil;

– 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji 
osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 
22 potnikov;

– 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, 
druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila.

2. člen
Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za 

zaračunavanje mesečne ali sezonske parkirnine zainteresi-
ranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo 
ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.

Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega 
odstavka:

– 70 % najvišje določene dnevne parkirnine za zaračuna-
vanje mesečne parkirnine;

– 50 % najvišje določene dnevne parkirnine za zaračuna-
vanje sezonske parkirnine.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-0106/2022
Črnomelj, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1156. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 244. in 245. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 19/22 – ZUreP-3, v nadaljevanju: 
ZUreP-2), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – 
ZPrCP-F, v nadaljevanju: ZCes-1) in 16. člena Statuta Občine 
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski 
svet občine Črnomelj na svoji 27. redni seji dne 7. 4. 2022 
sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v 

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

katastrska občina parc. št. vrsta nepremičnine v naravi

1535-Črnomelj 1098/2 ne-kategorizirana pot

1535-Črnomelj 682/9 prometna infrastruktura v OPPN Pod gozdom; del cestnega telesa

1535-Črnomelj 683/12 prometna infrastruktura v OPPN Pod gozdom

1535-Črnomelj 683/6 prometna infrastruktura v OPPN Pod gozdom

1535-Črnomelj 683/9 prometna infrastruktura v OPPN Pod gozdom; del cestnega telesa

1535-Črnomelj 698/2 prometna infrastruktura v OPPN Pod gozdom

1535-Črnomelj 708/27 prometna infrastruktura v OPPN Pod gozdom

1535-Črnomelj 708/28 prometna infrastruktura v OPPN Pod gozdom

1535-Črnomelj 708/31 prometna infrastruktura v OPPN Pod gozdom

1535-Črnomelj 708/33 prometna infrastruktura v OPPN Pod gozdom

1536-Talčji Vrh 1979/5 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2064/5 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2097/3 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2152/9 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2196/2 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2200/3 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2203/3 LK 054151 – Naklo-Otovec
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katastrska občina parc. št. vrsta nepremičnine v naravi

1536-Talčji Vrh 2242/5 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2568/3 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2573/3 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2698/3 LK 054151 – Naklo-Otovec

1536-Talčji Vrh 2573/6 ne-kategorizirana pot

1541-Loka 1157/51 LK 054221 – Grajska cesta

1541-Loka 1157/53 LK 054221 – Grajska cesta

1541-Loka 1157/54 LK 054221 – Grajska cesta

1541-Loka 1157/56 LK 054221 – Grajska cesta, ne-kategorizirana pot

1541-Loka 1157/58 LK 054221 – Grajska cesta

1541-Loka 1157/60 LK 054221 – Grajska cesta

1541-Loka 1265/11 JP 554271 – Grad Majer

1541-Loka 779/2 prometna infrastruktura v OPPN Kočevje

1548-Golek 1513/3 ne-kategorizirana pot – odcep na javno pot

1550-Dragatuš 487/6 ne-kategorizirana pot – dostop do vodovodnega objekta

1550-Dragatuš 487/7 ne-kategorizirana pot – dostop do vodovodnega objekta

1550-Dragatuš 489/4 ne-kategorizirana pot – dostop do vodovodnega objekta

1550-Dragatuš 493/7 ne-kategorizirana pot – dostop do vodovodnega objekta

1559-Radenci 1237/2 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 1238/4 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 1239/2 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 2288/59 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 2288/75 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 2290/14 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 2290/17 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 873/14 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 873/9 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 876/6 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 876/9 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 877/4 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 877/6 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 878/4 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 878/6 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 883/5 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 887/4 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 887/7 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 890/6 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 892/2 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 892/4 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 892/6 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 904/8 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 906/10 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 907/10 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci
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katastrska občina parc. št. vrsta nepremičnine v naravi

1559-Radenci 907/12 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 907/14 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 907/7 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 910/4 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 911/5 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 911/7 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 912/2 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 913/4 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

1559-Radenci 913/7 LC 054121 – Sodevci – Gor. Radenci

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

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

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

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

Št. 478-73/2022
Črnomelj, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1157. Sklep o izbrisu statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 
24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 
27. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri nepremičnini parc. št. 2313/4 k.o. 1559 Radenci 

(ID: 7232008) se izbriše status javnega dobra. Po ukinitvi sta-
tusa javnega dobra se pri nepremičnini vpiše lastninska pravica 
v korist in na ime Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, matična št.: 5880254000 do celote (1/1).

II.
Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra sto-

pi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Obči-
ne Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-250/2016
Črnomelj, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1158. Sklep o izbrisu statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 
24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 
27. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri nepremičnini parc. št. 1160/20 k.o. 1535 – Črnomelj 

(ID 5832918) se izbriše status javnega dobra. Po ukinitvi statu-
sa javnega dobra se pri nepremičnini vpiše lastninska pravica 
v korist in na ime Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, matična št.: 5880254000 do celote (1/1).

II.
Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra sto-

pi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Obči-
ne Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-150/2016
Črnomelj, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek
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1159. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 
24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 
27. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičnini parc št. 5342/3 k.o. 1536-Talčji Vrh se 

ukine status javnega dobra (grajeno javno dobro lokalnega 
pomena).

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

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

Št. 478-339/2021
Črnomelj, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1160. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 
24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 
27. redni seji dne 7. 4. 2022 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičnini parc št. 5340/6 k.o. 1536-Talčji Vrh se ukine 

status javnega dobra (grajeno javno dobro lokalnega pomena).

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

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

Št. 478-476/2021
Črnomelj, dne 7. aprila 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek
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VSEBINA
1105. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do-

ločitvi parkirnih površin v Občini Bovec 3310

CELJE
1106. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za 

leto 2021 3312
1107. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 

Mestne občine Celje za leto 2022 3312
1108. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Mestni občini Celje 3312

CERKNICA
1151. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 

2021 3490
1152. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 3491

ČRNOMELJ
1153. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 

2021 3492
1154. Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kul-

turne dediščine in objektov tradicionalne tipologije 
na območju občine Črnomelj 3492

1155. Sklep o višini parkirnine za leto 2022 3494
1156. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 3495
1157. Sklep o izbrisu statusa javnega dobra 3497
1158. Sklep o izbrisu statusa javnega dobra 3497
1159. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3498
1160. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3498

DOBROVA - POLHOV GRADEC
1109. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec 

za leto 2021 3313
1110. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec 3313

DRAVOGRAD
1111. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za 
enoto urejanja prostora z oznako GOV-19/A v Ob-
čini Dravograd – ID: 2609 3314

GROSUPLJE
1112. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prosto-

ra GR 237 SSv ZN 3314

IDRIJA
1113. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Idrija 3315
1114. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija 3318
1115. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Črni Vrh 3321
1116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or-

ganizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Idrija 3324

1117. Sklep o cenah osnovnih pogrebov v Občini Idrija 3324
1118. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti 

in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja 
prostora EUP LP_21/104_A, Dole 3325

1119. Sklep o prenehanju statusov grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena 3325

ILIRSKA BISTRICA
1120. Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica 

za leto 2021 3326
1121. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse 

za posebno in podrejeno rabo javnih površin 3327
1122. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega do-

bra lokalnega pomena 3327

VLADA
1083. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta Re-

publike Slovenije za varovanje civilnega letalstva 3263

MINISTRSTVA
1084. Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe 

energije iz obnovljivih virov 3263
1085. Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju 

med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci 
iz tretjih držav 3268

1086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 
dokumentaciji v vrtcih 3269

1087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o varstvu gozdov 3273

1088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 
tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 3277

1089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o upravljanju večstanovanjskih stavb 3277

1090. Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacio-
nalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v 
šolskem letu 2021/2022 3278

USTAVNO SODIŠČE
1091. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 

20. člena Zakona o davčnem postopku in o razve-
ljavitvi sodbe Upravnega sodišča 3279

1092. Odločba o razveljavitvi 48. člena Zakona o do-
datnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omili-
tev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic 
COVID-19 3282

SODNI SVET
1093. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi 

kandidatur na vodstveno mesto 3287

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1094. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana 

v okrajni volilni komisiji – 2009 Nova Gorica 1 3288

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1095. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob-
močju Slovenije za marec 2022 3288

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1096. Statut samostojnega visokošolskega zavoda Viso-

ke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 3288

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

1097. Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve 
»Pomoč družini na domu« na območju Občine 
Bistrica ob Sotli za leto 2022 3305

1098. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 3305

BOVEC
1099. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 

2021 3305
1100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tu-

ristični in promocijski taksi v Občini Bovec 3307
1101. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izva-

janju videonadzora 3307
1102. Sklep o ukinitvi javnega dobra 3309
1103. Sklep o ukinitvi javnega dobra 3309
1104. Sklep o začasni veljavnosti letne dovolilnice za 

območje plačljivega parkirišča Žaršče tudi za par-
kirišče pred kulturnim domom, trgovino Mercator in 
vrtcem do preklica 3309
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JESENICE
1123. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 

2021 3327
1124. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1 3329
1125. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Poldeta Stražišarja Jesenice 3330

1126. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Jesenice – UPB1 3330

1127. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 3330

1128. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 3331
1129. Sklep o ugotovitvi javne koristi 3331

KANAL
1130. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Kanal ob Soči 3331

KOČEVJE
1131. Statut Zdravstvenega doma Kočevje 3332

KRANJSKA GORA
1132. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska 

Gora za leto 2022 3338

LJUBLJANA
1133. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana 

za leto 2021 3339
1134. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne služ-

be v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini 
Ljubljana 3340

1135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o jav-
no-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta po-
godbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije 
z namenom energetske sanacije javnih objektov 
v lasti Mestne občine Ljubljana 3341

LJUBNO
1136. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za del enote urejanja LJU-30; PAID: 2258 3343
1137. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu Vrbje; PAID: 1583 3347

METLIKA
1138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju obnove stavbne kulturne dediščine 
v Občini Metlika 3355

MIREN - KOSTANJEVICA
1139. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za del območja TE 06 3355

PODČETRTEK
1140. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podče-

trtek za leto 2022 3359

ROGAŠKA SLATINA
1141. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ro-

gaška Slatina za leto 2021 3360
1142. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini 

Rogaška Slatina 3362
1143. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 3366
1144. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3366

ŠMARJE PRI JELŠAH
1145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-

činskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri 
Jelšah – izvedbeni del – spremembe št. 2 3366

ŠMARTNO PRI LITIJI
1146. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 
– Peskokop Kepa (SD OPPN3) 3368

VELIKE LAŠČE
1147. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 

Velike Lašče – spremembe in dopolnitve št. 1 3370

ŽIROVNICA
1148. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 

2021 3486
1149. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-

spevka za obstoječo komunalno opremo v Ob-
čini Žirovnica (Uradno prečiščeno besedilo – 
UPB1) 3487

1150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirov-
nica 3490

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 52/22 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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