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DRŽAVNI ZBOR
1850.

Javni poziv za predlaganje kandidatov
za enega člana Programskega sveta
RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor
na podlagi sedme alineje šestega odstavka
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
za preostanek štiriletne mandatne dobe
članov, imenovanih 28. 4. 2020

Na podlagi 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl.
US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in sklepa 2. seje Mandatnovolilne komisije Državnega zbora z dne 2. 6. 2022 objavljam

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za enega člana
Programskega sveta RTV Slovenija,
ki ga imenuje Državni zbor na podlagi sedme
alineje šestega odstavka 17. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija za preostanek
štiriletne mandatne dobe članov,
imenovanih 28. 4. 2020
1.
Mandatno-volilna komisija objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV
Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na predlog gledalcev
in poslušalcev programov RTV Slovenija, univerz in fakultet
ter društev, zvez društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s
področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva, ter drugih
organizacij civilne družbe, razen političnih strank in njihovih
organizacijskih oblik.
Javni poziv se objavlja zaradi predčasnega prenehanja
mandata eni članici Programskega sveta RTV Slovenija, imenovani s Sklepom o imenovanju sedmih članov Programskega
sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija z dne 28. 4.
2020 (Uradni list RS, št. 60/20).
Novi član bo imenovan za preostanek štiriletne mandatne
dobe članov Programskega sveta RTV Slovenija, imenovanih
s sklepom Državnega zbora z dne 28. 4. 2020 (Uradni list RS,
št. 60/20).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2.
V Programski svet RTV Slovenija so lahko imenovane
osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na
kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju
družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju

in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji
kot v tujini.
(prvi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Člani Programskega sveta RTV Slovenija morajo svoje
delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri
opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije in določila Zakona o Radioteleviziji Slovenija ter
skrbeti za uresničevanje načel, določenih v 4. členu navedenega zakona, ter Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija
v delu, ki se nanaša na programe in njihovo ustvarjanje.
(drugi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
V Programski svet RTV Slovenija ne morejo biti imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred
imenovanjem bile:
– člani organov političnih strank;
– poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani
državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
– generalni direktorji, generalni sekretarji, predstojniki
organov v sestavi in vladnih služb, direktorji direktoratov in
organov v sestavi, načelniki upravnih enot ter direktorji oziroma
tajniki občinske uprave.
(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
V Programski svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti
imenovane osebe, ki so:
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma
so zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh
medijih lastniške deleže; prav tako pa tudi ne osebe, zaposlene
na RTV Slovenija, razen treh predstavnikov zaposlenih na RTV
Slovenija, ki jih ti izvolijo izmed sebe;
– člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani
oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku
odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih
sprejemanja teh odločitev;
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih
oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
– ožji družinski člani vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot
so generalni direktor RTV Slovenija, direktor radia in direktor
televizije ter tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.
(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
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Ožji družinski člani so zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni
partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in
starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu.
(peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Nihče ne more biti hkrati član Programskega sveta in
Nadzornega sveta.
(četrti odstavek 20. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
3.
Predlog lahko posredujejo:
– gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija,
– univerze in fakultete,
– društva, zveze društev oziroma njihove organizacije,
zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva,
– druge organizacije civilne družbe, razen političnih strank
in njihovih organizacijskih oblik.
4.
Predlog predlagatelja mora vsebovati naslednje podatke
oziroma dokazila:
4.1. podatke oziroma dokazilo, s katerim izkaže, da je
upravičen predlagatelj, in sicer:
– gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija: ime in
priimek, naslov ter lastnoročni podpis (če jih je več, navedejo
podatke za vse);
– univerze in fakultete: naziv in sedež ter dokument, iz
katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju
kandidata;
– društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter
druge organizacije civilne družbe: naziv in sedež; dokument
o registraciji oziroma drug primerljiv dokument; dokument, iz
katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata in navedba področja delovanja (npr. umetnost, kultura,
znanost, novinarstvo).
4.2. za predlagane kandidate:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak
stalnemu prebivališču;
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– naziv delodajalca in delovnega mesta;
– utemeljitev kandidature;
– izjavo kandidata (v prilogi):
a) da soglaša s kandidaturo,
b) da je seznanjen s pogoji iz tretjega in četrtega odstavka
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in jih izpolnjuje.
5.
Predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 4. točki tega
poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4,
p.p. 636, 1102 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si
v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti
prijava kandidata podpisana z varnim elektronskim podpisom,
overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno ponedeljka, 27. 6. 2022, z oznako: »JAVNI POZIV – Programski svet RTV«.
Predlog bo pravočasen, če ga bo Državni zbor prejel
zadnji dan roka oziroma bo do izteka roka priporočeno poslan
po pošti.
Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Kandidaturo je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.
6.
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatnovolilna komisija izbrala enega kandidata za člana, v postopku
izbire pa se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo posredovani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno
izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. Na
tej podlagi bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju enega člana Programskega sveta
RTV Slovenija, o katerem odloči Državni zbor.
Št. 010-02/22-21/2
Ljubljana, dne 10. junija 2022
Janja Sluga
predsednica Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora
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Soglasje in izjava

SOGLASJE H KANDIDATURI
IN
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
kandidatke ali kandidata za članico ali člana Programskega sveta RTV Slovenija
za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 28. 4. 2020
(javni poziv št. 010-02/22-21/2 z dne 10. 6. 2022)

Ime in priimek:
rojena oziroma rojen:
s stalnim prebivališčem:

soglašam
s kandidaturo za članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija za
preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 28. 4. 2020, ter pod kazensko
in materialno odgovornostjo za resničnost navedb
i z j a v l j a m,
1. da nisem oziroma nisem bila oziroma bil v obdobju petih let pred kandidiranjem za
članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija:
 članica oziroma član organov političnih strank;
 poslanka oziroma poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbenka oziroma
uslužbenec in funkcionarka oziroma funkcionar v organih Evropske unije;
 predsednica oziroma predsednik republike, predsednica oziroma predsednik
vlade, poslanka oziroma poslanec, članica oziroma član državnega sveta,
županja oziroma župan, ustavna sodnica oziroma ustavni sodnik, ministrica
oziroma minister, državna sekretarka oziroma državni sekretar in druga
funkcionarka oziroma drugi funkcionar v državnih organih;
 generalna direktorica oziroma generalni direktor, generalna sekretarka oziroma
generalni sekretar, predstojnica oziroma predstojnik organa v sestavi in vladne
službe, direktorica oziroma direktor direktorata in organa v sestavi, načelnica
oziroma načelnik upravne enote ter direktorica ali direktor oziroma tajnica ali
tajnik občinske uprave.
(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
2. da nisem:
 članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlena
oziroma zaposlen pri konkurenčnih medijih in nimam v teh medijih lastniških
deležev;
 zaposlena oziroma zaposlen na RTV Slovenija;
 članica oziroma član Sveta za radiodifuzijo;
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zaposlena oziroma zaposlen na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije ter članica oziroma član ali zaposlena oziroma zaposlen v
drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih
pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in ne sodelujem v postopkih
sprejemanja teh odločitev;
 članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki
poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
 ožja družinska članica oziroma ožji družinski člani vodilnih delavcev RTV
Slovenija, kot so generalna direktorica oziroma generalni direktor RTV Slovenija,
direktorica oziroma direktor radia in direktorica oziroma direktor televizije, ter
tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.
(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)


Datum:

Podpis:

i

Ožji družinski člani so zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani
istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge
osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu (peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija).

________________________________ (ime, priimek) soglašam, da v primeru mojega
imenovanja na mesto članice oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija Državni
zbor Programskemu svetu poleg osebnih podatkov, in sicer osebno ime, datum rojstva,
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, sporoči tudi naslednje kontaktne
podatke:
e-naslov ______________________________
in/ali telefon ___________________________.
Datum:

Podpis:
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1851.

Javni poziv za predlaganje kandidatov
za enega člana Programskega sveta
RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor
na podlagi sedme alineje šestega odstavka
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
za preostanek štiriletne mandatne dobe
članov, imenovanih 27. 12. 2021

Na podlagi 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl.
US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in sklepa 2. seje Mandatnovolilne komisije Državnega zbora z dne 2. 6. 2022 objavljam

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za enega člana
Programskega sveta RTV Slovenija,
ki ga imenuje Državni zbor na podlagi sedme
alineje šestega odstavka 17. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija za preostanek
štiriletne mandatne dobe članov,
imenovanih 27. 12. 2021
1.
Mandatno-volilna komisija objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV
Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na predlog gledalcev
in poslušalcev programov RTV Slovenija, univerz in fakultet
ter društev, zvez društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s
področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva, ter drugih
organizacij civilne družbe, razen političnih strank in njihovih
organizacijskih oblik.
Javni poziv se objavlja zaradi predčasnega prenehanja
mandata enemu članu Programskega sveta RTV Slovenija,
imenovanemu s Sklepom o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje
šestega odstavka 17. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija
z dne 27. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 207/21).
Novi član bo imenovan za preostanek štiriletne mandatne
dobe članov Programskega sveta RTV Slovenija, imenovanih
s sklepom Državnega zbora z dne 27. 12. 2021 (Uradni list
RS, št. 207/21).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2.
V Programski svet RTV Slovenija so lahko imenovane
osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na
kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju
družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju
in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji
kot v tujini.
(prvi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Člani Programskega sveta RTV Slovenija morajo svoje
delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri
opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije in določila Zakona o Radioteleviziji Slovenija ter
skrbeti za uresničevanje načel, določenih v 4. členu navedenega zakona, ter Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija
v delu, ki se nanaša na programe in njihovo ustvarjanje.
(drugi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
V Programski svet RTV Slovenija ne morejo biti imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred
imenovanjem bile:
– člani organov političnih strank;
– poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
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– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani
državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
– generalni direktorji, generalni sekretarji, predstojniki
organov v sestavi in vladnih služb, direktorji direktoratov in
organov v sestavi, načelniki upravnih enot ter direktorji oziroma
tajniki občinske uprave.
(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
V Programski svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti
imenovane osebe, ki so:
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma
so zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh
medijih lastniške deleže; prav tako pa tudi ne osebe, zaposlene
na RTV Slovenija, razen treh predstavnikov zaposlenih na RTV
Slovenija, ki jih ti izvolijo izmed sebe;
– člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani
oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku
odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih
sprejemanja teh odločitev;
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih
oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
– ožji družinski člani vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot
so generalni direktor RTV Slovenija, direktor radia in direktor
televizije ter tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.
(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Ožji družinski člani so zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni
partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in
starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu.
(peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Nihče ne more biti hkrati član Programskega sveta in
Nadzornega sveta.
(četrti odstavek 20. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
3.
Predlog lahko posredujejo:
– gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija,
– univerze in fakultete,
– društva, zveze društev oziroma njihove organizacije,
zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva,
– druge organizacije civilne družbe, razen političnih strank
in njihovih organizacijskih oblik.
4.
Predlog predlagatelja mora vsebovati naslednje podatke
oziroma dokazila:
4.1. podatke oziroma dokazilo, s katerim izkaže, da je
upravičen predlagatelj, in sicer:
– gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija: ime in
priimek, naslov ter lastnoročni podpis (če jih je več, navedejo
podatke za vse);
– univerze in fakultete: naziv in sedež ter dokument, iz
katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju
kandidata;
– društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter
druge organizacije civilne družbe: naziv in sedež; dokument
o registraciji oziroma drug primerljiv dokument; dokument, iz
katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata in navedba področja delovanja (npr. umetnost, kultura,
znanost, novinarstvo).
4.2. za predlagane kandidate:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
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– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak
stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta;
– utemeljitev kandidature;
– izjavo kandidata (v prilogi):
a) da soglaša s kandidaturo,
b) da je seznanjen s pogoji iz tretjega in četrtega odstavka
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in jih izpolnjuje.
5.
Predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 4. točki tega
poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4,
p.p. 636, 1102 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si
v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti
prijava kandidata podpisana z varnim elektronskim podpisom,
overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno ponedeljka, 27. 6. 2022, z oznako: »JAVNI POZIV – Programski svet RTV«.
Predlog bo pravočasen, če ga bo Državni zbor prejel
zadnji dan roka oziroma bo do izteka roka priporočeno poslan
po pošti.
Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Kandidaturo je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.
6.
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatnovolilna komisija izbrala enega kandidata za člana, v postopku
izbire pa se bodo upoštevali kandidati, za katere bodo posredovani pravočasni in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno
izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. Na
tej podlagi bo Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o imenovanju enega člana Programskega sveta
RTV Slovenija, o katerem odloči Državni zbor.
Št. 010-02/22-23/2
Ljubljana, dne 10. junija 2022
Janja Sluga
predsednica Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora
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Soglasje in izjava

SOGLASJE H KANDIDATURI
IN
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
kandidatke ali kandidata za članico ali člana Programskega sveta RTV Slovenija
za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021
(javni poziv št. 010-02/22-23/2 z dne 10. 6. 2022)

Ime in priimek:
rojena oziroma rojen:
s stalnim prebivališčem:

soglašam
s kandidaturo za članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija za
preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021, ter pod kazensko
in materialno odgovornostjo za resničnost navedb
i z j a v l j a m,
1. da nisem oziroma nisem bila oziroma bil v obdobju petih let pred kandidiranjem za
članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija:
 članica oziroma član organov političnih strank;
 poslanka oziroma poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbenka oziroma
uslužbenec in funkcionarka oziroma funkcionar v organih Evropske unije;
 predsednica oziroma predsednik republike, predsednica oziroma predsednik
vlade, poslanka oziroma poslanec, članica oziroma član državnega sveta,
županja oziroma župan, ustavna sodnica oziroma ustavni sodnik, ministrica
oziroma minister, državna sekretarka oziroma državni sekretar in druga
funkcionarka oziroma drugi funkcionar v državnih organih;
 generalna direktorica oziroma generalni direktor, generalna sekretarka oziroma
generalni sekretar, predstojnica oziroma predstojnik organa v sestavi in vladne
službe, direktorica oziroma direktor direktorata in organa v sestavi, načelnica
oziroma načelnik upravne enote ter direktorica ali direktor oziroma tajnica ali
tajnik občinske uprave.
(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
2. da nisem:
 članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlena
oziroma zaposlen pri konkurenčnih medijih in nimam v teh medijih lastniških
deležev;
 zaposlena oziroma zaposlen na RTV Slovenija;
 članica oziroma član Sveta za radiodifuzijo;
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zaposlena oziroma zaposlen na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije ter članica oziroma član ali zaposlena oziroma zaposlen v
drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih
pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in ne sodelujem v postopkih
sprejemanja teh odločitev;
 članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki
poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
 ožja družinska članica oziroma ožji družinski člani vodilnih delavcev RTV
Slovenija, kot so generalna direktorica oziroma generalni direktor RTV Slovenija,
direktorica oziroma direktor radia in direktorica oziroma direktor televizije, ter
tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.
(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)


Datum:

Podpis:

i

Ožji družinski člani so zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani
istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge
osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu (peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija).

________________________________ (ime, priimek) soglašam, da v primeru mojega
imenovanja na mesto članice oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija Državni
zbor Programskemu svetu poleg osebnih podatkov, in sicer osebno ime, datum rojstva,
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, sporoči tudi naslednje kontaktne
podatke:
e-naslov ______________________________
in/ali telefon ___________________________.
Datum:

Podpis:
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1852.

VLADO KRESLIN

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-19/2022-4
Ljubljana, dne 9. junija 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za življenjsko delo in izjemen prispevek k slovenski citrarski umetnosti prejme
MIHA DOVŽAN
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-3/2022-3
Ljubljana, dne 9. junija 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1853.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

1855.

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za življenjsko delo in izjemen prispevek k slovenski popularni glasbi prejme
VLADIMIR LADO LESKOVAR
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-19/2022-3
Ljubljana, dne 9. junija 2022

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Za izjemen avtorski prispevek k slovenski popularni glasbi
prejme
ANDREJ ŠIFRER
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-19/2022-5
Ljubljana, dne 9. junija 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1854.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemen ustvarjalni prispevek k slovenski glasbeni
umetnosti prejme

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

1856.

Ukaz o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemen pečat, ki ga je dal slovenski popularni glasbi
prejme
OTO PESTNER
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-21/2022-3
Ljubljana, dne 9. junija 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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USTAVNO SODIŠČE
1857.

Odločba o razveljavitvi drugega stavka
tretjega odstavka 169. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju

Številka: U-I-179/21-14
Datum: 26. 5. 2022

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega sodišča v Mariboru, na seji 26. maja
2022

o d l o č i l o:
Drugi stavek tretjega odstavka 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in
36/21) se razveljavi.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj navaja, da vlaga zahtevo za oceno ustavnosti tretjega odstavka 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) »v delu, da zoper sklep ni pritožbe«.
Pojasnjuje, da je pri odločanju o pritožbi dolžnika iz izvršbe
na nepremičnino, ki je njegov dom, zoper sklep Okrajnega
sodišča, da se zavrne dolžnikov predlog, da sodišče namesto
tega dovoli izvršbo na drugo izvršilno sredstvo, naletel na protiustavno zakonsko ureditev, ki prekomerno posega v dolžnikovo
človekovo pravico do pravnega sredstva. Predlagatelj meni,
da je upravičenje dolžnika iz prvega odstavka 169. člena ZIZ
njegova edina pravna možnost, da se ubrani pred predlaganim posegom na dom. Sklicuje se na ustavnosodno presojo,
iz katere naj bi izhajalo, da je pravica predlagati izvršbo na
drugo nepremičnino ali z drugim izvršilnim sredstvom bistvena
varovalka pred prodajo dolžnikovega doma, ki tvori, skupaj z
ureditvijo odloga izvršbe, jedro zakonske obrambe dolžnikove
pravice do doma. Kljub izjemnemu pomenu za dolžnikovo
varstvo doma pa naj bi zakonodajalec pritožbo zoper odločitev
o dolžnikovem predlogu izključil. Pri tem pa, kot navaja predlagatelj, naj bi zavrnitev dolžnikovega predloga lahko imela zelo
hude posledice, tudi neutemeljeno izgubo doma.
2. Tak poseg v dolžnikovo pravico do pritožbe naj ne bi
prestal strogega testa sorazmernosti. Predlagatelj sicer prepozna ustavno dopusten cilj posega v zasledovanju učinkovitosti
upnikovega sodnega varstva, vendar meni, da zadevna izključitev pritožbe, glede na njeno siceršnjo nesuspenzivnost v
izvršbi, ne more prinesti kakšne bistvene pospešitve postopka.
Po mnenju predlagatelja so lahko posledice izpodbijanega
posega za dolžnika usodne, namreč izguba doma na podlagi
nekakovostne in nepreverjene odločitve. Predlagatelj meni,
da ima sporna ureditev lahko škodljive učinke na učinkovito
procesno varstvo dolžnika v izvršbi. Odvzem pritožbe o tako
pomembnem vprašanju, brez otipljivejše koristi za upnika, naj
bi bil nesprejemljiv in naj bi povsem rušil primerno razmerje
med varstvom upnikovih in dolžnikovih interesov. Predlagatelj
meni, da je tretji odstavek 169. člena ZIZ v izpodbijanem delu v
neskladju tudi s človekovo pravico do enakega varstva pravic.
3. Ustavno sodišče je zahtevo poslalo v odgovor Državnemu zboru, ki je nanjo odgovoril. Poudarja, da je izvršilni
postopek namenjen dokončni uresničitvi človekove pravice do
sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Glede
na ta namen naj bi bilo nujno, da zakon, ki ureja to področje,
prvenstveno upošteva interes upnika, da se zagotovita učin-

kovitost izvršbe in s tem izpolnitev obveznosti, ki praviloma
izhaja iz pravnomočne sodbe. Državni zbor meni, da mora
biti zakon, ki ureja izvršilni postopek, »prijazen do upnika«;
drugače od zakona, ki ureja pravdni postopek, saj naj ne bilo
treba zagotoviti ravnovesja položajev strank, pač pa učinkovito
izpolnitev obveznosti.
4. Državni zbor navaja, da se s pravnim sredstvom iz
169. člena ZIZ sledi načelu hitrosti, ekonomičnosti in učinkovitosti izvršbe. To naj bi predstavljalo uresničevanje pravice
do učinkovitega sodnega varstva, skladno s katero naj bi bil
položaj dolžnika drugačen kot v pravdnem postopku. Po mnenju Državnega zbora je navedeno pravno sredstvo bistvena
varovalka pred prodajo dolžnikovega doma, ki skupaj z ureditvijo odloga izvršbe tvori jedro obrambe dolžnikove pravice do
zasebne lastnine (33. člen Ustave) in pravice do doma (prvi
odstavek 36. člena Ustave). Dodatno varstvo dolžnika naj
bi se kazalo zlasti v določbah šestega in sedmega odstavka
169. člena ZIZ, pa tudi v posebnostih ureditve odloga izvršbe
na nepremičnino, ki je dolžnikov dom, oziroma odloga izvršbe
za izpraznitev in izročitev take nepremičnine.
5. Državni zbor trdi, da izpodbijana ureditev iz tretjega
odstavka 169. člena ZIZ ne posega v dolžnikovo pravico do
pravnega sredstva iz 25. člena Ustave in da jo je treba obravnavati v povezavi s pravico do učinkovitega sodnega varstva
brez nepotrebnega odlašanja iz 23. člena Ustave. Glede na
v splošnem zadovoljivo pravno varstvo dolžnika v postopku
izvršbe na njegov dom, naj dodatna presoja Višjega sodišča
niti ne bi bila potrebna.
6. O zahtevi je podala mnenje Vlada. Namen izpodbijane
določbe naj bi bil, zaradi zagotovitve pravice do učinkovitega
sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, preprečitev podaljšanja postopka, dodatne obremenitve sodišča
in povečanja stroškov za stranke. Vlada meni, da je nujno, da
zakon, ki ureja izvršbo, zagotavlja učinkovitost izvršbe in s tem
dokončno uresničitev upnikove pravice do sodnega varstva.
Izvršba naj bi morala biti učinkovita in opravljena brez zavlačevanja, zakon pa naj bi moral v prvi vrsti upoštevati upnikov
interes, da se zagotovi učinkovitost izvršbe. Vlada širše razpravlja o sistemu pravnih sredstev v izvršilnem postopku. Glede
na ugotovitev dolžnikove obveznosti v izvršilnem naslovu naj bi
bilo treba omejiti možnosti dolžnikovega zavlačevanja izvršbe.
Z izključitvijo pritožbe naj bi se preprečilo zavlačevanje. Vlada
ne vidi potrebe za dodatno presojo druge stopnje o zelo konkretnem vprašanju, ali je dolžnik sposoben z drugo nepremičnino
ali z drugimi sredstvi poplačati terjatev. Sicer se Vlada strinja
s predlagateljem, da je izvršba na nepremičnine velik poseg v
dolžnikovo sfero. Posebej pa opozarja na številne varovalke v
ZIZ, ki naj bi bile namenjene temu, da ne bi prihajalo do izvršb
na nepremičnine, ki so dolžnikov dom, zaradi izterjave (v primerjavi z vrednostjo nepremičnine) nesorazmerno nizke terjatve, oziroma temu, da se položaj dolžnika drugače olajša (odlog
izvršbe, intervencija centra za socialno delo, možnost bivanja v
prodani hiši oziroma stanovanju kot najemnik). Te varovalke naj
bi take izvršbe lahko preprečile, ko pa gre za visoko terjatev, naj
bi bilo treba upniku zagotoviti možnost poplačila terjatve prek
unovčitve celotnega premoženja dolžnika.
7. Vlada navaja, da izključitev pritožbe zoper sklep o
(ne)določitvi drugega sredstva izvršbe ni poseg v dolžnikovo
pravico do pravnega sredstva. Pri tem zatrjuje, da je dolžnikov
predlog za dovolitev drugega sredstva izvršbe posebno pravno
sredstvo, ki naj bi ga bilo mogoče uveljavljati »še naknadno
po ugotovitvi vrednosti nepremičnine do oprave naroka za
prodajo stvari«, sodna praksa pa naj bi dopuščala, da se
»tovrstni ugovori in tehtanja uveljavljajo tudi zoper sklep o
izročitvi nepremičnine kupcu«. Po mnenju Vlade bi dopustitev
še samostojne pritožbe zoper sam sklep o predlogu dolžnika
za določitev drugega sredstva oziroma predmeta izvršbe podaljšala izvršilni postopek in s tem posegla v upnikovo pravico
iz prvega odstavka 23. člena Ustave.
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8. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade vročilo predlagatelju, ki se nanju ni odzval.
9. Ustavno sodišče je vpogledalo v izvršilni spis
št. I 1747/2019 Okrajnega sodišča v Mariboru.
B. – I.
Presoja izpolnjevanja procesne predpostavke
10. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del
zakona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora na podlagi 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS)
prekiniti postopek in z zahtevo začeti postopek za oceno njegove ustavnosti. Tako dejstvo prekinitve postopka kot tudi
to, da mora sodišče izkazati, da mora izpodbijano zakonsko
določbo uporabiti v postopku, v katerem odloča, spadata v
okvir procesne predpostavke iz 156. člena Ustave in iz prvega
odstavka 23. člena ZUstS, ki mora biti izpolnjena za začetek
postopka za oceno ustavnosti zakona. Pri tem mora sodišče
izkazati, da izpodbijanih zakonskih določb ni mogoče razložiti
ustavnoskladno.1
11. Predlagatelj je izkazal obstoj te procesne predpostavke. Zahtevi za oceno ustavnosti je priložil pravnomočen sklep
o prekinitvi pritožbenega postopka do odločitve Ustavnega
sodišča. Iz tega sklepa izhaja, da predlagatelj odloča o pritožbi
dolžnika zoper sklep sodišča prve stopnje, da se zavrne njegov
predlog za dovolitev izvršbe z drugim izvršilnim sredstvom pred
izvršbo na njegovo nepremičnino2 (slednja je sicer tudi dom
dolžnika). Predlagatelj bi moral to pritožbo zavreči kot nedopustno na podlagi drugega stavka tretjega odstavka 169. člena
ZIZ, ki se glasi: »Zoper ta sklep ni pritožbe.« Ob upoštevanju,
da izpodbija prav navedeni drugi stavek tretjega odstavka
169. člena ZIZ, je izkazal, da mora uporabiti izpodbijano zakonsko določbo, ki je po njegovi presoji (glede na njegovo
ustavnopravno hipotezo) ni mogoče ustavnoskladno razložiti.
12. Predlagatelj sicer zahteva oceno ustavnosti z vidika
izključitve pritožbe dolžnika zoper zavrnitev predloga iz prvega
oziroma sedmega odstavka 169. člena ZIZ. Zahteva v tem smislu ustreza dejstvom t. i. »sprožilnega primera«, v zvezi s katerim
je bila vložena. Zaradi medsebojne povezanosti problematike pa
je Ustavno sodišče na podlagi 30. člena ZUstS opravilo presojo
skladnosti z Ustavo drugega stavka tretjega odstavka 169. člena
ZIZ v njegovem celotnem obsegu. Zajelo je tudi položaj, ko ta
določba izključi pritožbo upnika zoper sklep sodišča prve stopnje, da se ugodi predlogu dolžnika, naj sodišče dovoli drugo
sredstvo izvršbe ali naj opravi izvršbo na drugi nepremičnini.
Ker predlagatelj uveljavlja očitke, ki so procesne narave (očitke
neskladja s 25. in 22. členom Ustave), gre pri izključitvi pritožbe
tako dolžnika kot upnika za v temelju enaka ustavnopravna vprašanja. Zato tudi ni bilo treba dajati Državnemu zboru možnosti,
da se o zadevi izreče še s tega zornega kota.
B. – II.
Izpodbijana določba
13. Člen 169 ZIZ se glasi:
»Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi
predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe ali naj
1 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-139/14 z dne
26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 24/15), 7. točka obrazložitve.
2 Višje sodišče v Ljubljani v sklepu št. II Ip 1103/2020 z dne
2. 9. 2020 navaja: »/…/ Skladno z devetim odstavkom 169. člena
ZIZ namreč ostane zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino (na
katero je bila torej dovoljena izvršba), če sodišče dovoli za izvršbo
drugo sredstvo, v veljavi, dokler upnikova terjatev ni poplačana.
Prav tako nikjer v določbi 169. člena ZIZ ni določeno, da v primeru
dovolitve oprave izvršbe na druge nepremičnine sodišče odloči,
da se izvršba na nepremičnino ne opravi ali omeji. Postopanje
sodišča predpisuje že zakon. Gre v bistvu le za vrstni red oprave
izvršbe – če je terjatev po opravi izvršbe na druge nepremičnine
poplačana, se na prvo nepremičnino izvršba ne opravi, sicer pa se
na to nepremičnino izvršba nadaljuje /…/.«
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opravi izvršbo na drugi nepremičnini, na kar sodišče opozori
dolžnika v sklepu o izvršbi. Sodišče v sklepu o izvršbi dolžnika
opozori tudi na določbe četrtega do šestega odstavka tega
člena.
Sodišče vroči predlog upniku, ki se lahko o njem izjavi v
osmih dneh od vročitve.
Ko se upnik izjavi ali ko izteče rok za izjavo, izda sodišče
sklep o predlogu. Zoper ta sklep ni pritožbe.
Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno,
da bo terjatev poplačana z drugim izvršilnim sredstvom ali s
prodajo druge nepremičnine.
Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo
na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne
prejemke, ugodi sodišče predlogu, samo če dolžnik izkaže za
verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od izdaje sklepa
o dolžnikovem predlogu.
Pri izvršbi na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, zaradi izterjave denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, sodišče
o tem obvesti pristojni center za socialno delo. Domneva se,
da je dolžnikov dom stanovanje ali stanovanjska hiša, kjer ima
dolžnik prijavljeno stalno prebivališče.
Dolžnik lahko, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, tudi po poteku roka iz prvega odstavka tega člena, vendar
najpozneje do izdaje odredbe o prodaji, predlaga, naj sodišče
dovoli drugo sredstvo izvršbe ali naj opravi izvršbo na drugi
nepremičnini, na kar sodišče opozori dolžnika v sklepu o izvršbi. Sodišče najpozneje do izdaje odredbe o prodaji po uradni
dolžnosti dovoli drugo sredstvo izvršbe ali da se izvršba opravi
na drugi nepremičnini, če iz evidenc, do katerih ima elektronski
dostop, ali listin, ki so mu predložene, ugotovi, da ima dolžnik
drugo premoženje, ki zadošča za poplačilo upnikove terjatve,
na kar sodišče opozori dolžnika v sklepu o izvršbi.
Sedmi odstavek tega člena se ne uporablja, če je predlagana izvršba za poplačilo terjatve iz naslova zakonite preživnine ali odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti
tistega, ki jo je dajal, v primeru poplačila terjatve iz naslova
posojila, vzetega za gradnjo oziroma nakup stanovanja ali
stanovanjske hiše iz prvega odstavka tega člena, ali zaradi
izterjave zemljiškega dolga oziroma terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) na tej hiši
oziroma stanovanju, ali zaradi izvršitve terjatve za izključitev
etažnega lastnika s prodajo posameznega dela zgradbe v
etažni lastnini.
Če dovoli sodišče za izvršbo drugo sredstvo, ostane
zaznamba sklepa o izvršbi na nepremičnino v veljavi, dokler
upnikova terjatev ni poplačana.«
14. Prvi in sedmi odstavek 169. člena ZIZ vsebujeta
posebno pravno sredstvo, ki je na voljo dolžniku iz izvršbe za
izterjavo denarne terjatve z izvršbo na nepremičnine. Ne gre
za dokončno nadomestitev nepremičnine iz sklepa o izvršbi z
drugo nepremičnino ali drugim sredstvom izvršbe ali za njeno nekakšno izvzetje iz izvršbe. S tem, ko dolžnik izposluje,
da sodišče prve stopnje (namesto takojšnje oprave sicer s
sklepom o izvršbi že dovoljene izvršbe na njegovo določeno
nepremičnino) dovoli in prednostno realizira drugo sredstvo
izvršbe ali izvršbo na drugo nepremičnino, upniku v bistvu zgolj
vsili drugačen vrstni red oprave izvršbe, kot si ga je s predlogom za izvršbo sam zamislil.3 Gre za neke vrste preusmeritev4
3 Glej deveti odstavek 169. člena ZIZ in sodno odločbo iz
opombe 2. Tudi literatura (glej A. Drev, Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) s komentarjem novele ZIZ-L, Poslovna založba, Maribor
2018, str. 319) navaja: »/…/ Če torej izvršba z drugimi sredstvi
izvršbe ni uspešna /…/, ni nedopustno, da se poplačilo terjatve doseže s prodajo nepremičnine. Pri tem pa hkrati ni videti razumnega
razloga, da se izvršba na nepremičnino ne bi nadaljevala v istem
postopku, še zlasti zato, ker je to tudi s stroškovnega vidika za obe
stranki ugodneje.«
4 Ta izraz občasno uporablja sodna praksa (glej sklep Višjega
sodišča v Celju št. I Ip 118/2020 z dne 15. 4. 2020).
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izvršbe na drugo sredstvo5 ali predmet izvršbe.6 Če je dolžnik s
predlogom uspešen, se mora upnik najprej poskusiti poplačati
z drugimi sredstvi izvršbe ali (v okviru prodaje nepremičnin)
z drugo nepremičnino,7 ne tisto iz sklepa o izvršbi. S tem se
zagotavlja uveljavitev načela iz 3. člena ZIZ, da se izvršba za
poplačilo denarne terjatve in zavarovanje take terjatve dovolita
in opravita v obsegu, ki je potreben za njeno poplačilo oziroma
zavarovanje.8 Pravno sredstvo iz prvega in sedmega odstavka
169. člena ZIZ pa ne varuje dolžnikovega nepremičnega premoženja zgolj pred prisilno prodajo v prekomernem obsegu
(kakršen ni potreben za poplačilo upnikov). Dolžniku je z njim
dana možnost, da (po možnosti) ohrani v lasti določene nepremičnine, ki so zanj iz kateregakoli razloga bolj pomembne.
To je najbolje vidno pri posebni ureditvi zadevnega pravnega
sredstva v sedmem odstavku 169. člena ZIZ,9 za primer, ko
je izvršba dovoljena na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je
dolžnikov dom, in sicer zaradi izterjave denarne terjatve, ki je
očitno nesorazmerna (oziroma nesorazmerno nižja) glede na
ugotovljeno vrednost nepremičnine. Sodna praksa10 poudarja,
da je v okviru možnosti, ki jih daje ZIZ dolžniku glede predlaganja omejitve dovoljene izvršbe oziroma na njegov predlog
določitve drugega sredstva namesto tistega, ki ga je predlagal
upnik,11 dolžniku zagotovljeno, da se upre izvršbi, ki bi bila po
svojem obsegu nesorazmerna glede na višino uveljavljene
terjatve, ali če bi dovoljena izvršilna sredstva (predmeti) prekomerno oziroma v nasprotju z načelom pravičnosti posegla v
sfero dolžnika (in njegove družine).
15. Izpodbijani drugi stavek tretjega odstavka 169. člena
ZIZ določa, da ni pritožbe zoper sklep sodišča prve stopnje,
s katerim je odločeno o predlogu dolžnika iz prvega oziroma
sedmega odstavka 169. člena ZIZ. Ne glede na to, ali Okrajno
sodišče predlogu za preusmeritev izvršbe ugodi ali ga zavrne,
je pritožba v vsakem primeru izključena. Pritožbe nima niti
dolžnik zoper odločitev o zavrnitvi svojega predloga niti upnik
zoper odločitev o ugoditvi predlogu dolžnika. Višje sodišče se
torej po presojani ureditvi o tem, ali so bili izpolnjeni zakonski
pogoji za preusmeritev izvršbe na drugo sredstvo ali predmet,
nikoli ne more izreči.
16. Zdi se sicer (v tem delu mnenje Vlade ni povsem jasno), da Vlada postavlja tak zaključek pod vprašaj, ko navaja,
da »sodna praksa dopušča, da se tovrstni ugovori in tehtanje
uveljavljajo tudi zoper sklep o izročitvi nepremičnine kupcu«
(pri čemer se Vlada sklicuje na sklep Višjega sodišča v Celju
št. I Ip 96/2020 z dne 11. 3. 2020). Vendar niti iz zakonske ureditve izročitve nepremičnine kupcu v izvršbi12 niti iz navedene
5 Sredstva izvršbe za poplačilo denarne terjatve so po 30. členu ZIZ: prodaja premičnin, prodaja nepremičnin, prenos denarne terjatve, vnovčenje drugih premoženjskih oziroma materialnih
pravic in nematerializiranih vrednostnih papirjev, prodaja deleža
družbenika in prenos sredstev, ki so pri organizacijah, pooblaščenih
za plačilni promet.
6 Glej 32. člen ZIZ.
7 Torej z drugim predmetom izvršbe.
8 Četrti odstavek 169. člena ZIZ določa, da sodišče ugodi
predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poplačana z
drugim izvršilnim sredstvom ali s prodajo druge nepremičnine. Peti
odstavek 169. člena ZIZ podrobneje določa – glede na cilj hitrega
in učinkovitega poplačila upnika v izvršbi –, pod kakšnimi pogoji
bo ugodeno predlogu za prednostno izvršbo na stalne denarne
prejemke.
9 Prvega in sedmega odstavka 169. člena ZIZ ni mogoče razlagati, kot da vsebujeta dva ločena postopka ali dve ločeni pravni
sredstvi. Ureditev za primer, ko dolžnik poskuša pred izvršbo za
poplačilo nesorazmerno nižje terjatve zaščititi nepremičnino, ki je
njegov dom, se od splošne ureditve razlikuje le glede daljšega roka
za vložitev predloga dolžnika.
10 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1492/2020 z dne
8. 12. 2020.
11 Pri čemer Višje sodišče omenja drugi in četrti odstavek
34. člena ter 169. člen ZIZ.
12 Glej zlasti šesti odstavek 189. člena in 192. člen ZIZ.
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sodne odločbe ne izhaja, da bi bilo mogoče v okviru pritožbe
zoper sklep o izročitvi nepremičnine kupcu doseči (morebiti po
zgledu položajev, ko je pritožbene razloge zoper neko vmesno odločitev mogoče uveljavljati šele v pritožbi zoper končno
odločbo v zadevi), da bi Višje sodišče vsebinsko odločalo o
očitkih, da je bila prvostopenjska zavrnitev predloga dolžnika
za preusmeritev izvršbe nezakonita, oziroma da bi to enkrat
že opravljeno prvostopenjsko presojo v tej končni fazi izvršbe
še samo vsebinsko preverilo.13 Tudi Državni zbor se sklicuje le
na sodne odločbe, v katerih izpodbijana določba sploh ni bila
uporabljena,14 oziroma na zavrženje dolžnikove pritožbe zoper
zavrnitev njegovega predloga za preusmeritev izvršbe (prav na
podlagi izpodbijane določbe).15
Presoja, ali gre za poseg v človekovo pravico iz
25. člena Ustave
17. Predlagatelj meni, da drugi stavek tretjega odstavka
169. člena ZIZ prekomerno posega v pravico do pravnega
sredstva iz 25. člena Ustave. Ustavno sodišče se je moralo
najprej opredeliti do vprašanja, ali gre pri izpodbijani ureditvi za
poseg v človekovo pravico iz 25. člena Ustave (tretji odstavek
15. člena Ustave) ali samo za z zakonom predpisan način njenega uresničevanja, ki je nujen zaradi same narave pravice do
pravnega sredstva (drugi odstavek 15. člena Ustave).
18. Po ustaljeni ustavnosodni presoji16 ta človekova pravica med drugim zagotavlja spoštovanje načela instančnosti
pri odločanju sodišč. Vsebina načela instančnosti je v tem,
da lahko organ druge stopnje presoja odločitev prvostopnega
organa z vidika vseh vprašanj, ki so pomembna za odločitev
o pravici oziroma obveznosti.17 To pomeni, da 25. člen Ustave
zagotavlja meritorno (vsebinsko) oceno pravilnosti prvostopenjske oblastne odločitve.18 Smisel te ustavne določbe je,
da lahko posameznik z vložitvijo pravnega sredstva učinkovito
brani in varuje svoje pravne interese.19
19. Kot je poudarilo Ustavno sodišče v 10. točki obrazložitve odločbe št. U-I-8/10, s katero je odločilo o ustavnosti ureditve načina ravnanja sodišča z nepopolno pritožbo v pravdnem
postopku, je razmejitev med določitvijo načina uresničevanja
človekove pravice in njeno omejitvijo (posegom vanjo) odvisna
od intenzivnosti »zožujočega« učinka, ki ga ima neka določba,
pa tudi od analize sistemske umestitve sporne določbe in
celovite presoje njenega učinkovanja skupaj z drugimi določbami istega in drugih predpisov. V obravnavanem primeru je
pomembno, da je odločitev Okrajnega sodišča o predlogu iz
prvega oziroma sedmega odstavka 169. člena ZIZ brez dvoma
13 Z navedenim sklepom je Višje sodišče v Celju ugodilo pritožbi zoper sklep o izročitvi nepremičnine (in posledično razveljavilo
ta sklep, sklep o domiku in javno dražbo) zato, ker sodišče prve
stopnje pritožnice z dopisom ni opozorilo na vse pravice, ki jih ima
v primeru prisilne prodaje njenih določenih nepremičnin, pri tem pa
tudi ni utemeljilo, zakaj naj bi bil – upoštevaje to opustitev – ukrep
prisilne prodaje več nepremičnin dolžnice, med drugim tudi njenega
doma, sorazmeren. Višje sodišče je s to odločitvijo želelo zagotoviti
sorazmernost izvršbe na nepremičnino, ki je dom, med drugim tudi
z obvestilom dolžnici o možnosti predlagati preusmeritev izvršbe po
sedmem odstavku 169. člena ZIZ. Ni pa Višje sodišče z navedenim
sklepom opravilo drugostopenjskega vsebinskega preizkusa na
prvi stopnji že sprejete odločitve o predlogu za preusmeritev.
14 Sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 2965/2017 z dne
22. 11. 2017 in št. I Ip 1538/2012 z dne 18. 4. 2012.
15 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1492/2020 z dne
8. 12. 2020.
16 Glej na primer 31. točko obrazložitve odločbe št. U-I-219/03
z dne 1. 12. 2005 (Uradni list RS, št. 118/05, in OdlUS XIV, 88),
13. točko obrazložitve odločbe št. U-I-98/07 z dne 12. 6. 2008 (Uradni list RS, št. 65/08, in OdlUS XVII, 42) ter 10. točko obrazložitve
odločbe št. Up-2938/07 z dne 10. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 74/09,
in OdlUS XVIII, 81).
17 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-8/10 z dne 3. 6. 2010
(Uradni list RS, št. 49/10), 8. točka obrazložitve.
18 Prav tam.
19 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-353/02 z dne 20. 5.
2004 (Uradni list RS, št. 62/04).
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odločitev o pravicah in dolžnostih strank izvršilnega postopka.
Sodišče odloči o tem, ali ima dolžnik pravico preusmeriti izvršbo z nepremičnine iz sklepa o izvršbi na drug predmet (lahko v
okviru izvršbe z drugim ali istim izvršilnim sredstvom), oziroma
o tem, ali ima upnik dolžnost tako preusmeritev trpeti. Izpodbijana določba pritožbe zoper to odločitev sodišča prve stopnje
ne dopušča. V takem primeru je za opredelitev narave učinka
zakonske določbe na pravico iz 25. člena Ustave dovolj že
ugotovitev zelo intenzivnega zožujočega učinka; drugi stavek
tretjega odstavka 169. člena ZIZ stranki, ki ni zadovoljna z odločitvijo prve stopnje in ki bi sicer za pritožbo imela pravni interes,
pritožbo (ali drugo pravno sredstvo) v celoti odreka.20 Tako kot
v nekaterih podobnih primerih21 je popolno izključitev pritožbe
ali drugega pravnega sredstva zoper oblastno odločitev o pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih treba razumeti kot poseg v
človekovo pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.22
Presoja sorazmernosti posega
20. Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, ali zaradi varstva pravic drugih oziroma zaradi javnega interesa (tretji odstavek 15. člena Ustave).
Če je zakonodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če
je omejitev skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave),
in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne
posege države (splošno načelo sorazmernosti), je po ustaljeni
ustavnosodni presoji23 omejitev človekove pravice dopustna.
21. Predlagatelj ne oporeka obstoju ustavno dopustnega
cilja za omejitev človekove pravice do pravnega sredstva, saj
navaja, da drugi stavek tretjega odstavka 169. člena Ustave
zasleduje cilj zagotovitve učinkovitosti upnikovega sodnega
varstva – torej cilj, ki je vsebinsko povezan z varstvom upnikove
človekove pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave, zlasti v
njenem vidiku sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Da je cilj
omejitve pospešitev teka izvršilnega postopka, torej njegova
večja učinkovitost, je razvidno tudi iz zakonodajnih gradiv v
postopku sprejemanja ZIZ.24 Tudi Vlada je v svojem mnenju navedla, da je namen izpodbijane odločbe preprečitev podaljšanja
postopka, dodatne obremenitve sodišč in povečanja stroškov
20 Nepravilnosti zadevne odločitve seveda tudi ni mogoče
uveljavljati v pravnem sredstvu zoper kakšno drugo odločitev sodišča v izvršilnem postopku.
21 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-296/02 z dne 20. 5.
2004 (Uradni list RS, št. 68/04, in OdlUS XIII, 41), 47. točka obrazložitve, o izključitvi pritožbe zoper sklep senata o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem protipravno pridobljene premoženjske
koristi, in odločbo Ustavnega sodišča št. Up-724/04, U-I-322/05
z dne 9. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 30/06, in OdlUS XV, 42),
11. točka obrazložitve, o posebni ureditvi, po kateri je izvršitelj v
premičninski izvršbi odločil o poplačilu enega samega upnika brez
izdaje odločbe in brez možnosti vložitve pravnega sredstva zoper
odločitev izvršitelja.
22 Ni nepomembno, da je (vsaj) pri nepremičninah, ki pomenijo dolžnikov dom, preusmeritev izvršbe iz izpodbijane določbe
ZIZ ne le odločitev o zakonskih pravicah in obveznostih strank
izvršilnega postopka, pač pa obenem tudi sredstvo, brez katerega
po sedanjem sistemu ZIZ (ki dopušča upniku prosto izbiro izvršilnih
sredstev in ne postavlja omejitev izvršbe na dom glede na višino
dolga) že na abstraktni ravni ne bi bilo zagotovljeno učinkovito
varstvo človekovih pravic dolžnika iz 33. in 36. člena Ustave. Primerjaj z 8. do 10. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. Up-1298/18 z dne 9. 5. 2019 (Uradni list RS, št. 38/19, in OdlUS
XXIV, 28) ter s 86. in 87. točko obrazložitve sodbe Evropskega
sodišča za človekove pravice v zadevi Vaskrsić proti Sloveniji z
dne 25. 4. 2017.
23 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24. 10.
2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86), 25. točka obrazložitve.
24 Predlagatelj je v Predlogu zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), EPA 1353, druga obravnava, Poročevalec Državnega zbora
Republike Slovenije, št. 45, 25. september 1997, str. 39, zapisal,
da se bo »postopek izvršbe pospešil tudi z dodatno določbo, ki v
skladu z že danim zakonskim pooblastilom določa, da zoper sklep,
s katerim sodišče odloči o dolžnikovem predlogu, da se izvršba
opravi na drugi nepremičnini ali z drugim sredstvom, ni pritožbe«.
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za stranke. Hitrost in učinkovitost izvršilnega postopka sta del
jamstev pravice iz 23. člena Ustave tako upnika kot dolžnika
in poleg tega odražata javni interes, ki prav tako lahko utemelji
poseg v človekove pravice.
22. Obravnavani poseg v pravico iz 25. člena Ustave je v
temelju tudi primeren za dosego zasledovanega cilja pospešitve
izvršbe. Pritožba v izvršilnem postopku načeloma ni suspenzivno
pravno sredstvo (šesti odstavek 9. člena ZIZ), in je nepremičnino mogoče prodati že po pravnomočnosti sklepa o izvršbi in
po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine,
če je od razglasitve odredbe o prodaji na sodni deski in spletni
strani sodišča do dneva prodaje preteklo najmanj 30 dni (drugi
in šesti odstavek 181. člena ZIZ). Vendar bi dostopnost pritožbe
(zlasti pritožbe dolžnika zoper zavrnitev predloga za preusmeritev izvršbe) verjetno v praksi vendarle v določenem (omejenem) obsegu zavlekla izvršilni postopek. Lahko bi prihajalo do
neformalnih zastojev v izvršilnem postopku (ko izvršilno sodišče
do odločitve druge stopnje o predlogu iz prvega ali sedmega
odstavka 169. člena ZIZ ne bi hotelo razpisati javne dražbe). V
obdobju pred pravnomočnostjo odločitve o navedenem predlogu bi bilo dolžniku tudi nekoliko lažje izposlovati odlog izvršbe
oziroma bi lahko prišlo do odloga izvršbe na nepremičnino po
uradni dolžnosti. Če bi bilo to obdobje zaradi dvostopenjskega
odločanja daljše, bi to v praksi pomenilo več odlogov in s tem
manj učinkovit izvršilni postopek. Pri tem ne gre vedno za anomalijo, pač pa (tudi po uradni dolžnosti) za normalno posledico
razumevanja posebne ureditve odloga izvršbe na nepremičnino,
ki je dolžnikov dom, kot elementa posebnega varstva dolžnikovih
pravic iz 33. in 36. člena Ustave v sistemu iz ZIZ. Ta namreč ne
vsebuje varovalk, ki so uveljavljene v nekaterih pravnih redih, kot
je prepoved izvršbe na nepremičnine za poplačilo terjatev, ki ne
dosegajo določene minimalne višine.25 Izključitev možnosti pritožbe dolžnika zoper sklep o zavrnitvi predloga za preusmeritev
izvršbe zagotovo lahko pripomore k večji hitrosti in učinkovitosti
izvršbe kot ustavno dopustnih ciljev za omejitev (dolžnikove) človekove pravice iz 25. člena Ustave. Enako velja tudi za izključitev
upnikove pravice do pravnega sredstva zoper sklep o ugoditvi
predlogu za preusmeritev izvršbe.
23. Obravnavani poseg v pravico iz 25. člena Ustave je
tudi nujen za dosego zasledovanega cilja pospešitve izvršbe.
Ni namreč videti načina, kako bi se brez posega v človekovo
pravico do pritožbe (ali z blažjim posegom vanjo) zagotovili
enako močni pozitivni učinki na hitrost in učinkovitost izvršilnega postopka. Pritožba zoper sklep sodišča prve stopnje,
s katerim je odločeno o predlogu dolžnika iz prvega oziroma
sedmega odstavka 169. člena ZIZ, namreč po naravi stvari
vedno do neke mere podaljša in zaplete izvršilni postopek. To
velja ne glede na hitrost in učinkovitost reševanja pritožb na sodiščih druge stopnje. Alternativni – in z vidika posega v pravico
iz 25. člena Ustave milejši – ukrepi bi se učinku presojanega
ukrepa sicer lahko približali (denimo z določitvijo roka, v katerem mora sodišče druge stopnje odločiti o pritožbi, krajšanjem
roka za pritožbo, omejitvijo pritožbenih razlogov in podobnim).
Vendar nobeden od teh ukrepov ne bi bil enako učinkovit kot
popolna izključitev pritožbe.
24. Ustavno sodišče je v nadaljevanju opravilo še presojo z vidika merila sorazmernosti v ožjem smislu, ki obsega
presojo, ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto
človekovo pravico sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja
oziroma koristim, ki bodo zaradi posega nastale. Podobno kot v
odločbi št. Up-724/04, U-I-322/0526 Ustavno sodišče ocenjuje,
da je neposreden in popoln odvzem človekove pravice do pritožbe, ene izmed temeljnih pravic posameznika, ki izvedbeno
25 Primerjaj z 9. in 10. točko obrazložitve odločbe Ustavnega
sodišča št. Up-1298/18. Točka 1 drugega odstavka 71. člena ZIZ
določa, da sme sodišče na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti
odložiti izvršbo, če so za to podani posebno upravičeni razlogi,
med drugim tudi v primeru izvršbe na stanovanje ali stanovanjsko
hišo, ki je dolžnikov dom, če gre za izterjavo denarne terjatve, ki je
očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine.
26 Glej 13. in 14. točko obrazložitve odločbe.
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uveljavljajo ustavno načelo pravne države (2. člen Ustave), že
na prvi pogled očitno nesorazmeren s koristjo, tj. s pospešitvijo
izvršilnega postopka, do katere naj bi zaradi njega prišlo. Ne
gre za to, da bi vložitev pravnega sredstva zgolj otežila, skrčila
ali omejila; izpodbijana določba stranko popolnoma prikrajša
za pravno sredstvo. Učinek posega na človekovo pravico do
pravnega sredstva je zelo velik.
25. Koristi od posega so glede na že predstavljeno načelno nesuspenzivnost pritožbe v izvršilnem postopku omejene
(čeprav ne neobstoječe). Vendar ne morejo pretehtati nad tako
intenzivnim posegom, kot je presojani.
26. Izpodbijani drugi stavek tretjega odstavka 169. člena
ZIZ je glede na navedeno v neskladju s 25. členom Ustave.
Zato ga je Ustavno sodišče razveljavilo. Z učinkovanjem te
odločbe bo za pritožbo zoper odločitev Okrajnega sodišča o
predlogu za preusmeritev izvršbe veljala splošna ureditev prvega odstavka 9. člena ZIZ (v skladu s katerim je zoper sklep,
izdan na prvi stopnji, dovoljena pritožba, razen če zakon določa
drugače).
C.
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS ter druge alineje drugega odstavka in petega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi:
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. Rok Svetlič, Marko Šorli
in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Šugman Stubbs.
Dr. Matej Accetto
predsednik

1858.

Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek
65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-189/21-12
Datum: 26. 5. 2022

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v Mariboru, na seji 26. maja
2022

o d l o č i l o:
1. Tretji odstavek 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21),
kolikor se nanaša na izvršbo na premičnine, je v neskladju z
Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v
roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Do odprave ugotovljene protiustavnosti iz 1. točke tega
izreka lahko tretji začne pravdo na ugotovitev, da izvršba na določeno premičnino ni dopustna, v obdobju od pravnomočnosti
sklepa o zavrnitvi ugovora tretjega do konca izvršbe.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj vlaga zahtevo za oceno ustavnosti tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v
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nadaljevanju ZIZ). Pojasnjuje, da odloča o tožbi na ugotovitev
nedopustnosti izvršbe na premičnino, ki jo je po vložitvi ugovora
tretjega iz 64. člena ZIZ vložila oseba, ki trdi, da je lastnica zarubljene stvari. Tožnica naj bi tožbo vložila po izteku roka 30 dni
iz tretjega odstavka 65. člena ZIZ. Po mnenju predlagatelja je
navedeni rok procesna predpostavka, ki mora biti izpolnjena,
da bi sodišče lahko takšno tožbo obravnavalo. Predlagatelj
navaja, da bi moral zato tožbo zavreči, vendar namesto tega
vlaga zahtevo za oceno ustavnosti tretjega odstavka 65. člena
ZIZ zaradi neskladja s 33. členom Ustave.
2. Po oceni predlagatelja sta ugovor tretjega in tožba
na nedopustnost izvršbe odraz varstva lastninske pravice. Z
njima naj bi tretji lahko preprečil, da se njegova stvar proda
v izvršilnem postopku, ki teče zoper izvršilnega dolžnika, in
da kupec na njej originarno pridobi lastninsko pravico. Ustavno problematičen naj bi bil rok 30 dni za vložitev tožbe na
nedopustnost izvršbe, ki naj bi tako močno omejil možnosti
tretjega, da uveljavi svoje upravičenje ubraniti svojo lastninsko pravico pred neupravičenimi posegi, da naj bi bila s tem
kršena človekova pravica do zasebne lastnine iz 33. člena
Ustave. Pri tem predlagatelj poudarja, da so z ustavnim jamstvom zasebne lastnine varovani vsi pravni položaji, ki imajo
za posameznika na podoben način kot lastninska pravica
premoženjsko vrednost in ki mu omogočajo svobodo ravnanja
na premoženjskem področju.
3. Predlagatelj meni, da izpodbijani poseg – časovna
omejitev možnosti lastnika, da prepreči izvršbo na svojo stvar –
zasleduje legitimne cilje, to je varstvo upnikovih premoženjskih
pravic, učinkovitejše poplačilo upnikov in varstvo pravnega
prometa. Ureditev naj bi bila primerna za dosego teh ciljev.
Predlagatelj pa zanika nujnost tega posega. V zahtevi obširno
povzema stališča Ustavnega sodišča iz odločbe št. U-I-44/18
z dne 7. 11. 2019 (Uradni list RS, št. 69/19, in OdlUS XXIV, 18)
in se nanje opira. Prepričan je namreč, da je ureditev ugovora
tretjega in tožbe zaradi nedopustnosti izvršbe v bistvenem
primerljiva z ureditvijo uveljavljanja izločitvene pravice v stečajnem postopku. Predlagatelj zato sklepa, da presoja Ustavnega sodišča o odsotnosti nujnosti ureditve, ki je predvidevala
izgubo izločitvene pravice zaradi opustitve vložitve ustrezne
tožbe v enomesečnem roku, nakazuje, da je iz enakega razloga protiustavna tudi ureditev, ki omogoča izgubo pravice
vložiti tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe po preteku 30 dni od
pravnomočne zavrnitve ugovora tretjega. Poseg naj ne bi bil
nujen; zasledovani cilj naj bi se lahko dosegel tudi tako, da bi
tretji imel pravico vložiti tožbo vse do prodaje stvari v izvršilnem
postopku. Tretji, ki bi odlašal z vložitvijo tožbe, bi tako zgolj
tvegal prodajo v izvršbi. Po mnenju predlagatelja bi taka ureditev še vedno ohranila učinkovitost izvršbe, hkrati pa tretji ne
bi bil v tolikšni meri omejen pri uveljavitvi s 33. členom Ustave
varovanih upravičenj.
4. Ustavno sodišče je zahtevo poslalo v odgovor Državnemu zboru, ki nanjo ni odgovoril. Mnenje o zahtevi je dala Vlada,
ki meni, da izpodbijana ureditev izločitvene tožbe tretjega iz
ZIZ ni primerljiva (na način, kot naj bi ju primerjala zahteva
predlagatelja) z ureditvijo iz Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in št. 178/21
– popr. – v nadaljevanju ZFPPIPP), ki jo je Ustavno sodišče
presojalo v odločbi št. U-I-44/18. Izpostavlja drugi odstavek
64. člena ZIZ, ki določa, da se ugovor tretjega lahko vloži
do konca izvršilnega postopka. Zaradi tega predhodnega postopka in pravnomočne odločitve sodišča o ugovoru tretjega,
katerega vložitev naj ne bi bila časovno zamejena, naj bi bilo
tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe primerneje obravnavati kot
izredno pravno sredstvo zoper pravnomočni sklep o zavrnitvi
ugovora tretjega. Po mnenju Vlade se je pri presoji ustavnosti
izpodbijane ureditve zato treba nasloniti na 25. člen Ustave.
Prekluzivni rok iz tretjega odstavka 65. člena ZIZ naj bi pomenil omejitev te človekove pravice. Vendar naj prekluzivni
roki po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča sami po sebi ne bi
bili nedopustni, saj služijo zagotavljanju jasnosti in gotovosti
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medsebojnih pravnih razmerij, kot tudi pravni varnosti. Vlada
trdi, da bi možnost vložitve izločitvene tožbe vse do prodaje
stvari v izvršilnem postopku povzročila številne zaplete tako pri
delu izvršiteljev kot sodišča, kar naj bi onemogočalo doseganje
učinkovitosti izvršbe. Predlagatelj se je izjasnil o mnenju Vlade.
Navaja, da tretji šele z vložitvijo tožbe zaradi nedopustnosti
izvršbe pridobi možnost, da se o njegovi pravici vsebinsko
odloči. Predlagatelj dodatno utemeljuje svojo tezo iz zahteve
o primerljivosti mehanizmov za varstvo pravice do zasebne
lastnine tretjih v stečajnem in izvršilnem postopku. Edina prava
razlika med obema ureditvama naj bi bila ta, da v izvršilnem
postopku tretji izgubi varstvo svoje pravice do zasebne lastnine z zamudo izpodbijanega roka trideset dni za vložitev tožbe
zaradi nedopustnosti izvršbe. Predlagatelj opozarja, da z zavrženjem tožbe tretjega zaradi vložitve po poteku roka preneha
tudi odložni razlog.
B. – I.
Upravičenost predlagatelja za vložitev zahteve in obseg presoje Ustavnega sodišča
5. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zakona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora na podlagi
156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS)
prekiniti postopek in z zahtevo začeti postopek za oceno njegove ustavnosti. Tako dejstvo prekinitve postopka kot tudi
to, da mora sodišče izkazati, da mora izpodbijano zakonsko
določbo uporabiti v postopku, v katerem odloča, spadata v
okvir procesne predpostavke iz 156. člena Ustave in iz prvega
odstavka 23. člena ZUstS, ki mora biti izpolnjena za začetek
postopka za oceno ustavnosti zakona. Pri tem mora sodišče
izkazati, da izpodbijanih zakonskih določb ni mogoče razložiti
ustavnoskladno.1
6. Predlagatelj je izkazal obstoj te procesne predpostavke. Zahtevi za oceno ustavnosti je priložil pravnomočni sklep
o prekinitvi postopka odločanja o tožbi iz tretjega odstavka
65. člena ZIZ na ugotovitev, da izvršba na zarubljeno premičnino ni dopustna2 do odločitve Ustavnega sodišča o zahtevi
za oceno ustavnosti tretjega odstavka 65. člena ZIZ. Iz tega
sklepa izhaja, da predlagatelj odloča o tožbi na nedopustnost
izvršbe, ki jo je tožnica vložila po izteku 30-dnevnega roka iz
izpodbijane določbe, in bi zato predlagatelj moral tožbo zavreči
kot prepozno. Predlagatelj je, upoštevaje, da izpodbija tretji odstavek 65. člena ZIZ prav v delu, v katerem je določen zadevni
prekluzivni rok za vložitev izločitvene tožbe,3 po oceni Ustavnega sodišča izkazal, da mora uporabiti izpodbijano zakonsko
določbo, ki je (glede na ustavnopravno hipotezo predlagatelja)
ni mogoče ustavnoskladno razložiti.
7. Ustavno sodišče razume zahtevo za oceno ustavnosti
tako, da predlagatelj zahteva oceno ustavnosti roka 30 dni za
vložitev tožbe na nedopustnost izvršbe iz tretjega odstavka
65. člena ZIZ, kolikor se nanaša na tožbe, s katerimi tožeče stranke zahtevajo ugotovitev, da ni dopustna izvršba na
neko premično stvar/premične stvari. To tudi ustreza dejstvom
t. i. »sprožilnega primera«, v zvezi s katerim je bila zahteva
vložena. V tem obsegu je Ustavno sodišče opravilo presojo
skladnosti z Ustavo tretjega odstavka 65. člena ZIZ.
1 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-139/14 z
dne 26. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 24/15), 7. točka obrazložitve.
2 Ustavno sodišče v nadaljevanju tožbo iz tretjega odstavka
65. člena ZIZ imenuje »tožba na nedopustnost izvršbe« ali »izločitvena tožba«.
3 Višje sodišče v Ljubljani v sklepu št. I Cp 138/2019 z dne
15. 5. 2019 navaja, da je rok iz tretjega odstavka 65. člena ZIZ materialni prekluzivni rok, ki začne teči naslednji dan od pravnomočnosti sklepa, s katerim je bila tretjemu pravica vložiti izločitveno tožbo
priznana, ne oziraje se na to, kdaj je izvedel za pravnomočnost
sklepa. Rok naj bi bil tudi peremptorni, ker s potekom roka tretji ne
more več vložiti tožbe, na podlagi katere bi lahko uspešno uveljavil
pravovarstveni zahtevek.
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B. – II.
Povzetek bistvenih razlogov odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-44/18
8. Ker se predlagatelj pri utemeljevanju nosilnih tez
svoje zahteve obširno opira na odločbo Ustavnega sodišča
št. U-I-44/18 in ker razlogom navedene odločbe tudi po mnenju Ustavnega sodišča ni mogoče odrekati upoštevnosti za
odločitev o tej zahtevi za oceno ustavnosti, Ustavno sodišče
uvodoma kratko povzema odločitev in nosilne razloge navedene odločbe.
9. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-44/18 ugotovilo
neskladje z Ustavo tretjega odstavka 310. člena in tretjega
odstavka 311. člena ZFPPIPP ter naložilo Državnemu zboru,
naj odpravi ugotovljeno neskladje v roku enega leta po objavi
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, in določilo tudi
način izvršitve svoje odločbe. Ustavno sodišče je v tej odločbi
presojalo ustavnost ureditve, ki je določala prenehanje v stečajnem postopku prijavljene in prerekane izločitvene pravice,
če izločitveni upnik v enomesečnem roku po objavi sklepa o
preizkusu terjatev: (a) ni vložil tožbe na njeno uveljavitev oziroma
(b) ni predlagal nadaljevanja prekinjenega pravdnega postopka
oziroma razširitve tožbe na drugega upnika, ki je izločitveno pravico prerekal. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je izločitvena pravica, kot pravica lastnika stvari ali imetnika druge premoženjske
pravice, da se iz stečajne mase izloči premoženje, ki ne pripada
stečajnemu dolžniku, varovana v okviru pravice do zasebne
lastnine iz 33. člena Ustave. Z njenim prenehanjem izločitveni
upnik v razmerju do stečajnega dolžnika izgubi tudi varstvo po
splošnih pravilih civilnega prava. Zato je pomenilo prenehanje
izločitvene pravice poseg v pravico do zasebne lastnine.
10. Ta poseg je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-44/18
označilo za neskladnega s 33. členom Ustave zaradi njegove
prekomernosti. Poseg ni bil nujen za dosego sicer ustavno dopustnega cilja pospešitve in povečanja učinkovitosti stečajnega
postopka. Prenehanje izločitvene pravice na podlagi tretjega
odstavka 310. člena in tretjega odstavka 311. člena ZFPPIPP je
bilo določeno kot predpostavka, ki dovoljuje začetek postopka
prodaje premoženja, ki je predmet izločitvene pravice. Vendar
prenehanje izločitvene pravice ni bilo nujno za zagotovitev cilja
hitrosti postopka. Ustavno sodišče ni videlo razlogov, da zakonodajalec ne bi mogel določiti zamude roka za uveljavljanje
izločitvene pravice v pravdi le kot predpostavko za dovoljenost
prodaje. Izločitvena pravica v tem primeru ne bi prenehala,
upniki pa bi jo, enako kot v primeru, ko izločitvene pravice sploh
ne prijavijo, izgubili šele, ko bi upravitelj v skladu z ZFPPIPP
prodal premoženje, ki je predmet izločitvene pravice. Z zamudo
roka za ustrezno uveljavitev izločitvene pravice v pravdi bi torej
izločitveni upniki, enako kot tisti, ki izločitvene pravice ne prijavijo, sprejeli le tveganje, da bo premoženje prodano.
B. – III.
Nekatera vprašanja razlage instituta tožbe na nedopustnost izvršbe
11. Tožbo na nedopustnost izvršbe iz tretjega odstavka
65. člena ZIZ, s katero se zahteva ugotovitev, da izvršba na
določen predmet/predmete ni dopustna, lahko vloži oseba, ki je
pred tem izčrpala pravno sredstvo ugovora tretjega iz 64. člena
ZIZ. Ugovor tretjega zoper sklep o izvršbi je namenjen varstvu
premoženjskih pravic osebe, ki ni dolžnik iz sklepa o izvršbi,
pač pa trdi, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprečuje
izvršbo (prvi odstavek 64. člena ZIZ).4 Ugovor se lahko vloži
do konca izvršilnega postopka (drugi odstavek 64. člena ZIZ).
4 Iz sodne prakse Vrhovnega sodišča (sodba št. II Ips
256/2014 z dne 19. 2. 2015 in sodba št. II Ips 59/2005 z dne 14. 5.
2015) izhaja, da so pravice tretjega, ki preprečujejo izvršbo, stvarne pravice na predmetu izvršbe (zlasti lastninska pravica, pa tudi
lastninsko pričakovanje), poleg njih pa še nekatere obligacijske
pravice, na podlagi katerih lahko tretji zahteva od dolžnika vrnitev
stvari (kot npr. pravice iz komisijske, zakupne, prevozne ali podobne pogodbe).
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Če je ugovor tretjega pravnomočno zavrnjen,5 kar mora biti
vedno, razen v primeru upnikove pasivnosti ali izjave, da ne nasprotuje ugovoru,6 daje izpodbijani tretji odstavek 65. člena ZIZ
tretjemu 30 dni časa od pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi ugovora, da začne pravdo po izločitveni tožbi. Ko izvršilno sodišče
zaradi upnikovega nasprotovanja ugovoru pravnomočno zavrne ugovor tretjega, to stori avtomatično, brez vsebinske presoje
njegove utemeljenosti. Že zato tožbe na nedopustnost izvršbe
ni mogoče šteti za izredno pravno sredstvo ali za sredstvo,
bistveno podobno izrednemu pravnemu sredstvu, kot predlaga
Vlada. Šele v tej pravdi se sodišče z razlogi, ki so bili predmet
ugovora tretjega v izvršbi, tudi vsebinsko ukvarja. Če sodišče s
pravnomočno odločbo ugotovi, da izvršba, ki še ni končana oziroma je bila odložena,7 na določen predmet ni dopustna, glede
tega predmeta ustavi izvršbo (peti odstavek 65. člena ZIZ). Za
ta primer je upošteven drugi odstavek 76. člena ZIZ, ki določa,
da sodišče, kadar ustavi izvršbo, s tem razveljavi, če zakon ne
določa drugače, tudi opravljena izvršilna dejanja, kolikor s tem
niso prizadete pridobljene pravice drugih oseb.
12. Smisel ugovora tretjega in tožbe na nedopustnost
izvršbe je v tem, da tretji ohrani tiste pravice, ki bi po opravljeni
izvršbi ugasnile.8 Sedmi odstavek 96. člena ZIZ pri premičninski izvršbi določa, da kupec pridobi stvar prosto vseh bremen
in postane lastnik stvari tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen
lastnik. Pravice tretjega na predmetu izvršbe torej najpozneje
s prodajo v izvršbi prenehajo.9 Iz opisanega namena izločitvene tožbe – ubraniti pravico tretjega na stvari, ki ji grozi, da
bo prenehala, ko bo stvar prodana v izvršbi za poplačilo tujega
dolga, oziroma preprečiti prodajo stvari v izvršbi – izhaja tudi,
do kdaj je vsebinsko odločanje sodišč o zahtevku na ugotovitev
nedopustnosti izvršbe smiselno in mogoče. Če na podlagi pravnomočne ugoditve takemu zahtevku ni mogoče (več) doseči
ustavitve izvršbe na sporni predmet, se zastavi vprašanje pravnega interesa tretjega za pravo meritorno odločanje sodišča v
izločitveni pravdi. Že peti odstavek 65. člena ZIZ določa, da
izvršilno sodišče, ki je bilo seznanjeno s pravnomočno sodbo,
da izvršba na določen predmet ni dopustna, ustavi izvršbo
glede tega predmeta le, če izvršba še ni končana.10 V sodni
praksi so zato ustaljena stališča, ki po koncu izvršbe na sporni
predmet (torej če izločitvena pravda do tedaj ni pravnomočno
končana) zavračajo možnost uspeha tožnika. Sodišča v teh
primerih zahtevek tretjega iz tožbe na nedopustnost izvršbe
zavrnejo (vendar brez dejanskega vsebinskega odločanja o
obstoju pravice, ki preprečuje izvršbo, torej na način, ki funkcionalno spominja na zavrženje) ali zavržejo.
13. Konec izvršbe oziroma konec izvršilnega postopka
za namene petega odstavka 65. člena ZIZ je lahko prodaja
5 Kot pojasnjuje Višje sodišče v Mariboru v sklepu št. I Ip
343/2020 z dne 8. 7. 2020, ureditev instituta ugovora tretjega izvršilnemu sodišču ne omogoča, da bi lahko po vsebini izvršbo na
predmet izvršbe izreklo za nedopustno, temveč predpisuje prenos
vsebinskega odločanja o ugovoru tretjega v poznejšo pravdo.
Izvršilno sodišče v zakonski ureditvi nima podlage za (dokončno)
vsebinsko odločanje o ugovornih navedbah tretjega, niti o utemeljenosti upnikovega nasprotovanja.
6 Prvi odstavek 65. člena ZIZ.
7 Odlog izvršbe na predlog tretjega, ki je zahteval, naj se
izvršba na določen predmet izreče za nedopustno, ureja 73. člen
ZIZ. Ta odlog traja do konca postopka o pravnem sredstvu (prvi
odstavek 74. člena ZIZ), torej do konca postopka z ugovorom tretjega oziroma s tožbo na nedopustnost izvršbe. Začetek izločitvene
pravde sam po sebi ne zadrži izvršbe (šesti odstavek 65. člena ZIZ
v zvezi z drugim odstavkom 59. člena ZIZ).
8 Primerjaj s sodbama Vrhovnega sodišča št. III Ips 123/2008
z dne 24. 3. 2009 in št. II Ips 59/2005.
9 Pri izvršbi s prodajo premičnin se prodaja zarubljenih stvari
opravi praviloma šele po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, vendar
v določenih primerih lahko tudi pred njo (92. člen ZIZ). Dokler je
izvršba na predlog tretjega odložena, se prodaja zarubljenih stvari
seveda ne more opraviti.
10 Glej tudi drugi odstavek 64. člena ZIZ, ki dopušča vložitev
ugovora tretjega »do konca izvršilnega postopka«.
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zarubljene premičnine ali (če gre za druge predmete izvršbe)
drugačna oprava izvršbe na določenem predmetu (kot npr.
prenos denarnih sredstev). Sodna praksa poudarja, da mora
tretji imeti možnost razrešiti vprašanje obstoja svojih pravic in
jih varovati še pred opravo izvršbe na spornem predmetu, da
bi tako lahko dosegel ustavitev izvršbe glede tega predmeta z
uspehom z izločitveno tožbo še pred koncem oprave izvršbe
(sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 59/2005). Če postopek s
tožbo na nedopustnost izvršbe do oprave izvršbe na spornem
predmetu ni pravnomočno končan (ali bi bil celo začet šele po
njej), se v sodni praksi zahtevek tretjega praviloma zavrne.11
Konec izvršbe za namene petega odstavka 65. člena ZIZ je lahko sicer tudi pravnomočna ustavitev izvršbe na sporni predmet
izvršbe (iz drugih razlogov, kot je ugotovitev pravice tretjega,
ki preprečuje izvršbo). Če postopek s tožbo na nedopustnost
izvršbe do pravnomočne ustavitve izvršbe na sporni predmet ni
bil pravnomočno končan (ali bi bil celo začet šele po njej), se v
sodni praksi zahtevek tretjega praviloma zavrže.12
B. – IV.
Presoja skladnosti izpodbijane ureditve s 33. členom
Ustave
14. Predlagatelj tretjemu odstavku 65. člena ZIZ očita, da
prekluzivni rok 30 dni (po pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi
ugovora tretjega) za začetek pravde na ugotovitev, da izvršba
na premično stvar, na kateri naj bi tretji imel pravico, ki preprečuje izvršbo, ni dopustna, protiustavno posega v človekovo
pravico tretjih do zasebne lastnine. Zadevna časovna omejitev
možnosti vložitve tožbe na nedopustnost izvršbe naj ne bi bila
nujna za zagotovitev učinkovitosti izvršilnega postopka.
15. Z jamstvom zasebne lastnine Ustava ne varuje le lastninske pravice, kot je opredeljena v civilnem pravu,13 temveč
vse pravne položaje, ki imajo za posameznika na podoben
11 Tako na primer v sodbi Vrhovnega sodišča št. III Ips
123/2008, iz katere izhaja, da tožbeni zahtevek na nedopustnost
izvršbe ne more biti utemeljen, ko bi bil ugovor tretjega vložen
potem, ko je bila že opravljena izvršba na določeni predmet izvršbe, glede katerega tretji uveljavlja pravico, ki naj bi preprečevala
izvršbo. Podobno v sodbi Vrhovnega sodišča št. III Ips 19/2011
z dne 11. 6. 2013, v kateri Vrhovno sodišče pojasnjuje, da po že
opravljeni izvršbi samostojna izločitvena tožba tretjega ni dopustna,
saj je odpadla pravovarstvena potreba v smislu zagotovitve (učinkovitega) pravnega sredstva v izvršilnem postopku. S sklicevanjem
na strokovno literaturo Vrhovno sodišče utemeljuje, da je v pravdi,
ki jo sproži tretji z izločitveno tožbo, predmet spora (samostojno)
vprašanje dovoljenosti izvršbe. Izločitvena tožba naj bi bila vezana
na tekočo izvršbo, s čimer naj bi bil na posreden način določen časovni okvir njene vložitve. Tožba naj se ne bi mogla vložiti, preden
je bila izvršba dovoljena, in smiselno ne več potem, ko je izvršba
že končana, ker zunaj teh časovnih meja manjka pravovarstveni
interes tretjega.
12 Vrhovno sodišče je s sklepom št. II Ips 647/2007 z dne
20. 11. 2008 zavrglo revizijo tožnice, katere zahtevek (kot tretje) na
nedopustnost izvršbe je bil zavrnjen. Izvršba je bila ustavljena šele
po vložitvi revizije. Tožnica je po oceni Vrhovnega sodišča izgubila
pravni interes za vložitev revizije. Vrhovno sodišče je navedlo, da
pravda, ki teče zaradi spora o nedopustnosti izvršbe, nima povsem
samostojnega življenja, ampak je že v svojem začetku vezana na
razlog, zaradi katerega je bila sprožena, torej na izvršilni postopek. V primeru ustavitve izvršilnega postopka ta razlog odpade,
posledično pa tudi pravni interes za ugotovitveno tožbo oziroma
za morebitno pravno sredstvo. Podobno je Višje sodišče v Ljubljani
(sklep št. II Cp 1535/2019 z dne 23. 10. 2019) potrdilo zavrženje
tožbe tretjega za ugotovitev nedopustnosti izvršbe v primeru, ko je
bila med postopkom pravnomočno ustavljena izvršba na sporne
premičnine. Pojasnilo je, da je pravda vezana izključno na izvršilni
postopek oziroma na v njem obravnavani predmet izvršbe. Če med
pravdo pride do ustavitve izvršbe na sporni predmet izvršbe, naj
pravda za dokazovanje tožnikove pravice na predmetu izvršbe ne
bi bila več potrebna.
13 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-156/98 z dne 11. 2.
1999 (Uradni list RS, št. 17/99, in OdlUS VIII, 118), 8. točka obrazložitve.
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način kot lastninska pravica premoženjsko vrednost in ki mu
omogočajo svobodo ravnanja na premoženjskem področju ter
s tem svobodno in odgovorno oblikovanje lastne usode.14 Navedena pravica varuje na eni strani konkreten položaj imetnika
pravice pred oblastnimi posegi v njegovo lastninsko sfero, na
drugi strani pa pravne položaje, s katerimi se uresničuje varovanje svobode na premoženjskem področju.15
16. Peti odstavek 15. člena Ustave določa, da nobene
človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih
aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ni dopustno omejevati z
izgovorom, da je Ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši
meri. Pri razlagi 33. člena Ustave je zato treba upoštevati tudi
1. člen Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 – EKČP), ki zagotavlja pravico do mirnega uživanja
premoženja. Iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove
pravice (v nadaljevanju ESČP) izhaja, da so del te pravice tudi
postopkovna jamstva, ki naj nudijo zaščito proti arbitrarnim
posegom javne oblasti; posameznik ali organizacija morata
imeti možnost učinkovitega izpodbijanja ukrepov, ki posegajo
v premoženje.16 Izgubo premoženja v izvršbi je vsekakor treba
pripisati javni oblasti, ki je vzpostavila zakonski okvir in ki izvaja
izvršilne postopke, namenjene uveljavitvi terjatev zasebnih in
javnih upnikov.
17. Tožba na nedopustnost izvršbe je instrument za varstvo pravic tretjega na predmetu izvršbe, ki preprečujejo izvršbo. Med te pravice je treba na prvem mestu uvrstiti lastninsko pravico, pa tudi druge premoženjske pravice stvarnega
in obligacijskega prava.17 Pravice tretjega iz prvega odstavka
64. člena ZIZ so brez dvoma ustavno varovane v okviru pravice
do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Ustavno sodišče je
v odločbi št. U-I-44/1818 ocenilo, da je prenehanje izločitvene
pravice zaradi opustitve pravočasne vložitve tožbe oziroma
pravočasnega nadaljevanja že začetega postopka za njeno
uveljavitev poseg v pravico do zasebne lastnine iz 33. člena
Ustave. Razlog za to stališče je bilo predvsem dejstvo, da
izločitveni upnik s prenehanjem izločitvene pravice izgubi možnost, da doseže izločitev premoženja, ki je predmet izločitvene
pravice, iz stečajne mase. Podobno za izpodbijani prekluzivni
rok za vložitev tožbe na nedopustnost izvršbe na premičnine,
30 dni po pravnomočni zavrnitvi ugovora tretjega, velja, da z
njegovim iztekom tretji praviloma izgubi možnosti pravnega varstva svojih pravic civilnega prava pred grozečo izgubo zaradi
prodaje v premičninski izvršbi.19 Izjeme od tega pravila so zelo
redke; Vrhovno sodišče dopušča »preskakovanje« ugovora
14 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-770/06 z dne 27. 5.
2009 (Uradni list RS, št. 54/09), 4. točka obrazložitve, in J. Zobec
v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011,
str. 451–454.
15 J. Zobec v: L. Šturm, nav. delo, str. 451.
16 Glej 45. točko obrazložitve sodbe ESČP v zadevi Jokela
proti Finski z dne 21. 5. 2002 in 97. točko obrazložitve sodbe ESČP
v zadevi Pintar in drugi proti Sloveniji z dne 14. 9. 2021.
17 Glej 11. točko obrazložitve te odločbe.
18 Točka 13 obrazložitve navedene odločbe.
19 Sodna praksa ne dopušča, da bi se tretji izognil spornemu
roku 30 dni tako, da bi svojo stvar, na katero je v izvršbi nekdo
posegel za tuj dolg, varoval z (ob poljubnem času vloženo) splošno
lastninsko ugotovitveno tožbo ali s tožbo na nedopustnost izvršbe,
vloženo mimo pravil sistema pravnih sredstev in rokov iz poglavja
ZIZ o ugovoru tretjega. Višje sodišče v Ljubljani v sklepu št. I Cp
2166/2017 z dne 7. 3. 2018 navaja: »/…/ Četudi tožeča stranka
izkazuje pravni interes za ugotovitveno tožbo po splošnih predpisih,
ker ji zastoj v izvršilnem postopku preprečuje možnost razpolaganja
z nepremičninami, še ne pomeni, da je tožba dopustna. Pravilno je
stališče prvostopenjskega sodišča, da je sklep izvršilnega sodišča
iz tretjega odstavka 65. člena ZIZ procesna predpostavka za vložitev tožbe tretjega na nedopustnost izvršbe /…/. Dokler upnikovo
nasprotovanje ni izraženo v izvršilnem postopku in posledično izdan sklep izvršilnega sodišča, ki šele prepreči razrešitev spornega
vprašanja o pravici v izvršilnem postopku, tožba ni dovoljena.«
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tretjega in tožbe na nedopustnost izvršbe z lastninsko tožbo,
vloženo zoper kupca v izvršbi, le v primerih zlorabe izvršilnega
postopka s kvalificirano nedobrovernostjo oziroma z naklepnim
ravnanjem z nedovoljenim namenom pridobitve lastninske pravice na sporni stvari na škodo pravice tretjega.20
18. Ustavno sodišče je – upoštevaje predvsem vezanost na trditveno podlago predlagatelja21 in razlog, naveden v
16. točki obrazložitve te odločbe – opravilo preizkus ustavnosti
izpodbijane ureditve z vidika človekove pravice do zasebne
lastnine. Tako je ravnalo kljub pomislekom Vlade, ki se je
zavzela za presojo z vidika človekove pravice do pravnega
sredstva. Ustavnemu sodišču se zato ni bilo treba opredeliti
do vprašanja, katera od procesnih človekovih pravic iz Ustave
bi bila lahko upoštevna za presojo ustavnosti izpodbijanega
prekluzivnega roka za vložitev izločitvene tožbe tretjega. Na
podlagi navedenega v prejšnji točki obrazložitve te odločbe je
stališče Ustavnega sodišča, da prekluzivni rok 30 dni za začetek pravde na nedopustnost izvršbe na premičnine iz tretjega
odstavka 65. člena ZIZ posega v pravico do zasebne lastnine
iz 33. člena Ustave.
19. Človekovo pravico je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic
drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave) oziroma zaradi javnega interesa. Po ustaljeni ustavnosodni presoji je mogoče
omejiti človekovo pravico, če je zakonodajalec zasledoval
ustavno dopusten cilj in če je omejitev skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel,
ki prepoveduje prekomerne posege države (splošno načelo
sorazmernosti). Oceno, ali ne gre morda za prekomeren
poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa
sorazmernosti, ki obsega presojo primernosti, nujnosti in sorazmernosti posega.22
20. Po mnenju Ustavnega sodišča tretji odstavek 65. člena ZIZ v izpodbijanem delu zasleduje ustavno dopusten cilj
hitrejše in učinkovitejše izvršbe, ki je tesno povezan z zagotavljanjem pravic upnika do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena Ustave in do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave.
Treba je poudariti, da ustavno dopustni cilj tretjega odstavka
65. člena ZIZ sam po sebi ni – s kratkim prekluzivnim rokom
za vložitev tožbe na nedopustnost izvršbe – povzročiti, da je
pravočasno vloženo manj tožb tretjega, ki bi bile sicer (če bi se
vsebinsko obravnavale) uspešne in bi pripeljale do ustavitev
izvršb glede spornih premičnin. Drugače povedano, ustavno
dopustni cilj spornega posega ni, da se upnik lažje poplača
z uspešno prodajo premičnine, ki ni dolžnikova. Ustavno sodišče se je že izreklo, da zgolj to, da prejme upnik poplačano
svojo terjatev, ne more biti ustavno dopusten razlog za poseg
v lastninsko pravico osebe, ki ni dolžnik.23 Ustava na primer
nikomur ne jamči, da se lahko za terjatve proti dolžniku poplača
20

2015.

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 286/2012 z dne 28. 5.

21 Kar sicer ne pomeni tudi vezanosti na njegovo subsumpcijo
očitkov pod to ali ono določbo Ustave. Vendar je seveda narava teh
očitkov bistvena za pravilno subsumpcijo.
22 Glej 25. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in
OdlUS XII, 86).
23 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-128/03 z dne 27. 1.
2005 (Uradni list RS, št. 14/05, in OdlUS XIV, 33), 10. točka obrazložitve. Ustavno sodišče je v tej odločbi uveljavilo stališče, da pravica do poplačila terjatve, ki sta jo upnika pridobila z zaznambo izvršbe v zemljiški knjigi, nima prednosti pred pritožničino na originaren
način pridobljeno lastninsko pravico. Na zemljiškoknjižno stanje in
dobro vero naj bi se lahko skliceval tisti upnik, ki je na tej podlagi
pridobil veljavno pogodbeno zastavno pravico na nepremičnini, to
pa ne more veljati v primeru, ko je pridobil zastavno pravico šele z
zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi v izvršilnem postopku.
Ustavno sodišče je v 19. točki obrazložitve odločbe št. U-I-110/03,
Up-631/03 z dne 14. 4. 2005 (Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS
XIV, 21) pojasnilo, da seveda cilj izvršilnega postopka ne more
biti, da upnik pride do poplačila svoje terjatve za vsako ceno (ne iz
premoženja dolžnika, ampak nekoga tretjega).
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iz nepremičnine v posesti pričakovanega lastnika, ki ni njegov
obligacijski dolžnik.24
21. Ker presojani poseg v pravico do zasebne lastnine
zasleduje ustavno dopusten cilj, je treba oceniti še, ali je zakonska ureditev primerna, nujna in sorazmerna v ožjem smislu.
22. Izpodbijana omejitev je primerna za dosego navedenega cilja. Zaradi prekluzivnega roka je vloženih manj pravočasnih tožb na nedopustnost izvršbe, ki jih je treba meritorno
obravnavati; to pomeni tudi manj uspešnih predlogov tretjega
za odlog izvršbe do konca pravde.25 Izvršbe na premičnine,
glede katerih tretji zatrjuje svojo pravico, se zaradi tretjega
odstavka 65. člena ZIZ lahko v povprečju zaključijo nekoliko
hitreje.
23. Ustavnemu sodišču se s presojo nujnosti presojanega
posega za dosego zasledovanega cilja ni bilo treba ukvarjati,
ker se je izkazalo, da poseg ni sorazmeren v ožjem smislu. Za
ožjo sorazmernost ocenjevanega posega v pravico tretjega do
zasebne lastnine je odločilna primerjava teže posledic posega
v to pravico (torej slabitve pravnega varstva pravic tretjega v
izvršbi) z vrednostjo zasledovanega cilja oziroma s pričakovanimi koristmi, ki bodo zaradi posega nastale (v tem primeru s
koristmi posega za hitrost in učinkovitost izvršbe). Pri tem se
najprej zastavlja vprašanje vrednostne »utežitve« tehtnice interesov ter upravičenj upnika in tretjega v izvršbi.26 Bistveno je
pravzaprav, da 33. člen Ustave narekuje primerno in zadostno
upoštevanje interesov tretjih oseb, ki utegnejo biti vpletene v
»tujo« izvršbo tudi tako, da upnik poseže na njihovo, ne pa dolžnikovo premično stvar. Tem osebam mora biti na voljo realna
in učinkovita možnost zavarovati svoje premoženjske pravice.
Procesna položaja upnika, ki je v izvršbi posegel na neko stvar,
in tretjega, ki si prizadeva dokazati, da ima na tej stvari pravico,
ki preprečuje izvršbo, morata biti uravnotežena. Upnikovima
pravicama do sodnega varstva in zasebne lastnine v takem
položaju ni mogoče na splošno priznati večje teže kot pravici
do zasebne lastnine tretjega. Primerjave z ustavnopravnim
uravnoteževanjem položajev upnika z izvršilnim naslovom in
dolžnika v izvršbi zato niso ustrezne.
24. Po presoji Ustavnega sodišča izpodbijani prekluzivni
rok 30 dni za začetek pravde na ugotovitev, da izvršba na premično stvar ni dopustna, posega v pravico tretjega do zasebne
lastnine iz 33. člena Ustave nesorazmerno z njegovim ciljem,
to je z zagotavljanjem hitrosti in učinkovitosti izvršbe. Rok je
zelo kratek, njegov potek pa praviloma pomeni, da tretji izgubi
možnost pravnega varstva svojih pravic civilnega prava pred
grozečo izgubo zaradi prodaje v premičninski izvršbi. Na drugi
strani možnost vlaganja izločitvenih tožb, ki ne bi bila omejena
s tem rokom (pač pa bi sledila ureditvi za ugovor tretjega, ki
ga je mogoče vložiti »do konca izvršilnega postopka«), ne bi
bistveno prizadela upravičenih interesov upnika za hitro in
učinkovito izvršbo. Zaradi nje je mogoče pričakovati nekoliko
več odlogov izvršbe na predlog tretjega, torej zastojev v izvršbi
24 Primerjaj z 19. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. Up-9/16 z dne 15. 11. 2018. Ustavno sodišče ni pritrdilo
dobroverni izvršilni upnici, ki je menila, da bi ji sodišče moralo
omogočiti, da se za terjatev proti tretji osebi poplača iz nepremičnin nevknjiženih lastnikov v pričakovanju, pri čemer se upnica pri
sklepanju poroštvene pogodbe z dolžnico ni zanesla na to, da ji
bo sporni solastninski delež na voljo, če poroštvo ob zapadlosti
ne bo plačano.
25 Uspeh tretjega s predlogom za odlog izvršbe iz 73. člena
ZIZ je mogoč le, če pravda na nedopustnost izvršbe še ni pravnomočno zaključena (npr. z zavrženjem tožbe zaradi zamude roka iz
tretjega odstavka 65. člena ZIZ ali drugače). Tretji ne more mimo
te zahteve z vložitvijo nove, npr. izbrisne tožbe (primerjaj s sklepom
Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 1881/2019 z dne 27. 1. 2020).
26 Že po ustaljeni presoji ESČP mora biti možnost izpodbijanja ukrepov, ki posegajo v premoženje, učinkovita (glej 16. točko
obrazložitve te odločbe). Če pride zaradi izvršilnega postopka do
posega v pravice tretjega, mora ta imeti zagotovljeno učinkovito
varstvo svojih pravic (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-110/03,
Up-631/03, 19. točka obrazložitve).
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do pravnomočne razrešitve vprašanja obstoja pravic tretjega,
ki preprečujejo izvršbo, v pravdi. Glede na razmeroma zahtevne pogoje za odlog izvršbe, če tretji obstoja svoje pravice ne
izkaže na kvalificiran način, ne kaže, da bi bilo teh zastojev
mnogo več kot po izpodbijani ureditvi ali da bi učinkovitost
izvršbe bistveno ogrozili. Kot izhaja iz 20. točke obrazložitve
te odločbe, pa sam po sebi morebitni interes upnika, da se poplača iz premoženja osebe, ki ni dolžnik, ni ustavno varovan in
ga ni mogoče upoštevati v okviru tehtanja ožje sorazmernosti.
25. Glede na navedeno v prejšnji točki obrazložitve te
odločbe izpodbijani tretji odstavek 65. člena ZIZ protiustavno
posega v človekovo pravico tretjih do zasebne lastnine in je v
neskladju s 33. členom Ustave, kolikor se nanaša na izvršbo na
premičnine (1. točka izreka). Ustavno sodišče je zakonodajalcu
določilo enoletni rok za odpravo ugotovljene protiustavnosti
(2. točka izreka). Sprejelo je ugotovitveno odločbo na podlagi
prvega odstavka 48. člena ZUstS, ker tretji odstavek 65. člena
ZIZ nomotehnično ureja protiustavni prekluzivni rok na način,
ki ne omogoča zgolj njegove razveljavitve na način, da bi sicer
ostala nedotaknjena temeljna zasnova tožbe na nedopustnost
izvršbe, ki je ni mogoče vložiti pred pravnomočnostjo sklepa
o zavrnitvi ugovora tretjega. V skladu z drugim odstavkom
48. člena ZUstS bo zakonodajalec moral sprejeti ureditev, ki
bo omogočala ustavnoskladno uveljavitev pravice do zasebne
lastnine tretjega.
26. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določilo način izvršitve svoje odločitve o ugotovitvi protiustavnosti presojane ureditve, da bi v času do uveljavitve nove zakonske ureditve zavarovalo zasebno lastnino
tretjih. Določilo je, da lahko v času do odprave ugotovljene
protiustavnosti tretji začne pravdo na ugotovitev, da izvršba na
določeno premičnino ni dopustna, v obdobju od pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi ugovora tretjega do konca izvršbe na
sporni predmet (3. točka izreka).
C.
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter petega
odstavka v zvezi s tretjo alinejo tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10,
56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto
ter sodnici in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič
(Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca Mežnar, dr. Rok Svetlič,
Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo
soglasno.
Dr. Matej Accetto
predsednik

1859.

Sklep o zadržanju izvrševanja tretjega
in četrtega odstavka 37. člena, četrtega,
petega, šestega, sedmega, osmega, devetega
in enajstega odstavka 38. člena, prvega
odstavka 40. člena, 41. člena ter prvega,
tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega
in devetega odstavka 275. člena Zakona
o varstvu okolja

Številka: U-I-104/22-15
Datum: 19. 5. 2022

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe
Interseroh, zbiranje in predelava odpadnih surovin, d. o. o.,
Ljubljana, in drugih, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna
Brezavšček Žgavec, d. o. o., Ljubljana, na seji 19. maja 2022

Uradni list Republike Slovenije
s k l e n i l o:
1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži
izvrševanje tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega,
petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in enajstega
odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena, 41. člena ter
prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 44/22).
2. Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje osmega odstavka 34. člena, prvega in
drugega odstavka 37. člena, prvega, desetega in dvanajstega
odstavka 38. člena, devetega odstavka 39. člena, petega odstavka 40. člena, tretjega in četrtega odstavka 43. člena ter
prvega odstavka 47. člena Zakona o varstvu okolja, se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Pobudo so vložili družba, ki je imetnica okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju OVD) za upravljanje skupnega
sistema upravljanja s komunalno in ne komunalno odpadno
embalažo ter imetnica odločb o potrditvi skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, z odpadnimi
nagrobnimi svečami in z odpadnimi baterijami in akumulatorji
(v nadaljevanju prva pobudnica), družba, ki je edini družbenik
prve pobudnice (v nadaljevanju druga pobudnica), osebe, zaposlene pri prvi pobudnici, in gospodarske družbe, za katere
velja proizvajalčeva razširjena odgovornost (v nadaljevanju
PRO). Pobudniki zatrjujejo, da sta 2.2. poglavje Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-2), z naslovom Sistem PRO,
in 275. člen ZVO-2, ki ureja prehodno obdobje za prilagoditev
izvajanja obveznosti PRO, v neskladju z 2., 3.a, 14., 33. in
74. členom Ustave, 16. in 17. členom Listine Evropske unije
o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016 – v nadaljevanju
Listina) in 1. členom Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS,
št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Izpodbijane
določbe ZVO-2 naj bi bile tudi v neskladju z 41. (pravilno 49.),
56., 102. in 106. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije
(prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016 – v nadaljevanju
PDEU), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES
z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži
(UL L 365, 31. 12. 1994, zadnjič spremenjena z Direktivo (EU)
2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja
2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni
embalaži, UL L 150, 14. 6. 2018 – v nadaljevanju Direktiva o embalaži in odpadni embalaži), in Direktivo 2008/98/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22. 11.
2008, nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi
Direktive 2008/98/ES o odpadkih, UL L 150, 14. 6. 2018 – v
nadaljevanju Okvirna direktiva o odpadkih).
2. Pobudniki zatrjujejo, da je z izpodbijano ureditvijo poseženo v njihova pričakovana pravna upravičenja (2. člen Ustave). Uveljavitev izpodbijane zakonske ureditve naj bi pomenila,
da bi prva pobudnica morala prenehati s svojim delovanjem. Do
poslabšanja njenega položaja naj bi prišlo nepričakovano. Zakonodajalec naj ne bi imel stvarnega razloga, ki bi bil utemeljen
v prevladujočem javnem interesu, za sprejetje takšne zakonske
ureditve. Sprememba narave dejavnosti iz tržne gospodarske
dejavnosti v neprofitno naj bi pomenila najvišjo stopnjo omejevanja trga. S tem naj bi bilo kršeno načelo zaupanja v pravo.
Izpodbijana zakonska ureditev naj bi bila v neskladju s pravico
do nediskriminatornega obravnavanja. Izpodbijane določbe naj
bi brez razumnih razlogov dajale prednost organizaciji s točno
določeno kapitalsko strukturo. S tem naj bi bilo prvi pobudnici
onemogočeno, da bi v spremenjenem sistemu pridobila dovoljenje za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO.

Št.

81 / 10. 6. 2022 /

Stran

5885

3. Izpodbijana zakonska ureditev naj bi bila v neskladju
s 74. členom Ustave in 16. členom Listine, ker naj bi zakonodajalec tržno dejavnost preoblikoval v netržno, določil, da sme
dejavnost skupnega izpolnjevanja obveznosti PRO opravljati le
en subjekt (monopolno izvajanje dejavnosti), in določil pogoje,
ki jih mora izpolnjevati lastnik poslovnega deleža organizacije,
ki sme izvajati skupno izpolnjevanje obveznosti. Pobudniki
menijo, da navedeni ukrepi pomenijo najmočnejši poseg v
pravico do svobode gospodarske pobude. Menijo, da je z vidika
javnega interesa bistveno zagotoviti učinkovito ravnanje z odpadki in ustrezen nadzor nad delovanjem sistema. Zato naj ne
bi bilo razlogov za neprofitno opravljanje navedene dejavnosti
in omejitev števila subjektov, ki smejo to dejavnost izvajati.
Izpodbijana ureditev naj bi posegala tudi v pogodbeno avtonomijo pobudnikov, saj jim nalaga obvezno sklenitev pogodbe z
monopolno organizacijo, ki bo pridobila dovoljenje za skupno
izpolnjevanje obveznosti.
4. Izpodbijana ureditev naj bi bila v neskladju tudi s pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave), pa tudi s 17. členom
Listine in 1. členom Prvega protokola k EKČP, ker omejuje
kapitalsko udeležbo v organizaciji, ki izvaja skupno izpolnjevanje obveznosti. Z določitvijo pogojev, ki jih mora izpolnjevati
lastnik poslovnega deleža organizacije, ki sme izvajati skupno
izpolnjevanje obveznosti, naj bi bilo poseženo v lastninsko
pravico in premoženje prve in druge pobudnice. Peti odstavek
40. člena ZVO-2 naj bi urejal način porabe dobička in naj bi s
tem posegal v pravico iz 33. člena Ustave. Pobudniki obsežno
obrazložijo, da sta posega v pravici iz 33. in 74. člena Ustave
protiustavna, ker naj ne bi bil podan javni interes za sprejetje
izpodbijanih ukrepov.
5. Pobudniki posebej uveljavljajo, da je izpodbijana ureditev v neskladju s pravom Evropske unije (v nadaljevanju
EU). Izpodbijana ureditev naj bi pomenila nedovoljeno omejitev
svobode ustanavljanja in opravljanja storitev. Z izpodbijano
ureditvijo naj bi država določila neobhodne vstopne ovire za
vstop na trg skupnega izpolnjevanja obveznosti sistema PRO.
Ureditev naj bi zaradi državnega ukrepa ustvarjala neenake
možnosti gospodarskih subjektov in izkrivljeno konkurenco.
Zato naj bi bila zakonska ureditev v neskladju s 102. in 106. členom PDEU. Ureditev naj bi bila v neskladju z Okvirno direktivo
o odpadkih, ki naj bi v sistemih z več organizacijami za ravnanje z odpadki zahtevala le uvedbo nadzornega organa, ne pa
uvedbe monopolnega izvajanja navedene dejavnosti. Ureditev
naj bi bila v neskladju z Direktivo o embalaži in odpadni embalaži, ki naj bi določala, da morajo biti sistemi vračanja embalaže
odprti za sodelovanje vseh gospodarskih subjektov. Države pa
naj bi bile pri uvedbi sistema PRO dolžne spoštovati pomen
pravilnega delovanja notranjega trga.
6. Pobudniki tudi menijo, da je izpodbijana zakonska
ureditev v neskladju z Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na
notranjem trgu (UL L 376 z dne 27. 12. 2006 – v nadaljevanju
Direktiva o storitvah) in Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov
in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241 z dne 17. 9.
2015), ker naj ZVO-2 ne bi bil pred uveljavitvijo notificiran pri
Evropski komisiji.
7. Pobudnice predlagajo, naj Ustavno sodišče do končne
odločitve zadrži izvrševanje 34. do 53. člena in 275. člena
ZVO-2, oziroma podredno predlagajo zadržanje izvrševanja
posameznih zakonskih določb, ki urejajo izvrševanje skupnega izpolnjevanja obveznosti sistema PRO in prehodno obdobje.1 Navajajo, da bi moralo Ustavno sodišče pri odločanju o
zadržanju izvrševanja izpodbijanih predpisov tehtati škodljive
posledice, če bi do končne odločitve deloval sistem PRO na
podlagi ureditve v Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS,
1 Pobudnice so v posebni tabeli navedle posamezne določbe
v 2.2 poglavju ZVO-2, za katere predlagajo zadržanje izvrševanje,
in razloge, s katerimi utemeljujejo svoj predlog.
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št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 158/20 – v nadaljevanju
ZVO-1), in škodljive posledice, če se takoj uveljavi sistem
PRO, ki je uveden z ZVO-2. Menijo, da zadržanje izvrševanje
izpodbijanih predpisov do končne odločitve Ustavnega sodišča
ne bi povzročilo nobenih škodljivih posledic. Sistem PRO naj
bi v Republiki Sloveniji deloval že na podlagi stare ureditve.
Dosedanja ureditev naj bi zagotavljala njegovo nadaljnje delovanje. Zakonodajalec pa naj ne bi izkazal, da bi bil spremenjeni
sistem PRO bistveno učinkovitejši. Pobudniki menijo tudi, da je
obstoječi sistem skladen s pravom EU.
8. Pobudniki trdijo, da bi za njih, če ne bi Ustavno sodišče
zadržalo izvrševanje izpodbijane ureditve, nastale nepopravljive posledice. Prvi pobudnici naj bi na podlagi izpodbijanih
določb prenehala veljati vsa dovoljenja, na podlagi katerih je izvajala skupno izpolnjevanje obveznosti PRO. Na podlagi izpodbijane ureditve naj bi prenehale veljati pogodbe, ki so sklenjene
med prvo pobudnico in pobudniki, ki so proizvajalci, za katere
velja PRO (v nadaljevanju pobudniki – proizvajalci). Prenehale
naj bi veljati pogodbe, ki jih ima prva pobudnica sklenjene s
subjekti, ki ravnajo z odpadki iz proizvodov (v nadaljevanju
izvajalci). Prvi pobudnici naj bi bilo onemogočeno izvajanje
gospodarske dejavnosti. Ob morebitni ugotovitvi Ustavnega
sodišča, da je izpodbijana zakonska ureditev protiustavna, bi
bila prva pobudnica zaradi prenehanja veljavnosti dovoljenj
v izrazito podrejenem položaju ob ponovnem vstopu na trg.
Ustavno sodišče naj namreč ne bi moglo posegati v nova pravna razmerja in že sklenjene pogodbe. To naj bi pomenilo, da
z ugotovitvijo protiustavnosti ne bi bilo mogoče odpraviti vseh
škodljivih posledic.
9. Zakonska ureditev naj bi posegala tudi v položaj drugih
gospodarskih družb, ki izvajajo dejavnost skupnega izvajanja
obveznosti PRO. Pobudniki navajajo, da se z navedeno dejavnostjo ukvarja najmanj 24 gospodarskih družb, ki bi zaradi
izpodbijane ureditve morale prenehati s svojimi delovanjem.
Menijo tudi, da bo uveljavitev novega sistema PRO imela širše
posledice na državo. Opozarjajo tudi, da je treba pri tehtanju
posledic upoštevati tudi posledice, ki bi nastale za državo, če bi
se izkazali utemeljeni očitki o kršitvi prava EU in kršitvi dolžnosti
notifikacije. Zaradi pomanjkljivega postopka notifikacije ZVO-2
naj zakonske določbe ne bi veljale. Glede na to naj nekateri
proizvajalci ne bi več izpolnjevali svojih obveznosti PRO, zato
bi lahko prišlo do nedelovanja sistema PRO. Tudi teh škodljivih
posledic naj ne bi bilo mogoče odpraviti z naknadno ugotovitvijo
protiustavnosti ZVO-2. Iz podobnih razlogov, s katerimi pobudniki utemeljujejo predlog za zadržanje izvrševanja izpodbijanih
določb, predlagajo tudi, naj Ustavno sodišče odloči o zadevi
absolutno prednostno.
10. Ustavno sodišče je pobudo vročilo Državnemu zboru s
pozivom, naj se opredeli do predloga za zadržanje izvrševanja
izpodbijanih določb. Državni zbor ni odgovoril.
11. Vlada v mnenju navaja, da je Republika Slovenija z
2.2. poglavjem ZVO-2 ustrezno in zakonito prenesla ukrepe
iz Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o
odpadkih (UL L 150, 14. 6. 2018 – v nadaljevanju Direktiva
2018/851). Vlada v mnenju obsežno pojasnjuje, da notifikacija ZVO-2 Evropski komisiji ni bila potrebna, zato ni prišlo
do kršitve prava EU. Poudarja, da se Direktiva o storitvah ne
uporablja za dejavnosti, ki se ne izvajajo z namenom pridobivanja dobička. Z ureditvijo v ZVO-2, po kateri mora organizacija
delovati neprofitno, naj bi se sledilo zahtevi Okvirne direktive
o odpadkih, ki naj bi zahtevala, da prispevki proizvajalcev ne
presegajo dejanskih stroškov skupnega izpolnjevanja obveznosti. Okvirna direktiva o odpadkih naj bi sicer dopuščala, da
lahko skupno izpolnjevanje obveznosti izvaja več organizaciji,
vendar mora biti v tem primeru ustanovljen nadzorni organ, ki bi
nadzoroval izvajanje obveznosti PRO. Namen ureditve sistema
PRO naj ne bi bilo komercialno trženje proizvodov in storitev
ter poslovanje organizacij z namenom pridobivanja dobička,
temveč doseganje okoljskih ciljev glede recikliranja odpadkov.
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Vlada navaja, da izpodbijana ureditev ne posega v svobodno
gospodarsko pobudo, ker ne gre za opravljanje gospodarske
dejavnosti. Z uveljavitvijo sistema PRO z eno organizacijo za
proizvajalce istovrstnih proizvodov naj bi se težilo k večji učinkovitosti sistema.
12. Vlada meni, da bo zadržanje izvrševanja izpodbijanih
določb pomenilo, da s 1. 1. 2023 ne bi več obstajala pravna
podlaga za uvedbo spremenjenega sistema PRO. Roki, določeni v 275. členu ZVO-2, naj ne bi več vezali proizvajalcev.
Zato naj bi bili proizvajalci ob izdaji končne odločitve Ustavnega
sodišča v pravni negotovosti. Ob ugotovitvi Ustavnega sodišča,
da zakonska ureditev ni v neskladju z Ustavo, bi bili proizvajalci
v prekršku, ker ne bi izpolnili zakonskih obveznosti. Z zadržanjem izvrševanja izpodbijanih določb ZVO-2 vzpostavitev
spremenjenega sistema PRO sploh ne bi bila več mogoča, zato
bi to področje ostalo pravno neurejeno. S spremembo sistema
PRO naj bi se zasledovala večja učinkovitost tega sistema,
ustreznejši institucionalni okvir za izvajanje tega sistema in
prenos zahtev Okvirne direktive o odpadkih v notranje pravo.
Z zadržanjem izvrševanja izpodbijanih določb naj ne bi bile
uvedene nujno potrebne sistemske spremembe sistema PRO.
Veljavna ureditev naj ne bi izhajala iz javnega interesa varstva
okolja in izpolnjevanja proizvajalčevih obveznosti, temveč naj
bi se PRO izvajala zaradi poslovnih interesov. Z zadržanjem
izvrševanja izpodbijanih določb naj bi obstajalo realno tveganje za nadaljnjo neučinkovitost in nedelovanje sistema PRO,
za kopičenje določenih vrst odpadkov in potrebne intervencije
države s finančnimi posledicami.
13. Z zadržanjem izvrševanja izpodbijanih določb naj bi še
naprej ostala neizpolnjena obveznost vzpostavitve minimalnih
zahtev sistema PRO v skladu s pravnim redom EU in bi se
nadaljevali postopki zoper državo zaradi kršitev prava EU.
Zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb naj bi povzročilo tudi
škodljive posledice proizvajalcem. Namen izpodbijane ureditve
naj bi bil namreč tudi v zmanjšanju stroškov za proizvajalce, povečanju učinkovitosti ter izboljšanju upravljanja in preglednosti
sistema PRO.
B.
Obseg predloga za zadržanje izvrševanja izpodbijanih
določb
14. Pobudniki zatrjujejo, da izpodbijajo celotno 2.2. poglavje in 275. člen ZVO-2 in v tem obsegu predlagajo tudi
zadržanje izvrševanja teh določb. Vendar iz njihovih navedb
izhaja, da zakonski ureditvi nasprotujejo le v delu, ki ureja skupno izpolnjevanje obveznosti PRO, in v tem delu tudi ureditvi
prehodnega obdobja. Iz navedb pobudnikov jasno izhaja, da ne
nasprotujejo ZVO-2 v delu, v katerem ureja PRO (prvi do sedmi
odstavek 34. člena ZVO-2), obveznosti proizvajalca (35. člen
ZVO-2), stroške proizvajalca (36. člen ZVO-2), samostojno
izpolnjevanje obveznosti (44. in 45. člen ZVO-2), nadzor nad
finančnim poslovanjem (46. člen ZVO-2), register proizvajalcev
(48. člen ZVO-2), informacijski sistem PRO (49. člen ZVO-2),
druge deležnike sistema PRO (50. člen ZVO-2), ceno storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (51. člen
ZVO-2), spremljanje in nadzor (52. člen ZVO-2) in dialog med
zadevnimi deležniki (53. člen ZVO-2). Pobudniki tudi ne nasprotujejo prehodni ureditvi samostojnega izpolnjevanja obveznosti (drugi in sedmi odstavek 275. člena ZVO-2). Ustavno
sodišče lahko odloča o predlogu za zadržanje izvrševanja le
tistih zakonskih določb iz 2.2. poglavja ZVO-2, ki jih pobudniki
z vloženo pobudo izpodbijajo, torej tistih določb, pri katerih so
pobudniki navedli razloge za njihovo protiustavnost in so hkrati
navedli tudi razloge za zadržanje izvrševanja teh določb.
Upoštevnost prava EU pri odločanju o zadržanju izvrševanja predpisov
15. Ustavno sodišče mora na podlagi tretjega odstavka
3.a člena Ustave pri presoji ukrepov, ki pomenijo izvajanje
prava EU, upoštevati primarno in sekundarno zakonodajo EU
ter sodno prakso Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju SEU).
Republika Slovenija je izvrševanje dela svojih suverenih pravic

Uradni list Republike Slovenije
prenesla na EU, kar pomeni, da je nanjo prenesla tudi normativno urejanje na nekaterih področjih. Področje urejanja okoljske politike sodi na področje skupnega urejanja. Na podlagi
prvega odstavka 192. člena PDEU2 je bilo sprejetih več direktiv,
ki urejajo področje ravnanja z odpadki.3 Izpodbijane določbe
ZVO-2 sodijo na področje prava EU. Slednje mora Ustavno
sodišče upoštevati tudi pri odločanju o predlogu za zadržanje
izvrševanja izpodbijanih določb. To pomeni, da mora Ustavno
sodišče, če ugotovi, da izpodbijana ureditev temelji na pravici
iz prava EU (neposredna ali posredna uporaba prava EU), tudi
pri odločanju o začasnih ukrepih upoštevati pogoje za izvajanje
začasnih ukrepov iz prava EU, ki imajo prednost pred pogoji, ki
izhajajo iz nacionalnega prava.4
16. SEU je sprejelo stališče, da bi lahko bila ogrožena
učinkovitost prava EU, če nacionalno sodišče do končne
odločitve ne bi imelo pristojnosti zadržati izvrševanja nacionalnega predpisa. Brez zadržanja izvrševanja predpisov
bi lahko bilo zaradi trajanja postopka varovanje pravic, ki jih
imajo posamezniki na podlagi prava EU, nemogoče. Nastala
bi lahko nepopravljiva škoda interesom strank postopka in
pravu EU. Zato so nacionalna sodišča ob izpolnjenih pogojih
dolžna izdati začasno odredbo, da zagotovijo učinkovitost
prava EU.5 Okoliščina, da so izpodbijane določbe implementacijski predpis, torej pristojnosti Ustavnega sodišča za
odločanje o predlogu za zadržanje izvrševanja predpisa ne
izključuje, vendar pa mora Ustavno sodišče upoštevati pogoje za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb, ki izhajajo iz
sodne prakse SEU.6
17. Pobudniki med drugim trdijo, da bi izvrševanje izpodbijanih določb ZVO-2 poseglo tudi v učinkovito izvrševanje
pravic, ki jih imajo na podlagi prava EU, predvsem v pravico do
ustanavljanja (49. člen PDEU) in svobodo opravljanja storitev
(56. člen PDEU). Zatrjujejo pa tudi, da so bile z izpodbijano
ureditvijo nepravilno prenesene zahteve iz Okvirne direktive o
odpadkih in iz Direktive o embalaži in odpadni embalaži.
2 Pred uveljavitvijo PDEU je bila pravna podlaga za sprejetje direktiv s področja urejanja okoljske politike določena v prvem
odstavku 175. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
(prečiščeno besedilo, UL C 321E, 29.12.2006 – PES).
3 Področje ravnanja z odpadki urejajo Okvirna direktiva o
odpadkih, Direktiva o embalaži in odpadni embalaži, Direktiva
2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21. 10. 2000), zadnjič
spremenjena z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2020/363 z dne
17. decembra 2019 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES
Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede določenih izjem za svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih (UL L 67,
5. 3. 2020), Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih
baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS
(UL L 266, 26. 9. 2006), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU)
2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018
o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES
o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih
ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (UL L
150, 14. 6. 2018), in Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO) (UL L 197, 24. 7. 2012), zadnjič spremenjena z
Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah
in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski
opremi (UL L 150, 14. 6. 2018).
4 R. Knez, Začasni ukrepi po pravu Evropske unije, Revizor,
št. 12 (2007), str. 19.
5 Glej sodbe SEU v zadevah The Queen in Secretary of
State for Transport, ex parte: Factortame Ltd in drugi, C-213/89,
z dne 19. 6. 1990, 21. točka obrazložitve, Unibet (London) Ltd in
Unibet (International) Ltd proti Justitiekanslern, C-432/05, z dne
13. 3. 2007, 67. točka obrazložitve, in Jozef Križan in drugi proti
Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-416/10, z dne 15. 1.
2013, 107. člen obrazložitve.
6 Primerjaj z R. Knez, nav. delo, str. 13–14.
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18. Načelo učinkovitega sodnega varstva pravic (principle
of effective judicial protection), ki jih imajo posamezniki na podlagi prava EU, je treba v primeru dvoma o skladnosti nacionalnih
določb s pravom EU razlagati na naslednji način: uporabijo se
merila za morebitno sprejetje začasnih odredb za odložitev
izvršitve teh določb, dokler pristojno sodišče ne odloči o njihovi
skladnosti s pravom EU, ki so urejena v nacionalnem pravu, če
niso manj ugodna od tistih, ki veljajo za podobne nacionalne
zahtevke, in uveljavljanja začasnega sodnega varstva takih
pravic praktično ne onemogočajo oziroma čezmerno otežujejo.7 Ker je predmet presoje v konkretni zadevi med drugim tudi
vprašanje skladnosti izpodbijanih določb s pravom EU,8 mora
Ustavno sodišče pri odločanju o zadržanju izvrševanja izpodbijanih določb, ki so hkrati tudi implementacijski predpis, odločati po pravilih, ki so določena v Zakonu o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12,
23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS), vendar mora upoštevati,
da ta pravila ne smejo biti manj ugodna od tistih, ki veljajo za
podobna nacionalna pravna sredstva (načelo enakovrednosti),
in uveljavljanja pravic, ki jih daje pravo EU, ne smejo praktično
onemogočiti oziroma čezmerno otežiti (načelo učinkovitosti).9
19. Po prvem odstavku 39. člena ZUstS sme Ustavno
sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev
predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča
o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta
med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje
morebiti protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami,
ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale,
pa bi se v ustavnosodni presoji izkazalo, da niso v neskladju z
Ustavo. Ko Ustavno sodišče odloča o zadržanju izvrševanja, je
njegova presoja omejena na oceno možnosti nastanka težko
popravljivih škodljivih posledic v navedenih primerih. Glede na
to, da pobudniki predlagajo zadržanje izvrševanja predpisa, ki
sega na področje prava EU, mora Ustavno sodišče ob upoštevanju meril, ki so se pri odločanju o začasnih ukrepih oblikovali
v sodni praksi SEU, oceniti, ali ima pobuda možnosti za uspeh
(fumus boni iuris).10
Presoja pogojev za zadržanje izvrševanja izpodbijanih
določb
20. Ustavno sodišče je pri presoji, ali so izpolnjeni pogoji
iz prvega odstavka 39. člena ZUstS, upoštevalo, da se na
podlagi drugega odstavka 321. člena ZVO-2 nekatere določbe
7 Glej sodbi SEU v zadevah Unibet (London) Ltd in Unibet
(International) Ltd proti Justitiekanslern, 83. točka obrazložitve in
3. točka izreka, ter Jozef Križan in drugi proti Slovenská inšpekcia
životného prostredia, 107. točka obrazložitve. Glej tudi V. Stehlik,
Interim measures before national courts in the context of EU and
Czech law, International and Comperatitve Law Review, let. 12,
št. 2 (2012), str. 35–38.
8 Iz sodne prakse SEU izhaja, da mora nacionalno sodišče v
primerih, v katerih bi bilo predmet presoje vprašanje veljavnosti prava EU, pri odločanju o zadržanju izvrševanja ukrepov pogoje presojati na podlagi enotnih pogojev, ki morajo ustrezati pogojem, pod
katerimi lahko SEU zadrži izvršitev izpodbijanega akta (278. člen
PDEU) oziroma sprejme potrebne začasne odredbe (279. člen
PDEU). Glej sodbo SEU v združenih zadevah Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG in Hauptzollamt Itzehoe ter med Zuckerfabrik
Soest GmbH in Hauptzollamt Paderborn, C-143/88 in C-92/89, z
dne 21. 2. 1991. Glej tudi sklep Ustavnega sodišča št. U-I-113/04
z dne 8. 7. 2004 (Uradni list RS, št. 83/04), 8. točka obrazložitve.
9 Glej npr. sodbi SEU v zadevah Rewe-Zentralfinanz eG in
Rewe-Zentral AG proti Landwirtschaftskammer für das Saarland,
33/76, z dne 16. 12. 1976, 5. točka obrazložitve, in Unibet (London)
Ltd in Unibet (International) Ltd proti Justitiekanslern, 43. točka
obrazložitve.
10 Ker ocena možnosti uspeha v postopku močno posega
v vprašanje odločanja o sami zadevi, je sodna praksa merilo
možnosti uspeha v postopku (fumus boni iuris) razlagala tako, da
je sodišče presojalo, ali gre za zahtevek, ki ni očitno brez vsake
možnosti za uspeh v postopku (fumus non mali iuris). Glej R. Knez,
nav. delo, str. 11.
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2.2. poglavja ZVO-2, ki jih izpodbijajo pobudniki, čeprav že
veljajo, še ne uporabljajo.11 Glede na to je Ustavno sodišče
najprej presodilo, ali so izpolnjeni pogoji za zadržanje izvrševanja tistih izpodbijanih določb ZVO-2, navedenih v predlogu
pobudnikov, ki so se z začetkom veljavnosti ZVO-2 tudi začele
uporabljati. To so tretji in četrti odstavek 37. člena, četrti, peti,
šesti, sedmi, osmi, deveti in enajsti odstavek 38. člena, prvi
odstavek 40. člena, 41. člen ter prvi, tretji, četrti, peti, šesti,
osmi in deveti odstavek 275. člena ZVO-2.
21. Ustavno sodišče ocenjuje, da bi izvrševanje morebiti
protiustavnih zgoraj navedenih določb ZVO-2 povzročilo več
težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic, ki
jih je mogoče razvrstiti v več skupin.
22. Prva skupina možnih škodljivih posledic se nanaša
na pobudnike – proizvajalce. Zakonodajalec je v 2.2. poglavju
ZVO-2 uredil sistem PRO. Sistem PRO je sklop predpisanih
ukrepov, ki zagotavljajo, da v fazi odpadkov znotraj življenjskega kroga proizvodov proizvajalci določenih proizvodov nosijo
finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadki
iz proizvodov (9.2. točka 3. člena ZVO-2). Proizvajalci izpolnjujejo svoje obveznosti iz prvega odstavka 35. člena ZVO-2
skupaj z drugimi proizvajalci (skupno izpolnjevanje obveznosti,
drugi odstavek 35. člena ZVO-2) ali samostojno (tretji odstavek 35. člena ZVO-2). Zakonodajalec je z ureditvijo od 37. do
43. člena ZVO-2 spremenil obstoječi sistem skupnega izpolnjevanja obveznosti PRO in je pobudnikom – proizvajalcem, za
katere velja PRO, naložil številna opravila. Ustanoviti morajo
organizacijo, ki bo izvajala skupno izpolnjevanje obveznosti
PRO (prvi odstavek 275. člena ZVO-2), in/ali skleniti pogodbo
z navedeno organizacijo (tretji in četrti odstavek 37. člena
ZVO-2 in prvi odstavek 275. člena ZVO-2). Iz osmega in devetega odstavka 275. člena ZVO-2 izhaja, da bi prenehale veljati
pogodbe, ki so jih pobudniki sklenili z organizacijami, ki so na
podlagi ZVO-1 izvajale skupno izpolnjevanje obveznosti PRO,
in pogodbe, ki so jih te organizacije morale skleniti z izvajalci.
Za delovanje sistema PRO pa je ključno, da so razmerja med
proizvajalci, organizacijo in izvajalci urejena z veljavnimi pogodbami. To pomeni, da bi bili pobudniki – proizvajalci dolžni
na novo urediti razmerja med vsemi deležniki, ki zagotavljajo
delovanje sistema PRO. Iz ustavnosodne presoje že izhaja, da
prizadevanja in stroški ter organizacijske priprave za izvedbo
določenih opravil, ki jih nalaga izpodbijana zakonska ureditev,
lahko pomenijo težko popravljive škodljive posledice.12 Če bi
se z izvrševanjem izpodbijanih določb pobudnikom povzročalo
precejšnje finančno in organizacijsko breme in bi se izkazalo,
da je izpodbijana ureditev protiustavna, bi bile te škodljive posledice težko popravljive.13
23. Ustavno sodišče je upoštevalo, da bi na podlagi petega in šestega odstavka 275. člena ZVO-2 prenehale veljati
OVD in odločbe o potrditvi skupnih načrtov, ki prvi pobudnici
dovoljujejo izvajanje skupnega izpolnjevanja obveznosti PRO.
Prva pobudnica brez OVD in odločb o potrditvi skupnih načrtov
ne bi več smela izvajati svoje osnovne gospodarske dejavnosti. V primeru, da Ustavno sodišče ne bi zadržalo izvrševanja
tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in enajstega odstavka
38. člena, prvega odstavka 40. člena, 41. člena ter prvega,
11 Drugi odstavek 321. člena ZVO-2 določa: »Določbe
34. do 40. člena, 42. do 44. člena, 46. in 47. člena ter določbe
50. do 53. člena tega zakona se začnejo uporabljati s 1. januarjem
2023, razen določb prvega do sedmega odstavka 34. člena, prvega do četrtega odstavka 35. člena, prvega do šestega odstavka
36. člena, tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega do devetega odstavka in enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka
40. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem začetka
veljavnosti tega zakona.«
12 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-4/20 z dne 5. 3. 2020
(Uradni list RS, št. 19/20), 27. točka obrazložitve.
13 Primerjaj s sklepoma Ustavnega sodišča št. U-I-4/20,
27. točka obrazložitve, in št. U-I-313/13 z dne 6. 2. 2014 (Uradni
list RS, št. 11/14), 7. točka obrazložitve.
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tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena ZVO-2, bi se začeli postopki, s katerimi bi
prišlo do prehoda iz prejšnje ureditve skupnega izpolnjevanja
obveznosti PRO v nov sistem organiziranja obveznosti PRO.
Če bi se izvedla vsa opravila, ki bi bila potrebna za uveljavitev novega sistema skupnega izvajanja obveznosti PRO pred
končno odločitvijo Ustavnega sodišča, bi bilo dovoljenje za
skupno izpolnjevanje obveznosti novi organizaciji že podeljeno,
proizvajalci bi že sklenili pogodbe z novo organizacijo, ta pa bi
že sklenila pogodbe z izvajalci. Zato bi bila odprava posledic
domnevo protiustavne ureditve zelo otežena in bi bila ogrožena učinkovitost ustavnosodnega varstva. Upoštevati je tudi
treba zatrjevanje pobudnikov, da navedena ureditev posega
v pravico do ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev iz
PDEU. Ob morebitni ugotovitvi, da izpodbijana ureditev krši tudi
pravice, ki jih zagotavlja pravo EU, bi bilo ogroženo tudi načelo
učinkovitega sodnega varstva pravic na podlagi prava EU, kot
je pojasnjeno v 18. točki obrazložitve tega sklepa Pri tem ni
mogoče izključiti možnosti, da bi z izvrševanjem izpodbijanih
določb prva pobudnica izgubila možnost delovanja v Republiki
Sloveniji. S tem bi bil ogrožen obstoj prve pobudnice in s tem
tudi delovna mesta. Če bo Ustavno sodišče kasneje ugotovilo,
da je izpodbijana ureditev protiustavna, bi izvrševanje izpodbijane ureditve do končne odločitve Ustavnega sodišča povzročilo težko popravljive ali celo nepopravljive škodljive posledice
za prvo pobudnico. V takšnih okoliščinah je presoja ustavnosti
ureditve novega sistema PRO in ureditve prehodnega obdobja
pomembno ustavno pravno vprašanje, pri katerem je treba zaradi teže pričakovanih posledic do končne odločitve Ustavnega
sodišča zavarovati položaj pobudnikov.
24. V drugi skupini so posledice, ki bi lahko nastale tudi
drugim subjektom, ne le pobudnikom. Iz ustaljene ustavnosodne presoje namreč izhaja, da Ustavno sodišče presoja težko
popravljive škodljive posledice tudi širše in ne le tistih, ki bi
lahko nastale pobudniku.14 Sistem PRO ureja položaj številnih proizvajalcev, za katere velja obveznost PRO. Obveznosti
PRO torej nimajo le pobudniki, temveč tudi druge gospodarske
družbe. Tudi te gospodarske družbe bi bile z izvrševanjem izpodbijanih določb obremenjene s številnimi opravili, ki bi jih bile
dolžne izvršiti za učinkovit prehod iz starega sistema skupnega
izpolnjevanja obveznosti PRO v novi sistem. Upoštevati je tudi
treba, da prva pobudnica ni edina organizacija, ki je imela OVD
in odločbe o potrditvi skupnih načrtov. Izvrševanje izpodbijanih
določb bi enake nepopravljive posledice, kot so navedene
v prejšnji točki obrazložitve tega sklepa, povzročilo tudi tem
organizacijam.
25. Tretja skupina posledic se nanaša tudi na zagotavljanje učinkovitosti prava EU.15 Če bi se izkazalo, da so utemeljeni
očitki pobudnikov, da so bile z izpodbijano ureditvijo neustrezno
prenesene obveznosti prava EU ali da sta kršeni pravica do
ustanavljanja ali svoboda opravljanja storitev, ki sta temeljni
svoboščini, bi to lahko vplivalo na zagotavljanje učinkovitosti prava EU. Neučinkovito varovanje pravic, ki jih zagotavlja
primarno pravo EU, in nepravilen prenos pravnih aktov EU v
pravni red Republike Slovenije, vključno z nepravilnim prenosom obveznosti, ki jih državam članicam nalaga pravo EU,
lahko ogrozi doseganje ciljev, ki jih zasleduje pravo EU.16 Če
bi izvrševanje izpodbijanih zakonskih določb lahko pomenilo,
da bi bilo po končni odločitvi Ustavnega sodišča prvi pobudnici dejansko onemogočeno ali čezmerno oteženo izvrševanje
14 Glej npr. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-315/97 z dne
5. 2. 1998 (Uradni list RS, št. 13/98, in OdlUS IX, 57, 6. točka
obrazložitve.
15 Gre za interes EU, ki ga je treba upoštevati skladno s
sodno prakso SEU. Primerjaj s sodbo SEU v združenih zadevah
Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG in Hauptzollamt Itzehoe ter
med Zuckerfabrik Soest GmbH in Hauptzollamt Paderborn, 30. in
31. točka obrazložitve.
16 Primerjaj z R. Knez, nav. delo, str. 18, in V. Stehlik, nav.
delo, str. 18.
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svoboščin notranjega trga, urejenih v primarnem pravu EU,
kar je Ustavno sodišče ugotovilo v 23. točki obrazložitve tega
sklepa, bi bilo s tem lahko poseženo tudi v načelo učinkovitosti
prava EU.
26. Četrta skupina posledic se nanaša na državo kot celoto. Ustavno sodišče lahko namreč tudi ta vidik vzame v obzir,
ko odloča o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa po
prvem odstavku 39. člena ZUstS.17 Sistem PRO je strategija
varstva okolja, ki ima cilj zmanjšati celokupni učinek proizvoda
na okolje tako, da je proizvajalec proizvoda odgovoren za
proizvod skozi ves njegov življenjski krog. To pomeni, da mora
sistem PRO delovati učinkovito in neprekinjeno. Spremembe
sistema PRO morajo biti premišljene in morajo omogočiti vsem
udeležencem prilagoditev na spremembe tako, da izvrševanje
sistema ni ogroženo. Če bo Ustavno sodišče kasneje ugotovilo, da je izpodbijana ureditev protiustavna, z izvrševanjem
izpodbijanih določb pa bi bila sprememba sistema PRO že
izvedena, bi to pomenilo, da bi v kratkem časovnem obdobju
prišlo do večkratnih sprememb sistema, ki pa mora delovati
neprekinjeno, učinkovito in predvidljivo. To bi lahko negativno
vplivalo na učinkovitost delovanja sistema PRO. S tem pa bi
lahko bile povzročene težko popravljive ali celo nepopravljive
posledice za zdravo življenjsko okolje.
27. Po drugi strani pa Vlada zatrjuje, da so bile s sprejetjem ZVO-2 v notranji pravni red prenesene obveznosti iz
Direktive 2018/851, ki je spremenila Okvirno direktivo o odpadkih. Zatrjuje, da z zadržanjem izvrševanja izpodbijanih določb
v notranji pravni red ne bi bile prenesene minimalne zahteve
za sisteme PRO, ki jih določa pravo EU. Zadržanje izvrševanja
predpisa, ki v notranji pravni red prenaša obveznosti prava EU,
bi lahko povzročilo nastanek škodljivih posledic. Upoštevati
je namreč treba, da vsako zadržanje izvrševanja predpisa, ki
je bil sprejet z namenom prenosa prava EU v notranje pravo,
hkrati pomeni tudi zadržanje uporabe prava EU.18 S tem pa
se lahko vpliva na učinkovito uveljavljanje pravic, ki jih daje
pravni red EU.
28. Splošne minimalne zahteve za sisteme PRO so urejene v 8.a členu Okvirne direktive o odpadkih. Ustavno sodišče
je upoštevalo, da je Republika Slovenija prejela Obrazloženo
mnenje Evropske komisije z dne 9. 6. 2021, ker ni priglasila
Evropski komisiji, da je v notranji pravni red prenesla obveznosti iz navedene določbe Okvirne direktive o odpadkih. V tej
določbi je urejeno več obveznosti držav članic EU, pri urejanju
sistema PRO. Okvirna direktiva o odpadkih pa ne določa načina organiziranja skupnega izpolnjevanja obveznosti PRO,
kar je sporno v obravnavanem primeru. Države članice lahko
to vprašanje uredijo samostojno, vendar pa morajo upoštevati
obveznosti, ki jih nalaga pravo EU. Vlada na primer opozarja,
da mora biti v primerih, ko skupno izpolnjevanje obveznosti
PRO na ozemlju države članice izvaja več organizacij, imenovan vsaj en organ, ki je neodvisen od zasebnih interesov
ali poveri javnemu organu nadzor izvajanja obveznosti PRO.
Ureditev v ZVO-1, ki je do sprejetja izpodbijanih določb urejala
sistem PRO, pa neodvisnega organa nadzora ne ureja. Zato je
mogoče slediti Vladi, da bi zadržanje izvrševanja izpodbijanih
določb v določenem delu lahko povzročilo, da ne bi bile v celoti spoštovane zahteve prava EU, ki morajo biti izpolnjene pri
urejanju skupnega izpolnjevanja obveznosti PRO, kar bi lahko
povzročilo nastanek škodljivih posledic.
29. Vendar je Ustavno sodišče upoštevalo, da so države
članice v skladu s sedmim odstavkom 8.a člena Okvirne direktive o odpadkih dolžne sisteme PRO, ki so bili vzpostavljeni
pred 4. 7. 2018, obveznostim iz 8.a člena Okvirne direktive za
odpadke prilagoditi do 5. 1. 2023 in ta rok še ni potekel. Poleg
navedenega v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 320. člena ZVO-2 deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti
17 Primerjaj sklepa Ustavnega sodišča št. Up-879/14 z dne
11. 12. 2014, 16. točka obrazložitve, in št. U-I-64/22, U-I-64/22 z
dne 10. 3. 2022 (Uradni list RS, št. 38/22), 12. točka obrazložitve.
18 Glej V. Stehlik, nav. delo, str. 18.
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in petnajsti odstavek 20. člena ZVO-1, ki urejajo do sedaj
uveljavljeni sistem skupnega izpolnjevanja obveznosti PRO,
do uveljavitve sistema PRO iz 34. do 53. člena ZVO-2, veljajo.
To pomeni, da bo skupno izpolnjevanja obveznosti PRO, kljub
zadržanju izvrševanja izpodbijanih določb, do končne odločitve
Ustavnega sodišča deloval po pravilih, ki jih je določal ZVO-1.
S tem bo zagotovljeno neprekinjeno delovanje sistema PRO,
s katerim ne bo praktično onemogočeno ali čezmerno oteženo
izvrševanje teh obveznosti (načelo učinkovitosti). Glavna posledica zadržanja izvrševanja bo v tem, da bo prehod iz do sedaj uveljavljenega sistema skupnega izpolnjevanja obveznosti
PRO v novi sistem za nekaj časa odložen. Vlada v mnenju zgolj
pavšalno zatrjuje, da je obstoječi sistem PRO neučinkovit in se
sklicuje na okoliščino, da je morala pri zagotavljanju obveznosti
intervenirati država. Vendar pa Vlada v tem okviru ne odgovori
na navedbe pobudnikov, da v določenem obdobju povzročiteljem onesnaževanj z embalažo ni bilo treba izpolnjevati
obveznosti PRO, če količina na trg dane embalaže ni presegla
15 ton letno. Pobudniki zatrjujejo, da je prav navedena omejitev
obveznosti PRO, ki v do sedaj uveljavljenem sistemu PRO ne
velja več, povzročila neučinkovitost tega sistema. Glede na
navedeno ni mogoče šteti, da bi Vlada izkazala neučinkovitost
obstoječega sistema PRO v taki meri, da bi bilo izpolnjevanje
obveznosti sistema PRO po do sedaj veljavni ureditvi praktično
onemogočeno ali čezmerno oteženo. Iz navedenega izhaja, da
bi zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb sicer lahko povzročilo, da ne bodo v celoti spoštovane zahteve prava EU glede
skupnega izpolnjevanja obveznosti PRO. Vendar pa bo takšno
stanje trajalo le začasno, do končne odločitve Ustavnega sodišča, in z zadržanjem izvrševanja ne bo praktično onemogočeno
ali čezmerno oteženo izvrševanje teh obveznosti.
30. Vlada tudi zatrjuje, da naj bi z zadržanjem izvrševanja
izpodbijanih določb potekli roki, v katerih bi moral biti uveden
spremenjeni sistem PRO. Ob ugotovitvi, da izpodbijana zakonska ureditev ni v neskladju z Ustavo, naj s potekom roka ne bi
več obstajala pravna podlaga za vzpostavitev spremenjenega
sistema PRO. S temi navedbami Vlada ne more utemeljiti
nastanka težko popravljivih posledic. Ustavno sodišče lahko
tudi v primeru, če bi ugotovilo skladnost izpodbijane ureditve z
Ustavo, na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določi
način izvršitve svoje odločbe tako, da vzpostavi ustrezno pravno podlago za prehod v spremenjeni sistem PRO.19
31. Glede na navedeno možnost nastanka škodljivih
posledic izvrševanja morebiti protiustavnih zgoraj navedenih
določb ZVO-2 iz 22. do 26. točke obrazložitve tega sklepa
pretehta nad možnostjo nastanka škodljivih posledic njihovega
začasnega neizvrševanja.
32. Ustavno sodišče je upoštevalo, da so določbe ZVO-2,
ki urejajo skupno izpolnjevanje obveznosti PRO tako tesno
medsebojno povezane, da je treba zadržati izvrševanje vseh
tistih določb ZVO-2, ki so pomembne za začetek uveljavitve
spremenjenega sistema skupnega izpolnjevanja obveznosti
PRO. Zgolj tako je mogoče preprečiti nastanek težko popravljivih ali nepopravljivih škodljivih posledic, ki bi nastale z izvrševanjem izpodbijanih določb. Zato je Ustavno sodišče do
svoje končne odločitve zadržalo izvrševanje tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega, petega, šestega, sedmega,
osmega, devetega in enajstega odstavka 38. člena, prvega
odstavka 40. člena, 41. člena ter prvega, tretjega, četrtega,
petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena
ZVO-2 (1. točka izreka).
Glede predloga za zadržanje izvrševanja izpodbijanih
določb, ki se še ne uporabljajo
33. Po drugi strani pa je Ustavno sodišče moralo upoštevati tudi, da bi zadržanje izvrševanja nekaterih izpodbijanih
določb lahko v določeni meri vplivalo na učinkovito izvrševanje
prava EU. Načelo učinkovitosti zahteva, da Ustavno sodišče
19 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-271/95 z dne
15. 5. 1996 (Uradni list RS, št. 27/96, in OdlUS V, 82), 68. točka
obrazložitve.
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zadrži izvrševanje implementacijskega predpisa le v taki meri,
kot je nujno, da se prepreči nastanek težko popravljivih ali nepopravljivih škodljivih posledic. Pobudniki izrecno predlagajo
tudi zadržanje izvrševanja osmega odstavka 34. člena, prvega
in drugega odstavka 37. člena, prvega, desetega in dvanajstega odstavka 38. člena, devetega odstavka 39. člena, petega
odstavka 40. člena, tretjega in četrtega odstavka 43. člena
in prvega odstavka 47. člena ZVO-2. Iz drugega odstavka
321. člena ZVO-2 izhaja, da se navedene določbe še ne uporabljajo. To pomeni, da zgoraj navedene določbe še ne morejo
imeti pravnih učinkov in zato tudi ne morejo povzročati škodljivih posledic. Zato je Ustavno sodišče predlog pobudnikov za
zadržanje izvrševanja osmega odstavka 34. člena, prvega in
drugega odstavka 37. člena, prvega, desetega in dvanajstega odstavka 38. člena, devetega odstavka 39. člena, petega
odstavka 40. člena, tretjega in četrtega odstavka 43. člena in
prvega odstavka 47. člena ZVO-2 zavrnilo (2. točka izreka).
Še pred ali ob začetku uporabe navedenih zakonskih določb
pa lahko Ustavno sodišče na novi predlog pobudnikov ali po
uradni dolžnosti ponovno oceni, ali so izpolnjeni pogoji za
zadržanje izvrševanja zgoraj navedenih izpodbijanih določb.
Pri tem pa bo moralo presoditi, v kakšni meri bi zadržanje
izvrševanja navedenih določb lahko vplivalo na učinkovito izvrševanje prava EU.
34. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.
C.
35. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega in drugega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: 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. Sklep je sprejelo
soglasno.
Dr. Matej Accetto
predsednik
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1860.

Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe
in plačevanja nadomestil iz naslova javne
priobčitve fonogramov na področju dejavnosti
turističnih kmetij (turizem na kmetiji,
ki je gostinska dejavnost)

IPF, k.o.
Argentinska ulica 17
1000 Ljubljana
ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar
(v nadaljevanju besedila: IPF)
in
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ SLOVENIJE
Trnoveljska cesta 1
3000 Celje
ki ga zastopa Matija Vimpolšek
(v nadaljevanju besedila: reprezentativno združenje uporabnikov)
dogovorita in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem
upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) skleneta

SKUPNI SPORAZUM
za ureditev pogojev uporabe in plačevanja
nadomestil iz naslova javne priobčitve
fonogramov na področju dejavnosti
turističnih kmetij (turizem na kmetiji,
ki je gostinska dejavnost)

Opredelitev pojmov
2. člen
Uporabnik je nosilec dopolnilne dejavnosti »turizem na
kmetiji« (fizična oseba), ki je gostinska dejavnost (skladno
z Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 57/15 in 36/18)), in v prostoru/-ih, kjer opravlja dejavnost
turističnih kmetij, javno priobčuje fonograme.
Posamezna enota pomeni vsak ločen objekt v katerem se
opravlja gostinska dejavnost.
Izletniška kmetija je turistična kmetija, ki ima gostinsko
ponudbo, ki zajema kuhinjo za pripravo jedi in prostor za strežbo jedi in pijač.
Vinotoč in osmica je turistična kmetija, ki ima gostinsko
ponudbo, ki zajema prostor za točenje pijač in prostor za pripravo prigrizkov, če jih nudi.
Kmetija z nastanitvijo je turistična kmetija, ki ima poleg
gostinske ponudbe (kuhinje za pripravo jedi, prostora za strežbo jedi in pijač) v ponudbi za goste tudi sobe oziroma skupna
ležišča, oziroma stanovanje, apartma ali studio, oziroma prostor za kampiranje.
Podpisniki se strinjajo, da se za razumevanje pojmovanja in prepoznavanja različnih gostinskih obratov opredeljenih
v tem sporazumu, smiselno uporabi Pravilnik o minimalnih
tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17) in Uredba o dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).
Osnovna tarifa

Uvodne ugotovitve

3. člen

1. člen
Podpisnika tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju
besedila: Urad) št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za kolektivno
uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov
na fonogramih ter sklepa št. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002 o
popravku pomot v dovoljenju št. 800-9/96 (v nadaljevanju
besedila: dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domačih in tujih
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih
fonogramih;
– da IPF v skladu z dovoljenjem Urada kolektivno upravlja
pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih med drugim tudi v primeru javne priobčitve
fonogramov;
– da je Združenje turističnih kmetij reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP na področju
dejavnosti turističnih kmetij, ki zajema kmetije z nastanitvijo,
izletniške kmetije, vinotoče in osmice, pri katerih gostinska
ponudba predstavlja dopolnilno dejavnost v skladu z Zakonom
o gostinstvu (15. člen ZGos-UPB1);
– da je dejavnost turističnih kmetij specifična glede na
druge dejavnosti, upoštevaje določila Zakona o gostinstvu in
določila Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list
RS, št. 57/15 in 36/18, v nadaljevanju tudi: Uredba);
– da je skladno z zakonodajo največje dovoljeno število
gostov na turistični kmetiji 60 gostov naenkrat.
– da stranki sklepata skupni sporazum zaradi ureditve pogojev in določitve tarife v primeru javne priobčitve fonogramov
pri opravljanju dejavnosti turističnih kmetij;
– da repertoar IPF predstavlja vse objavljene fonograme,
ki uživajo pravno varstvo v skladu z zakonom in za vrste uporabe, ki se v skladu z zakonom in dovoljenjem Urada upravljajo
obvezno kolektivno.

I.
Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika
določi za vsako posamezno enoto, kjer se opravlja gostinska
dejavnost turističnih kmetij, glede na največje možno število
gostov, ki so lahko pred objektom oziroma v objektu naenkrat:
od 1. 7. od 1. 7. od 1. 7. od 1. 7. od 1. 7.
2022
2023
2024
2025
2026
do 30 oseb
od 31 do
60 oseb

14,50 € 15,25 € 15,99 € 16,74 € 17,48 €
18,50 € 19,83 € 21,16 € 22,49 € 23,82 €

II.
Kmetija z nastanitvijo poleg mesečnega nadomestila po
točki I. te tarife plača tudi mesečno nadomestilo za vsako
posamezno sobo oziroma posamezni ločen prostor namenjen
prenočitvi:
od 1. 7. od 1. 7. od 1. 7. od 1. 7. od 1. 7.
2022
2023
2024
2025
2026
soba oziroma
prostor
0,37 €

0,41 €

0,45 €

0,48 €

0,52 €

III.
Če uporabnik gosti vsaj trikrat mesečno dogodke kot so
poroke, banketi, rojstnodnevne in druge zabave, katerih se
udeleži več kot 30 oseb in pri katerih se uporabljajo fonogrami,
predvajani po željah gostov, se osnovna tarifa, določena po tem
sporazumu, zviša za 30 %.
IV.
Za uporabo fonogramov v drugih prostorih na turistični
kmetiji, ki niso zajeti v tej tarifi oziroma v tem sporazumu, se
nadomestilo določa po drugih veljavnih tarifah IPF.
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Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo
nadomestila zniža
4. člen
Znižanja (popusti) nadomestila se upoštevajo samo v primeru aktivnega ravnanja uporabnika, to je na podlagi posebne
prošnje in zagotovitve ustreznih podatkov oziroma dokazil. Znižanja veljajo od 1. dne tistega meseca, v katerem IPF prejme
popolno dokumentacijo, dalje.
V primeru, da se po upoštevanju znižanj ugotovi, da je
uporabnik IPF-u posredoval napačne podatke, se mu vsa že
priznana znižanja ukinejo in je zavezan za tekoče koledarsko
leto opraviti doplačilo nadomestila do višine polne tarife, ki bi
jo bil dolžan plačati glede na dejansko stanje.
a. Znižanje zaradi vnaprejšnjega plačila
Nadomestilo se zniža za:
– 5 % za polletno plačilo, ki je opravljeno najkasneje do
31. 3. v tekočem letu za prvo polletje oziroma do 30. 9. v tekočem letu za drugo polletje
– 10 % za celoletno plačilo, ki je opravljeno najkasneje do
28. 2. v tekočem letu
b. Znižanje zaradi ureditve razmerja s podpisom pogodbe
Posameznemu uporabniku se zaradi znižanja administrativnih stroškov od podpisa pogodbe dalje za čas veljavnosti
pogodbe prizna znižanje nadomestila za 5 %.
c. Znižanje glede na število dni obratovanja
Posameznemu uporabniku se nadomestilo zniža za 30 %
v kolikor posluje manj kot 10 dni v posameznem mesecu.
d. Znižanje za člane
Posameznemu uporabniku, ki je član Združenja turističnih
kmetij Slovenije kot reprezentativnega združenja uporabnikov,
se nadomestilo iz tega sporazuma zniža za 5 %. Znižanje se
določi zaradi vloge, ki jo reprezentativno združenje opravlja pri
sklepanju in izvajanju tega sporazuma, in sicer se reprezentativno združenje zaveže:
1. da bo IPF-u na njegov poziv potrdilo status turistične
kmetije posameznega uporabnika in članstvo posameznega
uporabnika v združenju,
2. da bo aktivno delovalo pri osveščanju članov Združenja
turističnih kmetij Slovenije in člane napotovalo k sklenitvi individualnih pogodb z IPF, vse z namenom, da bi čim več članov
združenja sklenilo individualne pogodbe z IPF pod pogoji tega
Skupnega sporazuma.
5. člen
Odstotki znižanj iz točk a., b., c in d., 4. člena tega sporazuma se seštevajo in skupaj znašajo največ 50 %.
Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo
nadomestila zviša
6. člen
Za tiste uporabnike, ki uporabe varovanih del ne prijavijo
sami oziroma je uporaba ugotovljena s strani popisovalca
stanja, velja 20 % zvišanje na osnovno tarifo za obdobje 12 mesecev, kot tudi se mu za enako obdobje ne priznajo znižanja iz
4. člena tega sporazuma.
Za uporabnike, ki imajo na dan uveljavitve tega sporazuma, z IPF sklenjeno pogodbo, šteje, da je prijava uporabe
podana.
Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo
nadomestila ne obračuna
7. člen
Mesečno nadomestilo se obračuna ne glede na število
dni uporabe v mesecu.
Nadomestilo se ne obračuna za mesece, ko uporabe
fonogramov ni bilo oziroma uporaba ni bila mogoča zaradi
višje sile.

Uradni list Republike Slovenije
Rok in način plačila nadomestila
8. člen
Nadomestilo se plačuje skladno s podpisano pogodbo. V
primeru, da uporabnik z IPF pogodbe ne sklene, se nadomestilo obračuna sprotno mesečno na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga IPF.
Davek na dodano vrednost in revalorizacija
9. člen
Vsi zneski nadomestil, določeni po tem sporazumu, so
opredeljeni v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje
prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Denarne vrednosti iz tega sporazuma se letno usklajujejo s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin,
ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto. Revalorizacija se opravi na način, da se zneski za tekoče leto ter vsa
nadaljnja leta revalorizirajo na dan 1. 1. vsakokratnega tekočega leta, glede na dan 1. 1. predhodnega leta, pri čemer
se IPF zaveže tako revalorizirane vrednosti po vsakokratni
revalorizaciji objaviti v Uradnem listu RS. Revalorizacija se
prvič izvede na dan 1. 1. 2023 glede na preteklo leto (1. 1.
2022).
Poročanje
10. člen
Uporabnik je dolžan posredovati vse relevantne podatke
za odmero nadomestila kot tudi vsakršne spremembe, ki bi
lahko vplivale na odmero višine in na plačilo nadomestila.
Uporabnik je dolžan posredovati podatek o morebitnem
stalnem ali začasnem prenehanju uporabe, sicer šteje, da do
prenehanja uporabe fonogramov ni prišlo.
Prehodne in končne določbe
11. člen
Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma
se določita Tinka Rauh kot predstavnica IPF in Matija Vimpolšek kot predstavnik reprezentativnega združenja uporabnikov.
Stranke sporazuma se zavežejo o spremembi predstavnika
spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti
najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
12. člen
Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja
pa se od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2027.
Če noben od podpisnikov 3 mesece pred iztekom časovnega obdobja, v katerem se uporablja ta sporazum, drugima dvema podpisnikoma pisno ne sporoči, da odstopa od
sporazuma, se veljavnost sporazuma vsakič podaljša še za
12 mesecev. Število morebitnih podaljšanj veljavnosti sporazuma ni omejeno s končnim številom. V primeru podaljšanja
veljavnosti oziroma uporabe sporazuma se za plačilo nadomestila upoštevajo zneski določeni v preteklem letu pred podaljšanjem, ki se za nadaljnje leto uporabe revalorizirajo skladno
s tem sporazumom.
Do sklenitve novega skupnega sporazuma, morebitne
sporazumne spremembe ali dopolnitve sporazuma, ali določitve tarife s pravnomočno odločbo Sveta za avtorsko pravo, pa
ta sporazum ostane v uporabi.
13. člen
Reprezentativno združenje uporabnikov se s sklenitvijo
tega sporazuma zavezuje, da bo svoje člane po tem sporazumu preko svojih običajnih sredstev obveščanja seznanilo z
vsebino tega sporazuma.
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14. člen
Ta sporazum je sklenjen v 3 (treh) enakih izvodih, od
katerih prejme vsak od podpisnikov po en izvod, en izvod pa je
namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem
kolektivne organizacije.
Podpisniki tega sporazuma bodo morebitne spremembe
in dopolnitve tega sporazuma urejali pisno s sklenitvijo aneksov
k temu sporazumu v skladu z določili zakona.
Ljubljana, dne 8. junija 2022
IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar

1861.

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH
KMETIJ SLOVENIJE
Matija Vimpolšek
predsednik

Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene
v zdravstveni negi, sprejete na 41. seji
dne 24. 5. 2022

RAZLAGE
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni
negi, sprejete na 41. seji dne 24. 5. 2022
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v
zdravstveni negi je na podlagi 8. točke Obligacijskega dela
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni
list RS, št. 60/98 in nasl.) na 41. seji, dne 24. 5. 2022 sprejel
naslednje razlage:
12. Letni dopust
47. člen
9.B točka 47. člena določa povečanje letnega dopusta
za občasno delo z bolniki, ki imajo aplicirane terapevtske doze
izotopov (občasno delo v prostorih TRT aparatur, občasno delo
s substancami, markiranimi z radionuklidi, občasno aktivno
sodelovanje pri diagnostičnih RTG postopkih).
9.C točka 47. člena določa povečanje letnega dopusta za
občasno delo v območju virov ionizirajočega sevanja (manj kot
2/3 delovnega časa).
9.D točka 47. člena določa povečanje letnega dopusta za
stalno delo v območju virov ionizirajočega sevanja (več kot 2/3
delovnega časa).
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni
negi (Uradni list RS, št. 60/08 in nasl.)
3. člen – drugi odstavek
(Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest
iz plačne podskupine E3)
Delovišča, na katera se nanaša vodstveno delovno mesto
Vodja centra, službe ali delovne enote (vodja operacijskega
bloka, vodja urgentnega bloka, sterilizacije, nujne medicinske
pomoči ali reševalne postaje ali patronažne službe), so določena taksativno.
Kriterij števila zaposlenih za uvrstitev na vodstveno delovno mesto Strokovni vodja oziroma Vodja centra, službe ali
delovne enote vključuje vse zaposlene v organizacijski enoti,
ki jo vodi Strokovni vodja oziroma Vodja centra, službe ali
delovne enote.
Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe
za zaposlene v zdravstveni negi
Darja Vižintin Zupančič
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OBČINE
CELJE
1862.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda Celjski mladinski center, javni
zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje,
informiranje in šport v plačni razred

Na podlagi prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17,
4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21, 180/21 in 29/22)
izdajam

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega
zavoda Celjski mladinski center, javni zavod
za mladinsko kulturo, izobraževanje,
informiranje in šport v plačni razred
I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje,
informiranje in šport se uvrsti v 44. plačni razred.
II.
Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred v
skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 75/19 – ZUPPJS2021,
180/21 in 29/22) se izvede s 3. 4. 2022.
III.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o
uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Celjski
mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport v plačni razred, št. 603-17/2017 z
dne 16. februarja 2018 (Uradni list RS, št. 11/18).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 603-17/2017
Celje, dne 30. maja 2022
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

DOBRNA
1863.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Dobrna

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22
– odl. US), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in
odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19

– popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu:
Uredba) in 7. ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 22. redni seji
dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju
Občine Dobrna
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Elaborat za pripravo odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna, ki ga je
izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., št. 106-071/22, april 2022 (v
nadaljevanju: Elaborat).
(2) Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju Občine Dobrna vsebuje tekstualni in grafični del.
(3) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne Občine Dobrna:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na
enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo.
(4) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
2. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se
odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje in
– objekte za ravnanje z odpadki.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
4. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik:
– objekta, ki se na novo neposredno ali posredno priključuje na ali uporablja obstoječo komunalno opremo;
– objekta, ki se mu povečuje bruto tlorisna površina, ali
– objekta, ki se mu spreminja namembnost.
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(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo iz programa opremljanja stavbnih zemljišč
(v nadaljevanju: program opremljanja), če se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že
zgrajeno komunalno opremo;
– investitor, ki gradi objekt v območju, ki se opremlja na
podlagi pogodbe o opremljanju, če se komunalna oprema, ki
je predmet pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni
že zgrajeno komunalno opremo.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
5. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)
Stroški obstoječe komunalne opreme na območju Občine
Dobrna so 20.184.431 EUR. Stroški po vrstah obstoječe komunalne opreme so prikazani v elaboratu.
6. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme
na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah, preračunani na enoto mere, znašajo:

Vrsta obstoječe
komunalne opreme

Z. št.

Cena
opremljanja
m2 gradbene
parcele objekta
[Cpo(i)]

Cena
opremljanja
m2 bruto
tlorisne
površine
objekta
[Cto (i)]

[EUR/m2]

[EUR/m2]

1.

Cestno omrežje

6,23

29,74

2.

Vodovodno omrežje

7,41

36,83

1,37

7,64

0,04

0,17

15,05

74,38

3.
4.

Kanalizacijsko
omrežje
Objekti za ravnanje
z odpadki
SKUPAJ

7. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
in deležem površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je
0,50:0,50 (Dpo:Dto).
8. člen
(faktor namembnosti objekta)
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe
objektov, se določa, kot je navedeno v spodnji tabeli.
CC-SI
oznaka
1
11
111
1121
1122

Klasifikacija objektov
STAVBE
Stanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri in večstanovanjske stavbe

Fn

0,8
0,8
0,8

CC-SI
oznaka
1130
12
121
12111
12112
12120
12120
122
12201
12201
12201
12201
123
12301
12302
12303
12304
124
1241
1242
125
126
1261
1262
1263
1264
1265
127
1271
1272
1273
1274
2
21
211
21111
21112
21121
21122
212
213
21301
21302
214
215
21510
21520
21530
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Klasifikacija objektov
Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
Nestanovanjske stavbe
Gostinske stavbe
Hotelske in podobne gostinske stavbe
Gostilne, restavracije in točilnice
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
namestitev
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
namestitev (kmečki turizem)
Poslovne in upravne stavbe
Stavbe javne uprave
Stavbe javne uprave
Stavbe javne uprave
Stavbe javne uprave
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene
dejavnosti
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje
komunikacij
Postajna poslopja, terminali, stavbe
za izvajanje komunikacij ter z njimi
povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
Stavbe za kulturo in razvedrilo
(kinodvorane, igralnice, cirkusi,
diskoteke in plesne dvorane itd.)
Muzeji, arhivi in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstveno oskrbo
Stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Obredne stavbe
Kulturni spomeniki
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
Objekti prometne infrastrukture
Ceste
Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste
Regionalne ceste
Lokalne ceste in javne poti,
nekategorizirane ceste in gozdne ceste
Samostojna parkirišča
Železniške proge
Letališke steze, ploščadi
in radio-navigacijski objekti
Letališke steze in ploščadi
Letalski radio-navigacijski objekti
Mostovi, viadukti, predori in podhodi
Pristanišča, plovne poti, pregrade
in jezovi ter drugi vodni objekti
Pristanišča in plovbne poti
Jezovi, vodne pregrade in drugi
vodni objekti
Sistem za namakanje in osuševanje,
akvadukti

5895
Fn
0,8

1
1
1
0,8
1,0
1,0
1
1
1
1,0
1,3
1
1,3
1
1,0
1,0
1,0
0,9

1,0
0,8
0,8
1,0
1,0
0,5
0,8
/
1

/
/
/
0,5
/
0,5
/
/
0,1
/
/
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oznaka
22
23
23010
23020
23030
23040
24
241
24110
24121
24122
242
24201
24202

24203
24204
24205
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Cevovodi, komunikacijska omrežja
in elektroenergetski vodi
Industrijski gradbeni kompleksi
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje
mineralnih surovin
– Elektrarne in drugi energetski objekti
– Objekti kemične industrije
– Objekti težke industrije, ki niso
uvrščeni drugje
Drugi gradbeni inženirski objekti
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Športna igrišča
– Marine
– Drugi gradbeni inženirski objekti
za šport, rekreacijo in prosti čas
Drugi gradbeni inženirski objekti
– Obrambni objekti
– Drugi kmetijski gradbeni inženirski
objekti
ribogojnice
koritasti silosi; zbiralniki gnojnice
in gnojevke; gnojišča, napajalna korita,
krmišča, hlevski izpusti;
visoke preže
Objekti za ravnanje z odpadki
Pokopališča
Drugi gradbeni inženirski objekti,
ki niso uvrščeni drugje
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Fn
/

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
/
0,1
0,1
/
/
0,1
/
/

Opomba: Za objekt, za katerega faktor namembnosti (Fn) ni
določen, pa se izkaže, da je le-ta potreben za izračun komunalnega prispevka, se uporabi Fn:
– za stavbe = 1
– za gradbene inženirske objekte = 0,5
– za druge gradbene posege = 0,7
9. člen
(računski faktor površine)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti ter v
primerih, ki jih navaja četrti odstavek 25. člena Uredbe,
se za izračun komunalnega prispevka namesto površine
gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi
kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega
faktorja površine (Fp).
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb določi 2,5.
10. člen
(prispevna stopnja zavezanca)
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je po vrstah obstoječe
komunalne opreme, določena:
– Cestno omrežje
– Vodovodno omrežje
– Kanalizacija
– Ravnanje z odpadki

100 %
70 %
50 %
100 %.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
stroške opremljanja s komunalno opremo na oskrbnem območju, kjer leži objekt, glede na:

– površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– bruto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost
oziroma
– glede na izboljšanje opremljenosti gradbene parcele s
komunalno opremo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve,
se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja in mnenj pristojnih mnenjedajalcev za priključevanje na komunalno opremo.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun bruto tlorisne
površine stavbe lahko uporabi podatek o neto tlorisni površini
objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava
RS, tako da se neto tlorisna površina pomnoži s faktorjem 1,2.
(4) Za objekte, kjer je iz projektne dokumentacije za obračun komunalnega prispevka razvidno, da gre za legalizacijo
že obstoječega objekta, se komunalni prispevek izračuna po
določilih, ki veljajo za vse ostale objekte oziroma novogradnjo,
kjer je potrebno obračunati komunalni prispevek za namen
pridobitve gradbenega dovoljenja. Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi legalizacije v primeru izdaje dovoljenja za objekt
daljšega obstoja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, se pri
objektu, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje,
vendar je ta zgrajen v nasprotju z njim, upošteva že poravnan
komunalni prispevek. V tem primeru se vlogi za odmero komunalnega prispevka priložijo podatki in dokazila o morebitnih
preteklih vlaganjih v komunalno opremo, že poravnanih obveznosti plačila komunalnega prispevka in druga dokumentacija,
pomembna za odločitev o odmeri komunalnega prispevka (vsa
pridobljena upravna dovoljenja in projektna dokumentacija, ki
je bila podlaga za izdajo teh upravnih dovoljenj).
(5) Za obstoječe objekte, zgrajene pred 31. 12. 1967,
za katere se šteje, da imajo v skladu s 197. členom Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl.
US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15,
61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) uporabno dovoljenje, se šteje,
da imajo poravnan komunalni prispevek za komunalno opremo,
na katero je objekt priključen. Kot velikost gradbene parcele,
ki pripada takemu objektu, in se za površino le-te šteje, da je
zanjo poravnan komunalni prispevek, se za potrebe odmere
komunalnega prispevka prizna površina, ki se izračuna skladno
z 8. členom tega odloka.
(6) Vključenost zemljišča, na katerem je objekt, za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek, v oskrbno
območje posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, ni
pogoj za odmero komunalnega prispevka.
(7) V izračunu višine komunalnega prispevka se upošteva
opremljenost z obstoječo komunalno opremo. Če na območju
ni mogoče priključiti objekta na katerega od omrežij komunalne opreme, se strošek te vrste komunalne opreme v izračunu
komunalnega prispevka ne upošteva.
(8) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni
že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na
naslednji način:
a. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega
dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
b. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
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(9) Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo odmerja zaradi gradnje objekta, ki se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo prek nove komunalne
opreme iz programa opremljanja, se izda ena odmerna odločba, s katero se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in
novo komunalno opremo.
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme se za stavbe izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x
Dto x Fn)) x psz(i)
Zgornje oznake pomenijo:
KPobstoječa
AGP
Cpo(i)
Dpo
ASTAVBA
Cto(i)
Dto
Fn
psz(i)
i

znesek dela komunalnega prispevka za
posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme,
površina gradbene parcele stavbe (m2),
stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na m2 gradbene
parcele stavbe,
delež gradbene parcele stavbe (0,70)
pri izračunu komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo,
bruto tlorisna površina stavbe (m2),
stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na m2 bruto tlorisne
površine objekta,
delež površine objekta (0,30) pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo,
faktor namembnosti objekta glede na
njegov namen uporabe,
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme ( %),
posamezna vrsta obstoječe komunalne
opreme.

(2) Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja prostor,
ne določijo gradbene parcele, razen za stavbe, ki se jim gradbene parcele ne določijo zato, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso
stavbna, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
izračuna le od deleža, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme se za gradbene inženirske objekte izračuna
po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i)
Oznaka AGIO pomeni površino gradbenega inženirskega objekta, druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prvem
odstavku tega člena.
(4) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek
izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in tretjega odstavka
tega člena.
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki
se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme
iz prvega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena po enačbi:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i),
pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
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(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi
zmogljivosti in pred spremembo zmogljivosti. Zavezancu se
odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko
med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo
ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo že poravnan.
(7) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe namembnosti
objekta, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi namembnosti objekta in pred spremembo namembnosti objekta.
Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in
pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(8) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu v primeru odstranitve objekta in
gradnje novega objekta na istem zemljišču, se izračuna tako,
da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo po gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki
predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po
gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni
prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
IV. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb oziroma delov stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI: 1263) in stavb za zdravstveno
oskrbo (CC-SI: 1264) v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo
vrst objektov, katerih 100 % lastnica ali investitorica je Občina
Dobrna. Če je Občina Dobrna lastnica ali investitorica samo
dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za priključitev na
obstoječo komunalno opremo za gradnjo ali legalizacijo objektov, namenjenih opravljanju gasilske dejavnosti (CC-SI: 12740
– gasilski domovi), v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo
vrst objektov, pod naslednjimi pogoji:
– da gre za objekte, ki so v izključni lasti prostovoljnih
gasilskih društev, vključenih v lokalno Gasilsko zvezo, in ki
izvajajo javno gasilsko službo;
– da gre za gradnjo objektov ali priključevanje le-teh na
obstoječo komunalno opremo, katerih edini investitor je gasilsko društvo, vključeno v lokalno Gasilsko zvezo, in ki izvaja
javno gasilsko službo;
– da gre za izključno nestanovanjske objekte, namenjene
opravljanju gasilske dejavnosti.
Če zavezanec uveljavlja oprostitev plačila komunalnega prispevka po tem odstavku in gre za objekt, ki v celoti ne ustreza
vsem pogojem, kot so določeni v prejšnjih alinejah tega odstavka, se oprostitev plačila komunalnega prispevka prizna samo
za tisti del objekta, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjih alinej
tega odstavka.
(3) Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka,
navedene v tem členu, veljajo tudi pri odmerah komunalnega
prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
(4) O oprostitvi plačila komunalnega prispevka odloči
občinska uprava z odmerno odločbo.
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V. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

16. člen

(odmera in plačilo komunalnega prispevka)

(vpogled v elaborat)

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se odmeri z odmerno odločbo. Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca
ali upravne enote v zavezančevem imenu. Iz dokumentacije,
priložene k vlogi za odmero komunalnega prispevka, morajo
biti razvidni podatki:
– bruto tlorisna površina objekta (m2);
– grafični zaris in površina (m2) parcele objekta (gradbena
parcela objekta); če površina gradbene parcele iz priložene dokumentacije ni razvidna, se pri odmeri komunalnega prispevka
upošteva površina gradbene parcele objekta iz veljavnega
prostorsko izvedbenega akta. Če površine gradbene parcele
objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega stavka, se za
površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali
več zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma
druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi tega objekta, pri čemer se lahko upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo;
– klasifikacija vrst objektov CC-SI za vse objekte, ki so
predmet obravnave v postopku odmere komunalnega prispevka;
– podatki o priključenosti objekta na komunalno opremo,
vključno z grafičnim prikazom lokacije priključkov na komunalno opremo in s priloženimi pridobljenimi mnenji upravljavcev
posamezne komunalne opreme;
– v primeru, da se na isti gradbeni parceli objekta nahaja že več obstoječih objektov, je potrebno izkazati legalnost
obstoječih objektov skladno z zakonodajo s področja graditve
objektov.
(2) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti
se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne
opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti
oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti
izda občinska uprava po uradni dolžnosti.
(3) Če se objekt na obstoječo komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa
opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o
opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na podlagi programa
opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju.
(4) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 45 dni po
dokončnosti odmerne odločbe oziroma pred izdajo gradbenega
dovoljenja.
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
iz prvega odstavka tega člena se lahko plača v obliki obročnih
odplačil. Odplačilne obroke občinska uprava določi z odločbo
na podlagi vloge zavezanca za obročno odplačevanje.
(6) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti
iz drugega odstavka tega člena se lahko plača v obliki obročnih
odplačil. Odplačilne obroke občinska uprava določi z odločbo
na podlagi vloge zavezanca za obročno odplačevanje.

Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na
vpogled na sedežu Občine Dobrna in na uradni spletni strani
Občine Dobrna.

VI. VRAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(vračilo komunalnega prispevka)
(1) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka v primerih, ki jih določa veljavni zakon s področja urejanja
prostora.
(2) O vračilu komunalnega prispevka se izda posebna
odločba. Vračilo komunalnega prispevka je občina dolžna zagotoviti v roku 45 dni po dokončnosti odločbe o vračilu.

17. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 23/18).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-18(1)
Dobrna, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

1864.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izdajanju občinskega glasila

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – UPB, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10
– odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16,
45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21) in 15. člena Statuta
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna, na 22. seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 80/02), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev glasilo
del prostora nameni predstavitvi kandidatov in kandidatnih
list. Prostor v glasilu se lahko nameni tudi ob razpisu volitev
v državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano
s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in
politiko. Politične stranke in kandidati političnih strank v času
volilne kampanje svoje objave v glasilu plačajo po veljavnem
ceniku objav in oglaševanja v občinskem glasilu. Ravnanje ob
razpisu se ravna po zakonu o volilni kampanji.«
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Št.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022-1(6)
Dobrna, dne 26. maja 2022
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3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2022-12(1)
Dobrna, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Dobrna

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20
– odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 22. redni seji dne
26. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Dobrna
1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Dobrna se za dobo
štirih let imenujejo:
1. mag. Mitja Podpečan, Pristova 17 a, 3204 Dobrna,
predsednik komisije
2. Mateja Smrečnik, Dobrna 8, 3204 Dobrna, namestnica
predsednika komisije
3. Boris Repas, Klanc 22, 3204 Dobrna, član komisije
4. Mojca Zaponšek, Dobrna 3 a, 3204 Dobrna, namestnica člana komisije
5. Olga Božnik, Vrba 13, 3204 Dobrna, članica komisije
6. Branko Dobovičnik, Klanc 40, 3204 Dobrna, namestnik
članice komisije
7. Drago Pungartnik, Lokovina 36, 3204 Dobrna, član
komisije
8. Drago Majcen, Lokovina 30 a, 3204 Dobrna, namestnik
člana komisije.

1866.

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske
cene programov predšolske vzgoje
v Vrtcu Dobrna
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07,
65/07, 96/09, 57/12, 38/14, 53/16, 29/17, 101/20) se 1. člen
spremeni tako, da glasi:
»Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna) so
za prvo in drugo starostno obdobje naslednje:

526,57 EUR
463,38 EUR
418,21 EUR
368,03 EUR

Živila v ceni programov v obeh starostnih skupinah so
2,12 EUR, za dan prisotnosti otroka v vrtcu.
Za starše otrok, za katere je Občina Dobrna po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka
vključenega v Vrtec Dobrna se določi 6 % znižana cena
programa. Staršem, katerim Občina Dobrna krije razliko do
polne ekonomske cene, se pri plačilu za otroke vključene v
Vrtec Dobrna prizna 6 % popust v višini razlike med veljavno
ekonomsko ceno in znižano ceno programa, ki so jo straši
dolžni poravnati v skladu z Odločbo pristojnega centra za
socialno delo.
Do dodatnega znižanja plačila vrtca niso upravičeni starši
otrok, ki se jim del programa financira ali sofinancira iz državnega proračuna. Sklep velja od 1. 6. 2022 dalje.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
ekonomske cene programov predšolske
vzgoje v Vrtcu Dobrna

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
55/17 in 18/21) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na
22. redni seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 26. 5.
2022 sprejel

Ekonomske cene
programov
Program od 6 do 9 ur – Prvo starostno obdobje
Program od 4 do 6 ur – Prvo starostno obdobje
Program od 6 do 9 ur – Drugo starostno obdobje
Program od 4 do 6 ur – Drugo starostno obdobje

Stran

2.
Sedež komisije je na Dobrni, Dobrna 19, 3204 Dobrna.

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

1865.
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Znižane cene programov za starše otrok vključenih
v Vrtec Dobrna, katerim razliko do polne
ekonomske cene krije Občina Dobrna
496,76 EUR
437,15 EUR
394,54 EUR
347,20 EUR

Ekonomske cene veljajo od 1. 6. 2022.«
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 6.
2022.
Št. 602-0002/2022-2(1)
Dobrna, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

Stran
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DRAVOGRAD
1867.

Sklep o določitvi območij rezerviranih
parkirnih prostorov v Občini Dravograd

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 32/11
in 100/11) je Občinski svet Občine Dravograd na 24. seji dne
26. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi območij rezerviranih parkirnih
prostorov v Občini Dravograd
1. člen
S tem sklepom se določijo območja rezerviranih parkirnih
prostorov na območju Občine Dravograd.
2. člen
Za območja rezerviranih parkirnih prostorov se določi:
– šest parkirnih mest na novem parkirišču pod Občino Dravograd za potrebe parkiranja službenih vozil Občine Dravograd.
3. člen
V območju rezerviranih parkirnih prostorov iz 2. člena tega
sklepa se morajo ti označiti z ustrezno prometno signalizacijo.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2011
Dravograd, dne 26. maja 2022
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

1868.

Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo-UPB-4) in
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list
RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 24. redni
seji dne 26. 5. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
1. Nepremičninama:
– parc. št. 675/13 k.o. 842 Dobrova
– parc. št. 543/21 k.o. 842 Dobrova
se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena postane nepremičnina iz druge alineje 1. točke tega
sklepa last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o
odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
za nepremičnini, navedeni v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0054/2022
Dravograd, dne 26. maja 2022
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

GORENJA VAS - POLJANE
1869.

Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh,
smučarsko turistični center

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni
list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl.
US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 23/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Statuta
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13,
48/15 in 31/17), so Občinski svet Občine Škofja Loka na 25.
redni seji dne 21. 4. 2022, Občinski svet Občine Gorenja
vas - Poljane na 19. redni seji dne 25. 4. 2022 in Smučarska
zveza Slovenije, Združenje smučarskih panog, Podutiška
cesta 146, Ljubljana dne 16. 5. 2022 sprejeli

AKT
o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko
turistični center
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se za razvoj smučarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter turistične dejavnosti na območju občin ustanoviteljic ustanavlja Zavod STC Stari vrh, smučarsko turistični
center.
S tem aktom se ureja status, organiziranost zavoda in
vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, viri in načini pridobivanja sredstev za delo zavoda, knjigovodsko in finančno poslovanje zavoda, nastopanje v pravnem prometu, nadzor nad
poslovanjem zavoda ter medsebojne pravice, odgovornosti in
obveznosti ustanoviteljev in zavoda.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zavod STC Stari vrh, smučarsko turistični
center.
Skrajšano ime zavoda je: Zavod STC Stari vrh.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, ki
sta natančno opredeljena v statutu zavoda.
Sedež zavoda je Sveti Lenart 51, Sveti Lenart, 4227
Selca.
SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
3. člen
Ustanovitelji zagotovijo finančna in materialna sredstva za
ustanovitev in začetek dela zavoda, in sicer:
– Občina Gorenja vas - Poljane v vrednosti 3.000,00 EUR,
– Občina Škofja Loka v vrednosti 3.000,00 EUR,
– Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih
panog v vrednosti 3.000,00 EUR,
ter zagotovijo druge, z zakonom določene pogoje.
DEJAVNOSTI ZAVODA
4. člen
Da bi zavod lahko izvrševal svoje naloge in funkcije, ima
registrirane naslednje dejavnosti:

Uradni list Republike Slovenije
35.119
35.120
35.140
36.000
47.640
47.650
47.710
47.790
47.810
47.820
47.890
47.910
47.990
49.392
52.100
55.100
55.201
55.204
55.209
56.101
56.102
56.103
56.104
56.290
56.300
58.140
70.220
71.129
71.200
73.110
73.120
74.900
77.210
77.290
77.330
77.390
77.400
78.200
85.510
85.590
85.600
93.110
93.120
93.130
93.190
93.210
93.292
93.299
96.090

Druga proizvodnja električne energije
Prenos električne energije
Trgovanje z električno energijo
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s športno opremo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in zabavo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z oblačili
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
s tekstilijami in obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim
blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
Obratovanje žičnic
Skladiščenje
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Počitniški domovi in letovišča
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Posredovanje začasne delovne sile
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost športnih klubov
Obratovanje fitnes objektov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost zabaviščnih parkov
Dejavnost smučarskih centrov – glavna dejavnost
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
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Stran

5901

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
IN USTANOVITELJEV
5. člen
Z vpisom akta o ustanovitvi zavoda v sodni register pridobi zavod pravno sposobnost.
Trajanje zavoda ni časovno omejeno.
6. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle le v okviru dejavnosti, ki je določena s tem aktom in
vpisom v sodni register.
Zavod je pravna oseba, nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s celotnim premoženjem in z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi
osebami.
Ustanovitelji medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti (npr. financiranje poslovanja zavoda, vlaganje sredstev
v zavod, izročitev sredstev v uporabo zavodu, sofinanciranje
investicij …) uredijo s sklenitvijo posebne pogodbe.
7. člen
Za obveznosti zavoda ustanovitelji ne odgovarjajo.
ORGANI ZAVODA
8. člen
Organa zavoda sta svet zavoda in direktor zavoda.
SVET ZAVODA
9. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo po dva predstavnika vsakega od ustanoviteljev in en predstavnik delavcev
zavoda (če ima zavod zaposlene delavce).
Sestava sveta zavoda se lahko spremeni na podlagi
določb statuta.
Trajanje mandata članom sveta zavoda in pristojnosti, se
določijo s statutom zavoda.
DIREKTOR ZAVODA
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki ga imenuje in
razrešuje svet zavoda.
Za imenovanje direktorja se izvede predhodni javni razpis, svet zavoda pa lahko odloči, da predhodni javni razpis ni
potreben. Ostale pogoje in postopke imenovanja direktorja
zavoda ureja Statut.
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
11. člen
Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje
zavoda, ga predstavlja ter zastopa brez omejitev. Odgovoren
je za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanoviteljev, s plačili za storitve, s prodajo storitev na trgu, s sklepanjem
pogodb, prostovoljnimi prispevki, s sredstvi na podlagi javnih
razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov, podeljenih
koncesij, z darili, volili, dotacijami in z drugimi oblikami donacij.

Stran
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SPLOŠNI AKTI ZAVODA

SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI

13. člen
Zavod ima statut.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove
pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna
za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z
zakonom in aktom o ustanovitvi.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v
skladu s statutom.

21. člen
O spremembi akta o ustanovitvi odločajo ustanovitelji. Direktor zavoda je dolžan spremembo akta o ustanovitvi prijaviti
za vpis v register.

14. člen
Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Druge splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, če ni s
statutom določeno, da jih sprejme direktor zavoda.
NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le
za opravljanje in razvoj dejavnosti.
Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev zavoda, so
stroški zavoda.

KONČNE DOLOČBE
22. člen
Zavod prijavi za vpis v register vršilec dolžnosti direktorja
zavoda.
Ob ustanovitvi zavoda vršilca dolžnosti direktorja za čas
do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega
leta, s sklepom imenujeta župana občin ustanoviteljic in Smučarska zveza Slovenije.
23. člen
Občini ustanoviteljici ta akt objavita v svojem uradnem
glasilu, Občina Škofja Loka v Uradnem glasilu slovenskih občin, Občina Gorenja vas - Poljane v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. maja 2022
Smučarska zveza Slovenije
Enzo Smrekar,
predsednik

RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA
16. člen
Zavod mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati
poročila, ki jih določa zakon.
Zavod sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila
za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso
določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu zavoda.
17. člen
Zavod mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in
Slovenskimi računovodskimi standardi.

Št. 014-7/2022
Gorenja vas, dne 25. aprila 2022
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež
Št. 322-2/2022
Škofja Loka, dne 21. aprila 2022
Župan
Občine Škofja Loka
Tine Radinja

18. člen
Finančno poslovanje se opravlja v skladu s finančnimi
standardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščena organizacija.
POSLOVNA SKRIVNOST
19. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako
določi direktor zavoda s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni ustanovitelji in ostali zaposleni, ki so dolžni
varovati poslovno skrivnost.
Ne glede na to, ali so določeni s sklepi iz prvega odstavka
tega člena, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela
nepooblaščena oseba.
PRENEHANJE ZAVODA
20. člen
Zavod preneha:
– če tako sklenejo ustanovitelji;
– če sodišče ugotovi ničnost vpisa;
– s stečajem;
– s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom tega
člena.
Prenehanje se izvaja skladno z veljavno zakonodajo.

GORNJI PETROVCI
1870.

Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci
na 21. redni seji dne 6. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Gornji Petrovci
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji, način in postopek podeljevanja priznanj Občine Gornji Petrovci.
Priznanja se lahko podelijo občanom, podjetjem, zavodom, društvom, dijakom in študentom za posebne uspehe na
raznih področjih družbenega življenja.
2. člen
Priznanja Občine Gornji Petrovci so:
– priznanje Občine Gornji Petrovci
– zahvala župana
– podelitev naziva častnega občana Občine Gornji Petrovci.

Uradni list Republike Slovenije
Priznanje Občine Gornji Petrovci
3. člen
Priznanje Občine Gornji Petrovci je najvišje priznanje v
Občini Gornji Petrovci in se podeljuje:
– občanom Občine Gornji Petrovci za njihove izjemne
uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi
so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, v izjemnih
primerih pa tudi osebam, ki niso občani Občine Gornji Petrovci,
ki pa so s svojim delom bistveno prispevali k razvoju in ugledu
občine (pisatelji, umetniki, donatorji itd.)
– podjetjem, zavodom ter društvom za izredne uspehe in
dosežene uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem in
varstvenem področju, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo
skupnost.
4. člen
Priznanje Občine Gornji Petrovci je papirna listina, na
kateri je v sredini zgornjega dela odtisnjen grb Občine Gornji
Petrovci z napisom PRIZNANJE Občine Gornji Petrovci ter s
prazno črto na katero se vpišeta ime in priimek dobitnika oziroma prejemnika priznanja ter drugo prazno črto, na katero se
vpiše vzrok oziroma namen podelitve priznanja.
Na spodnjem delu priznanja sta številka priznanja, datum
podelitve priznanja ter mesto za podpis župana občine. Na
sredini je mesto za odtis pečata.
5. člen
Vsako leto se lahko podeli več priznanj.
6. člen
O podelitvi priznanja odloča Občinski svet Občine Gornji
Petrovci na predlog komisije za nagrade in priznanja.
Zahvala župana Občine Gornji Petrovci
7. člen
Zahvala župana Občine Gornji Petrovci je papirna listina,
na kateri je v sredini zgornjega dela odtisnjen grb Občine Gornji
Petrovci z napisom Zahvala župana Občine Gornji Petrovci
ter s prazno črto na katero se vpišeta ime in priimek dobitnika
oziroma prejemnika zahvale ter drugo prazno črto, na katero
se vpiše vzrok oziroma namen podelitve zahvale.
Na spodnjem delu diplome sta številka zahvale, datum
podelitve zahvale ter mesto za podpis župana. Na sredini je
mesto za odtis pečata.
8. člen
Zahvala župana Občine Gornji Petrovci se podeljuje
učencem, dijakom in študentom za dosežene izjemne rezultate na različnih področjih v času šolanja oziroma ob zaključku
višjega ali visokošolskega izobraževanja oziroma doktorata.
9. člen
O podelitvi zahval župana občine odloča župan občine.
Število zahval v posameznem letu ni omejeno.
10. člen
Priznanja in zahvale podeli župan Občine Gornji Petrovci
na slavnostni seji občinskega sveta, ki je vsako leto 18. avgusta
na dan občinskega praznika.
Naziv častnega občana
11. člen
Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci se podeli
posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno
prispevali k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k
ugledu in razvoju občine.
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Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci se lahko
podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku,
razvoju ter ugledu občine.
Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Gornji
Petrovci sprejme Občinski svet Občine Gornji Petrovci na predlog komisije za nagrade in priznanja.
V sklepu morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se
naziv častni občan podeli ter kdaj se izvrši podelitev.
Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci podeli
župan Občine Gornji Petrovci na slavnostni seji občinskega sveta, ki je vsako leto 18. avgusta na dan občinskega
praznika.
Vsako leto se lahko podeli en naziv častnega občana
Občine Gornji Petrovci.
Častnemu občanu Občine Gornji Petrovci, se ob podelitvi
naziva izroči posebna listina, ki jo podpiše župan Občine Gornji
Petrovci.
Skupne določbe
12. člen
Kandidate za priznanja Občine Gornji Petrovci lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
13. člen
Kriterije za podelitev priznanja, postopek za kandidiranje in izbor nagrajencev ter druge podatke v zvezi s
podelitvijo priznanj objavi komisija za nagrade in priznanja.
Ista komisija tudi pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta.
14. člen
Podelitev enega priznanja ne izključuje podelitve drugega
priznanja v naslednjih letih.
15. člen
Občinski svet Občine Gornji Petrovci v vsakoletnem proračunu občine zagotovi ustrezna finančna sredstva za podeljevanje priznanj Občine Gornji Petrovci.
16. člen
Dobitniku občinskega priznanja se izda tudi ustrezna listina, iz katere je razvidno, kdaj in zakaj je dobil priznanje.
17. člen
O podeljenih priznanjih se vodi ustrezna evidenca, kjer se
vpišejo podatki o: dobitniku priznanj, razlogih, zaradi katerih je
bilo priznanje dodeljeno, kdo je odločil o podelitvi, kdo je bil predlagatelj, podatke o tistem, ki je priznanje izročil ter o datumu
in kraju podelitve priznanja.
Evidenco o podeljenih priznanjih vodi tajnica župana občine.
18. člen
Za izdelavo priznanj skrbi občinska uprava Občine Gornji
Petrovci.
19. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-20
Gornji Petrovci, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber

Priloga: Kriteriji in merila za podeljevanje priznanj
Občine Gornji Petrovci
Stran

5904 /

Št.

81 / 10. 6. 2022

Uradni list Republike Slovenije

KRITERIJI IN MERILA
za podeljevanje priznanj Občine Gornji Petrovci
1. PRIZNANJE Občine Gornji Petrovci
Priznanje Občine Gornji Petrovci je najvišje priznanje v Občini Gornji Petrovci in se
podeljuje:
 občanom Občine Gornji Petrovci za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih
življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, v
izjemnih primerih pa tudi osebam, ki niso občani Občine Gornji Petrovci, so pa s
svojim delom bistveno prispevali k razvoju in ugledu občine (pisatelji, umetniki,
donatorji …);
 podjetjem, zavodom ter društvom za izredne uspehe ter dosežene rezultate na
gospodarskem, kulturnem, športnem in varstvenem področju, pomembne in koristne
za ožjo in širšo skupnost.
Vsako leto se lahko podeli več priznanj.
2. ZAHVALA ŽUPANA Občine Gornji Petrovci
Zahvala župana Občine Občine Gornji Petrovci se podeljuje:
 Zahvala župana Občine Gornji Petrovci se podeljuje učencem, dijakom in
študentom za dosežene izjemne rezultate na različnih področjih v času šolanja
oziroma ob zaključku višjega ali visokošolskega izobraževanja oziroma doktorata.
Vsako leto se lahko podeli več zahval.
3. Naziv ČASTNEGA OBČANA
Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci se podeli:
 posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k razvoju
družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove
ustvarjalnosti in tudi k ugledu in razvoju občine,
 inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim
dolgoletnim delom prispevali k napredku, razvoju ter ugledu občine.
Komisija za nagrade in
priznanja Občine Gornji Petrovci

Uradni list Republike Slovenije
GROSUPLJE
1871.

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4, 14/13 popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP, 75/19 – ZIPRS2021 in 13/18 –
ZJF-H) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 18. redni seji
dne 1. 6. 2022 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Grosuplje za leto 2021
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2021.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto
2021 vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in
drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2021
po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2021 in Bilance stanja na dan 31. 12. 2021 z
obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2021
izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Realizacija
Trimestni konto
2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 22.579.372
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.823.427
70
DAVČNI PRIHODKI
14.918.110
700 Davki na dohodek in dobiček
12.603.221
703 Davki na premoženje
1.967.466
704 Domači davki na blago in storitve
347.423
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.905.317
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.675.226
711 Takse in pristojbine
29.444
712 Denarne kazni
449.389
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
625.994
714 Drugi nedavčni prihodki
3.125.264
72
KAPITALSKI PRIHODKI
415.925
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
229.807
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
186.118
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.281.772
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
891.466
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
390.306
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PREJETA SREDSTVA IZ EU
IN IZ DRUGIH DRŽAV
58.248
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
58.248
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.677.993
40
TEKOČI ODHODKI
4.723.612
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.404.969
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
223.345
402 Izdatki za blago in storitve
3.044.786
403 Plačila domačih obresti
42.112
409 Rezerve
8.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.781.258
410 Subvencije
242.527
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4.501.085
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
654.139
413 Drugi tekoči domači transferi
1.383.507
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.673.476
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.673.476
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
499.646
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
262.423
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
237.223
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)
6.901.379
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN 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 POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
704.417
55
ODPLAČILA DOLGA
704.417
550 Odplačila domačega dolga
704.417
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
6.196.962
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–704.417
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.) = – (III.)
–6.901.379
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
7.752.038
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2021
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

72

Št. 4100-0001/2020
Grosuplje, dne 1. junija 2022
73

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

1872.

74

Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto
2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl.US) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 18. redni seji
dne 1. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2023

78

II.
40

41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju:
občina) za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja (v nadaljnjem besedilu: proračun).

42
43

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

III.

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
za leto 2023 določa v naslednjih zneskih:

B.

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

75

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

70

71

v EUR
Proračun
2023
24.200.676
21.268.448
15.725.382
12.947.622
2.192.650
335.110
250.000
5.543.066
1.835.530
29.500
453.110
629.500

IV.

V.
44

VI.

714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EU
IN DRUGIH DRŽAV
782 Prejeta sredstva iz naslova
Enotnega programskega dokumenta –
SMART Life
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.
(IV.-V.)

2.595.426
102.000
0
102.000
0
0
2.709.584
1.880.314
829.270
120.644
120.644
25.980.676
6.056.807
1.736.875
265.000
3.846.532
55.000
153.400
7.992.822
253.400
5.210.650
729.072
1.799.700
11.394.040
11.394.040
537.007
293.300
243.707
–1.780.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA

Št.

C.
VII.
50

0
0
0
720.000
720.000
720.000
–2.500.000
–720.000
1.780.000
2.500.000

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni
načrt je razdeljen na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke,
te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
(1) Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
a) vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo
za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS
(lastna sredstva);
b) požarna taksa, ki se uporablja za financiranje prostovoljnih gasilskih društev preko Občinske gasilske zveze Grosuplje v okviru posebej za to planirane proračunske postavke.
(2) Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov
iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.
(3) Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v
naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna
skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto
na postavkah z oznako LS.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice:
proračunska postavka – podkonto.
(2) Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v
posebnem delu proračuna.
(3) V primeru zagotavljanja pravic porabe za proračunske
postavke, financirane iz evropskih sredstev in sredstev držav-

81 / 10. 6. 2022 /

Stran

5907

nega proračuna, župan prerazporeja pravice uporabe med
proračunskimi postavkami različnih neposrednih proračunskih
uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, neomejeno.
(4) V primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva
državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, lahko
župan odpre novo proračunsko postavko za ta namen, pravice
porabe pa zagotovi s prerazporeditvijo, dovoljeno v prejšnjem
odstavku tega člena.
(5) Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo
pravilne knjigovodske evidence. O prerazporejanju pravic porabe med šestmestnimi podkonti v okviru istega konta pa na
podlagi predloga skrbnika proračunske postavke odloča vodja
predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika.
(6) Prerazporeditev pravice porabe iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, odprtje nove proračunske postavke iz
četrtega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz
katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu
se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako
da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski
postavki se odpira nov konto.
(7) Prerazporeditev pravice porabe med podkonti istega konta v okviru iste proračunske postavke odobri vodja
predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na
katerem podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih
se zmanjšuje.
(8) O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih
kontov in podkontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki
so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer tako, da prerazporeja pravice porabe
med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega
načrta krajevne skupnosti. Prerazporeditev se izvede na podlagi dokumentov, ki jih predsednik krajevne skupnosti izstavi na
enak način, kot je to določeno za župana v šestem odstavku
tega člena in vodje v sedem odstavku tega člena.
(9) Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega
računa, ko občinskemu svetu poroča o sprejetem proračunu,
veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem
letu odda javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v veljavni načrt razvojnih programov in če so
zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
sprejetega proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe
na način iz naslednjega odstavka.
(2) Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2023
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih,
s tem da skupni obseg prevzetih obveznosti vseh neposrednih
proračunskih uporabnikov ne sme preseči 90 % vsote vseh
pravic porabe za investicijske odhodke in transfere vseh neposrednih proračunskih uporabnikov, planiranih v sprejetem
občinskem proračunu tekočega leta, od tega:
– v letu 2024 do višine 80 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa do 20 % navedenih pravic
porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih
v letu 2023, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme
presegati 30 % obsega pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu vseh neposrednih proračunskih uporabnikov.

Stran

5908 /

Št.

81 / 10. 6. 2022

(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ne veljajo:
– za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
– za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih
uporabnikov,
– za prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih
mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika v letih, ko zapadejo v plačilo in v načrtu razvojnih
programov.
7. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti)
(1) Za sklenitev pravnega posla vrednosti nad
3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa krajevna skupnost, mora krajevna skupnost predhodno pridobiti
pisno soglasje župana.
(2) Soglasje župana ni potrebno za sklepanje pravnih
poslov, v katere je občina vključena kot sofinancer.
8. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica
je Občina Grosuplje)
Za sklenitev pravnega posla v zvezi z investicijskim vlaganjem vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica),
ki ga sklepa javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, mora javni zavod predhodno pridobiti pisno
soglasje župana.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov
so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge
spremembe projektov.
(2) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer
se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti
odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma
v primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta), o spremembi
vrednosti veljavnih projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti
projektov in o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov pa odloča občinski svet.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko v primeru razpisa
za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, župan odloča o uvrstitvi projekta
v veljavni načrt razvojnih programov. Župan lahko odloča tudi
v primeru spremembe vrednosti veljavnih projektov nad 20 %,
kadar se ti projekti financirajo iz sredstev evropske unije ali
sredstev državnega proračuna.
(5) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(6) Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja
leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko spremembe proračunskih virov na proračunskih postavkah s področja

Uradni list Republike Slovenije
evropske kohezijske politike v veljavnem NRP za prihodnja leta
usklajujejo brez omejitev znotraj skupne višine sprejetega NRP
na teh proračunskih postavkah za posamezno leto.
10. člen
(proračunski skladi)
(1) Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana
po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini
8.400,00 EUR.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR za
posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene (nove proračunske postavke),
ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene
pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(odpis dolgov)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega
dolžnika do neposrednega uporabnika ne presega stroška
dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega
odstavka tega člena ne všteva.
13. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme Občinski svet, župan pa lahko sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine v posamični vrednosti do
vključno 50.000,00 EUR.
Skupna vrednost poslov iz 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, 11/18 in 79/18) znaša največ 750.000,00 EUR.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2024)
V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v
letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2022
Grosuplje, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič
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JESENICE
1873.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega
podjetja, d.o.o., Jesenice

Na podlagi 25. 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), četrtega odstavka
3. člena, 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19
– ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C), 61. 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),
14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 –
UPB1, 76/12, 50/14, 85/16) sta Občinski svet Občine Jesenice
na 24. seji dne 31. 3. 2022 in Občinski svet Občine Žirovnica
na 19. seji dne 26. 5. 2022 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega
podjetja, d.o.o., Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 104/11, 2/16, 13/17 in
39/19 – v nadaljevanju: Odlok), se besedilo 10. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– daje mnenje v primeru odtujitve nepremičnega premoženja,
– daje mnenje v primeru pridobitve in odtujitve kapitalskih
naložb družbe,
– daje mnenje o uporabi bilančnega dobička,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– daje mnenje k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu
in vrsti delovnih mest,
– daje smernice za delo direktorju,
– daje mnenja k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o ustanovitvi gospodarske družbe, gospodarskega
interesnega združenja ali ustanove,
– usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic
v zvezi z izvajanjem pravic iz 2. člena tega odloka,
– lahko zahteva sklic skupščine in/ali nadzornega sveta in
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug
predpis.«
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se na koncu pika nadomesti
z vejico in za njo doda besedilo »razen za zadeve iz tretje in
četrte alineje 10. člena Odloka, kjer vsakokratna župana občin
ustanoviteljic lahko podata ločeni mnenji«.
3. člen
V besedilu naslova VI. poglavja odloka, se beseda »ORGANA« nadomesti z besedo »ORGANI«
4. člen
V 13. členu se v prvem stavku beseda »Organa« nadomesti z besedo »Organi«.
Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– nadzorni svet,«
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
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5. člen
Besedilo drugega odstavka 15. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejme družbeno pogodbo in njene spremembe,
– odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
– odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu
in vrsti delovnih mest,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega komunalnega
podjetja,
– sprejema letno poročilo javnega komunalnega podjetja,
– odloča o uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube,
– potrjuje temeljne poslovne politike, dolgoročne programe dela in poslovne ter finančne načrte podjetja,
– daje soglasje na sprejeta merila za določitev prejemkov
direktorja javnega komunalnega podjetja,
– odloča o imenovanju družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega
sveta in javnim podjetjem,
– odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega
sveta,
– odloča o višini sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje
in razrešuje člane teh organov in komisij,
– odloča o drugih zadevah, ki jih predpisi opredeljujejo
kot pristojnosti družbenikov, v kolikor niso v nasprotju s tem
odlokom,
– odloča o vstopu novega družbenika,
– odloča o statusnih spremembah ali prenehanju družbe,
– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko
povezanih družbah,
– daje soglasje v primeru odtujitve premičnega premoženja v vrednosti nad 25.000 EUR,
– daje soglasja k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o najemanju kratkoročnih posojil,
– daje soglasje k spremembam cen za uporabo javnih
dobrin, ki so posledica zakonsko predpisanih sprememb v
strukturi cen in
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz družbene
pogodbe ali zakona.«
6. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»NADZORNI SVET
21.a člen
Javno podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje
poslov družbe.
Nadzorni svet ima tri člane. Za člana nadzornega sveta je
lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese ustanoviteljic, imenuje in odpokliče skupščina, od tega enega člana
imenuje na predlog Občine Jesenice in enega člana na predlog
Občine Žirovnica.
Enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, izvolijo in odpokličejo delavci podjetja v skladu z zakonom
o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Nadzorni svet člana, imenovanega na predlog Občine
Jesenice, določi za predsednika. Za njegovega namestnika
se določi člana nadzornega sveta, imenovanega na predlog
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Občine Žirovnica. Do imenovanja predsednika vodi sejo najstarejši član sveta.
Predsednik nadzornega sveta, zastopa in predstavlja
nadzorni svet, organizira dejavnost nadzornega sveta, koordinira delo komisij nadzornega sveta, zagotavlja skrbno in pravočasno izpolnjevanje nalog in pristojnosti nadzornega sveta
z vsakokrat veljavno zakonodajo in sprejetim poslovnikom.«
7. člen
Za 21.a členom se doda nov 21.b člen, ki se glasi:
»Za izvolitev članov nadzornega sveta morajo kandidati
poleg pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo najmanj VII/1 stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja vodenja, organiziranja, raziskovanja ali upravljanja podjetij,
– imajo certifikat ZNS ali drugo primerno listino, s katero
dokazujejo specializirano strokovno usposobljenost za članstvo
v nadzornem svetu,
– so neodvisni tako, da niso ekonomsko, osebno ali kako
drugače tesneje povezani z družbo ali njenim direktorjem,
– za kandidata za člana nadzornega sveta, ki je imenovan kot delavski predstavnik, velja določba o neodvisnosti iz
prejšnje alineje, razen v delu, ki se nanaša na odvisnost zaradi
zaposlitve.«
8. člen
Za 21.b členom se doda nov 21.c člen, ki se glasi:
»Mandat članov nadzornega sveta, ki jih predlagata občini ustanoviteljici ter člana, ki ga izvoli Svet delavcev javnega
podjetja traja pet let.
Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko
ponovno imenovan.«
9. člen
Za 21.c členom se doda nov 21.d člen, ki se glasi:
»Člani nadzornega sveta morajo pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega
gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti družbe. Člani
nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je
nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo,
da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.«

jetja.

10. člen
Za 21.d členom se doda nov 21.e člen, ki se glasi:
»Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega pod-

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega
podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in
zaloge blaga ter druge stvari,
– lahko skliče skupščino,
– da skupščini predlog za imenovanje družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih
preveritve sestavi poročilo za skupščino,
– sprejema merila za določitev prejemkov direktorja javnega komunalnega podjetja,
– imenuje tričlansko revizijsko komisijo, v kateri mora biti
vsaj en član komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za
računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so
lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od revidiranega subjekta,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame
stališče,
– daje predlog skupščini za odpoklic direktorja,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– oziroma v njegovem imenu predsednik zastopa javno
podjetje v sodnih postopkih proti direktorju,
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– uveljavlja zahtevke javnega podjetja proti direktorju ali
družbenicam v zvezi s povračilom škode nastale poslovanju
javnega podjetja,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in
drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino in
– opravlja druge naloge, kot izhaja iz zakona, družbene
pogodbe ali poslovnika.
Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za
svoje delo s poslovnikom.«
11. člen
Za 21.e členom se doda nov 21.f člen, ki se glasi:
»Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi
plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina.
Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov
nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku
javnega podjetja.«
12. člen
V drugem odstavku 22. člena se besedi »svet ustanoviteljev« nadomestita z besedo »skupščina«.
13. člen
Na koncu pete alineje 23. člena odloka se za besedo
»družbe« vejica zbriše in se doda besedilo, ki se glasi: »ter
nadzornega sveta,«.
Na koncu enajste alineje 23. člena odloka se za besedo
»in« doda besedilo, ki se glasi: »nadzornega sveta,«.
14. člen
V 28. členu se v drugem odstavku za besedo »Skupščina« doda vejica in besedi »nadzorni svet«. Beseda »sprejemata« se nadomesti z besedo »sprejemajo«.
15. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»Skupščina je dolžna imenovati člane nadzornega sveta
najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.«
16. člen
Družbena pogodba javnega komunalnega podjetja, ki bo
podlaga za spremembo v sodnem registru, mora biti sprejeta
najkasneje v roku treh mesecev po objavi tega odloka.
17. člen
Za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev v sodni register
je zadolžen direktor javnega komunalnega podjetja.
18. člen
Odlok začne veljati z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu sprememb v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-45/2021
Jesenice, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič
Št. 900-0001/2018
Breznica, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar
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1874.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 245. člena 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 Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 25. redni
seji dne 26. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Nepremičninam s parc. št. 723/3, 723/20 in 723/21 vse
k.o. 2176 – Blejska Dobrava, se ukine status javnega dobra.
2. člen
Nepremičnine s parc. št. 723/3, 723/20 in 723/21 vse
k.o. 2176 – Blejska Dobrava, se po pravnomočnosti upravne
odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra, vpišejo v zemljiško
knjigo, z vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Jesenice,
matična št.: 5874335000, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
do celote 1/1.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-57/2020
Jesenice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

KOČEVJE
1875.

Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Kočevje

Na podlagi 115. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US),
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
(Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 –
ZUreP-3) ter 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 26. redni
seji dne 2. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o tretjih spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Kočevje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (v
nadaljevanju: SD OPN 3). Strokovna gradiva za OPN Občine
Kočevje je izdelala STRUKTURA, arhitekturna delavnica forme/vsebine.
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2. člen
Te spremembe in dopolnitve SD OPN 3 dopolnjujejo strateški del, urbanistične zasnove, vključujejo pozitivno opredeljene razvojne pobude, odpravljajo dvoumnosti v tekstualnem
delu akta znotraj prvotnega koncepta odloka, spreminjajo označevanje EUP in usklajujejo akt z aktualnim pravnim stanjem.
3. člen
(vsebina akta)
SD OPN 3 Občine Kočevje vsebuje besedilo (1.), kartografski del z grafičnimi prikazi (2.) in priloge akta (3.) v naslednjem obsegu:
(1) Besedilo odloka o OPN
(2) Grafični prikazi OPN z naslednjo vsebino:
Naslovnica
Vsebina grafičnega dela OPN
Strateški del OPN
I. Zasnova prostorskega razvoja Občine Kočevje (M cca
1:85.000)
II. Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:70:000)
III. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
(M 1:70:000)
IV. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
(M 1:70:000)
V. Prikaz okvirnih območij naselij, posamične poselitve ter
odprtega prostora (M 1:70:000)
VI. Usmeritve za razvoj v krajini krajine (M 1:70:000)
Izvedbeni del OPN
2.11 Naslovni list in kazalo
2.12 Pregledna karta občine s prikazom namenske rabe
na I. ravni in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,
merilo 1:85.000
2.13 Pregledna karta Občine z razdelitvijo na liste in legenda, merilo 1:85.000
2.15 Grafični prikazi območij enot urejanja prostora, namenske rabe prostora II. ali III. ravni podrobnosti, prikaz ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij
za dolgoročni razvoj naselij, prikaz prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5000
2.16 Grafični prikazi območij enot urejanja prostora s
prikazom gospodarske javne infrastrukture, prikaz ureditvenih
območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij, merilo 1:5000.
II. PRILOGE OPN
OPN Občine Kočevje ima naslednje priloge:
31 izvleček iz nadrejenih aktov
32 prikaz stanja prostora, ki vsebuje:
– tekstualni del
– grafične prikaze:
00 pregledna karta občine z razdelitvijo na liste,
M 1:50.000,
01 prikaz rabe prostora, M 1:5.000,
02 prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1:5.000,
03 prikaz varstvenih režimov:
03.a varstvo kulturne dediščine, M 1:5.000,
03.b ohranjanje narave, M 1:5.000,
03.c varstvo voda, M 1:5.000,
03.d območja za potrebe obrambe, M 1:5.000,
04 prikaz meje območja prostorskega akta, M 1:5.000,
33 strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta,
34 smernice in mnenja,
35 obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
36 povzetek za javnost,
37 okoljsko poročilo.
III. DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina OPN Občine Kočevje obsega digitalne
datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični
prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiške-
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ga katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2022) v natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko
podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili
za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir:
MOP, 6. 10. 2008.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
4. člen
V drugem odstavku 2. člena se spremeni ime 5. poglavja
iz »Priloga: Preglednica z dovoljenimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske
rabe prostora« v »Prilogi: Priloga1_EO (enostavni objekti) in
Priloga2_NO (nezahtevni objekti) po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora«
5. člen
V prvi alineji tretjega odstavka 2. člena se spremeni pojem »razpršene gradnje, razpršene poselitve« v »posamične
poselitve«.
6. člen
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Grafični prikazi OPN vsebujejo:
– Strateški del:
I. Zasnova prostorskega razvoja Občine Kočevje (M cca
1: 85.000)
II. Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:70:000)
III. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
(M 1:70:000)
IV. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
(M 1:70:000)
V. Prikaz okvirnih območij naselij, posamične poselitve ter
odprtega prostora (M 1:70:000)
VI. Usmeritve za razvoj krajine (M 1:70:000)
– Izvedbeni del:
1. Naslovni list in kazalo
2. Pregledna karta občine s prikazom namenske rabe
na I. ravni in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
(M 1:85:000)
3. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste in legenda
(M 1:85:000)
4. Grafični prikaz območij enot urejanja prostora, namenske rabe prostora II in III. ravni podrobnosti, prikaz ureditvenih
območij naselij, drugih ureditvenih območij, območij za dolgoročni razvoj naselij in prikaz prostorskih ureditvenih pogojev
(M 1:5.000)
5. Grafični prikaz območij enot urejanja prostora s prikazom gospodarske javne infrastrukture, prikaz ureditvenih
območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij (M 1:5.000)
6. Prikaz prostorsko izvedbenih pogojev za prečne profile
javnih cest na območju UZ Kočevje
P1: Pregledna situacija javnih cest, za katere je določen
prečni profil
P2: Prečni profili javnih cest«
7. člen
V 4. členu se spremeni zadnja alineja iz »UN: urbanistični
načrt« v »UZ: urbanistična zasnova« ter dodajo naslednji pojmi:
»– EKD: enota kulturne dediščine,
– GCK20: gospodarska cona Kočevje 2020,
– UZ: urbanistična zasnova,
– ZKD: pristojna institucija za varstvo kulturne dediščine«.

glasi:

8. člen
V prvem odstavku 5. člena se spremeni 21. točka, ki se

»Medsosedska ograja je ograja za lastne potrebe namenjena zagotavljanju zasebnosti oziroma omejevanju dostopa
tretjih oseb na gradbeno parcelo.«
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9. člen
V prvem odstavku 5. člena se preštevilči zaporedje točk,
in sicer od točke 21 do točke 52, in sicer navzgor za eno enoto
tako, da se »točka 21. spremeni v 22, 22 v 23, 23 v 24, 24 v 25,
25 v 26, 26 v 27, 27 v 28, 28 v 29, 29 v 30, 30 v 31, 31 v 32, 32
v 33, 33 v 34, 34 v 35, 35 v 36, 36 v 37, 37 v 38, 38 v 39, 39 v
40, 40 v 41, 41 v 42, 42 v 43, 43 v 44, 44 v 45, 45 v 46, 46 v
47, 47 v 48, 48 v 49, 49 v 50, 50 v 51, 51 v 52.«

glasi:

10. člen
V prvem odstavku 5. člena se spremeni 53. točka, ki se

»Varovalna ograja je namenjena fizičnemu varovanju
objektov in površin v katerih se opravlja dejavnost – industrijskih, poslovnih in nestanovanjskih objektih, vojaških objektih,
varovanju avtocest ali drugih javnih cest, železnic, smučišč
in drugih površin. Višino varovalne ograje je, npr. v sklopu
športnih igrišč; mogoče opredeliti s projektom za gradbeno
dovoljenje.«
11. člen
V prvem odstavku 5. člena se preštevilči zaporedje točk,
in sicer od točke 52 do točke 57, in sicer navzgor za dve enoti
tako, da se »točka 52 spremeni v 54, 53 v 55, 54 v 56, 55 v 57,
56 v 58, 57 v 59.«
12. člen
V prvem odstavku 6. člena se spremeni pojem »razpršene
poselitve« v pojem »posamične poselitve«.
13. člen
V tretji alineji devetega odstavka 7. člena se spremeni
pojem »razpršene gradnje« v pojem »posamične poselitve«.
14. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku za zadnjim stavkom doda
nov stavek, ki se glasi:
»Z namenom izboljšanja dostopnosti naselij in krajine se
načrtuje osi prehodnosti prostora, v okviru katerih se omogoči
izvedbo peš in kolesarskih rekreacijskih poti, ki povezujejo
točke interesa in omogočajo dejavnosti rekreacije prebivalcev.«
15. člen
V 8. členu se v petem odstavku spremeni pojem »razpršene gradnje« v pojem »posamične poselitve«.
16. člen
V 8. členu se doda nov, trinajsti odstavek, ki se glasi:
»Razvoj območij rekreacije predstavlja pomembno podporo javnega zdravja ljudi. Zato naj se prostor načrtuje v skladu
z vidikom spodbujanja telesne dejavnosti prebivalstva. Razvoj
območij se omogoča z zagotavljanjem prostorskih možnosti za
ureditev grajenih in odprtih območij rekreacije in rekreacijskih
poti v navezavi na kulturno krajino, zelene in obvodne površine
ter poselitvena območja.«
17. člen
V 8. členu se doda nov, štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»Ob prostorskem razvoju naj se gradi tudi trajnostno in
učinkovita raba mineralnih surovin.«
18. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku spremeni drugi stavek,
da se glasi:
»Večje gospodarske cone se tudi v prihodnjem prostorskem razvoju koncentrirajo na območju Kočevja (obstoječe
LIK, LIK I in LIK II, ter nova GCK20, zatem obstoječa Melamin
in Itas), v navezavi na pomembnejše prometne povezave –
regionalne ceste, predvideno obvoznico in 3. a razvojno os ter
železnico.«
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19. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku spremeni sedmi stavek,
da se glasi:
»Pri umeščanju in razvoju gospodarskih dejavnosti se
upošteva tudi njihova združljivost z drugimi dejavnostmi in rabami prostora ter predvidene povezave za pešce in kolesarje
v širšem območju.«
20. člen
V 9. členu se v petem odstavku spremeni tretji stavek,
da se glasi:
»Pri tem se poleg varstvenih omejitev upoštevajo tudi
merila za kakovostno bivanje, kot so dostopnost do centralnih
in družbenih dejavnosti, dostopnost zelenih površin in javnega odprtega prostora, javni promet, združljivost z drugimi
dejavnostmi, osončenost prostora, ustrezne reliefne razmere,
neonesnaženo okolje in podobno.«
21. člen
V 9. členu se v šestem odstavku spremeni drugi stavek,
da se glasi:
»Ohranjajo in prenavljajo se obstoječe ter spodbujajo
nove ureditve za te dejavnosti, vključno z zelenimi površinami
in drugimi odprtimi javnimi prostori, vse s ciljem doseganja
visoke kakovosti oskrbe prebivalcev, spodbujanje aktivnega
življenjskega sloga, pa tudi oblikovanja ustreznih programov
za nadgrajevanje prepoznavnosti Kočevja kot regionalnega
središča, ki se razvija v nacionalno središče.«
22. člen
V 9. členu se v sedmem odstavku spremeni zadnji stavek,
da se glasi:
»Pri načrtovanju različnih vrst in oblik turističnih in prostočasnih dejavnosti se upoštevajo varstveni režimi in usmeritve
za ohranjanje varovanih območij narave v prostoru, prepoznavne naravne in ustvarjene kakovosti krajine, obstoječe turistične
in rekreacijske ureditve, usmeritve zelenega sistema ter varstvo
virov za razvoj drugih dejavnosti v prostoru.«
23. člen
V 9. členu se doda deveti odstavek, ki se glasi:
»Ohranjajo in razvijajo se prostorske možnosti za vzpostavljanje zelenega sistema (ali zelene infrastrukture) občine,
s katerim se opredeli medsebojno povezano in iz naselij dobro
dostopno omrežje območij za rekreacijo in druge oblike telesnih dejavnosti v zunanjem prostoru, ki pomembno prispevajo
k zagotavljanju javnega zdravja. V okviru zelenega sistema
se območja opredelijo tako zelene površine v namenski rabi
kot tudi rekreacijsko pomembna območja gozdov, obvodnih
prostorov in kmetijske kulturne krajine, območja pomembna s
stališča varovanj in krepitve ekosistemskih storitev, vključno z
vidiki prispevanja k morfoloških kakovosti, podobe in identitete
naselij in krajine.«
24. člen
V 9. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Poselitev, zlasti v mestih in primestnih naseljih, naj se
usmerja stran od večjih vodotokov, medtem naj se ob vodotokih
ustvarja kvaliteten prostor in privlačna obvodna krajina, ki naj
bo prednostno namenjena javni rabi.«
25. člen
V 11. členu se v četrtem odstavku doda zadnji stavek, ki
se glasi:
»V naseljih se z ureditvami zagotovi izboljšanje varnosti
pešcev in kolesarjev.«
26. člen
V 11. členu se v petem odstavku spremeni prvi stavek,
da se glasi:
»Vzpostavi se od motoriziranega prometa ločeno omrežje
rekreacijskih poti, ki se bo navezalo na obstoječa in načrtovana omrežja, s čimer se bo izboljšala dostopnost vasi in se bo
spodbujala telesna dejavnost prebivalcev. Hkrati bodo pove-
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čani potenciali občine za turizem in prostočasne dejavnosti, ki
se pomembno povezujejo s cilji ohranjanja narave in varstva
kulturne dediščine.«
27. člen
V 11. členu se v šestem odstavku doda zadnji stavek, ki
se glasi:
»Vzpostavi se podaljšanje železniškega tira za tovorni
promet v novo gospodarsko cono Kočevje.«
28. člen
V 12. členu se v drugem odstavku doda zadnji stavek,
ki se glasi:
»Na območju dediščinske kulturne krajine se pri kmetovanju upošteva in vzpodbuja ohranjanje značilnih kmetijskih
vzorcev in tradicionalne parcelne strukture.«
29. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku za besedo »kmetijah«
doda »in kmetijskih zemljiščih«.
30. člen
V 12. členu se v četrtem odstavku spremeni zadnji stavek,
ki se glasi:
»Gozdovi in kmetijska zemljišča na območju Kočevja in
drugih naselij, ki imajo poseben pomen s stališča zagotavljanja rekreacije in kakovosti okolja se urejajo kot integralni deli
zelenega sistema mesta.«
31. člen
V 12. členu se v šestem odstavku spremeni pojem »razpršene« poselitve« v pojem »posamične« poselitve.
32. člen
V 16. člen se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Nova gospodarska cona GCK20 se poveže na predvideno 3a razvojno os – vzhodno obvoznico. V sklopu prve izvedbe
prvih dveh etap izgradnje GCK20 se prenovi tudi prometna
mreža v smislu prometne varnosti na tem območju in ukrepi
trajnostne mobilnosti ki bodo zmanjšali emisije v zrak iz cestnega prometa, kot. npr. povezava s kolesarskim omrežjem,
javni prevoz ipd.«
33. člen
V 16. člen se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»Do pričetka priprav za izvedbo etap GCK20 od 1c do 1g
in vključitve v promet 3a razvojne osi naj se prometne ureditve
revidirajo v skladu z novo prometno študijo za območje mesta
Kočevje.«
34. člen
V 17. členu se v prvem odstavku v prvem stavku briše del
prvega stavka »... ki služi pretežno tovornemu prometu …« ter
briše del zadnjega stavka: »… in v povečanje možnosti izkoriščanja proge za namen potniškega prometa, zaradi česar je
potrebna tudi obnova postajne infrastrukture.«
Besedilo prvega odstavka se dopolni tako, da se glasi:
»Do občinskega središča Kočevje je speljana regionalna
enotirna neelektrificirana železniška proga (Ljubljana)–Grosuplje–Kočevje, na kateri se odvija tovorni in potniški promet.
Za zagotovitev ustreznih voznih lastnosti je potrebna sanacija
in rekonstrukcija proge. V sklopu modernizacije odseka železniške proge Ribnica–Kočevje je bila izvedena nadgradnja
železniške proge in zagotovitev kategorije proge D4 (225kN/os,
80kN/m), obnova železniške postaje Kočevje (z novim pokritim
otočnim peronom, prenovljenim postajnim poslopjem, novo
nakladalno klančino, parkirišče) in obnova postajališča Stara
Cerkev (z novim peronom z zavetiščem, novim parkiriščem in
razsvetljavo) za namen potniškega prometa. V sklopu tretje
faze izvedba signalnovarnostnih in telekomunikacijskih del. V
smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja se razvoj usmeri v
elektrifikacijo proge.«
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35. člen
V 17. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Uredi se podaljšanje železniške proge za napajanje
gospodarske cone GCK20 (izvedbeni del).«
36. člen
V 18. členu se v drugem odstavku doda tretji stavek, ki
se glasi:
»Pri načrtovanju poti za pešce in kolesarje je prioriteta
varnost pešcev in kolesarjev, zato se vedno preveri tudi možnost načrtovanja izven cestnega omrežja oziroma se spodbuja
načrtovanje poti, ki so prostorsko ločene od motoriziranega
prometa.«
37. člen
V 18. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Vzpostavljeno je kolesarsko omrežje (Kolu) namenjeno izposoji mestnih koles, ki zajema sedem postajališč. Te so urejene
v mestu Kočevje pri železniški postaji, Občini, športni dvorani,
avtobusni postaji, zdravstvenem domu in v naselju Dolga vas.
V sklopu širitve omrežja sta predvideni dve novi postajališči in
sicer ob TICu pri Camp Jezero in v vaškem Jedru Dolge vasi
»Kobel«.«
38. člen
V 18. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Predvideni Kolesarski center naj bo s kolesarskimi stezami povezan z okoliškimi naselji.«

glasi:

39. člen
V 19. členu se v prvem odstavku doda tretji stavek, ki se

»Spodbuja se načrtovanje območij parkiranja, ki z večfunkcionalnim značajem ureditev omogočajo izvajanje drugih
dejavnosti.«
40. člen
V 21. členu se v prvem odstavku doda drugi stavek, ki
se glasi:
»Za zagotovitev varnega dostopa se načrtuje urejene peš
in kolesarske povezave iz naselij do avtobusnih postajališč.«
41. člen
V 21. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V občini so organizirani brezplačni prevozi za starejše
občane katere izvaja Zavod Sopotnik.«
42. člen
V 21. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predvidi se linijska mreža javnega avtobusnega potniškega prometa.«
43. člen
V 22. člen se doda nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»V zvezi z obveznostjo priključevanja objektov na daljinske sisteme oskrbe s toploto ali zemeljskim plinom, kjer je to
mogoče, je treba upoštevati tudi določila Lokalnega energetskega koncepta Občine Kočevje in predpisov v zvezi z načini
ogrevanja na območju Občine Kočevje.«
44. člen
V 24. členu se v osmem odstavku briše del besedila
drugega stavka, ki sledi »… se praviloma ne načrtujejo …«.
Celotno besedilo osmega odstavka se dopolni tako, da se glasi:
»Pri gradnji čistilnih naprav se zaradi ranljivosti podzemnih voda zagotovi najvišja možna stopnja čiščenja. Izpusti
iz čistilnih naprav ni dovoljeno umeščati neposredno v ponore
in podzemske jame. Na iztoku iz čistilnih naprav se zagotovi
merilno mesto za nadzor kakovosti očiščene vode. Čistilne
naprave se locirajo v takšni oddaljenosti od vodotokov, da se
zagotovi ohranjanje brežin in strug vodotokov. Pred iztokom iz
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čistilnih naprav v vodotoke je potrebno zagotoviti najmanj terciarno čiščenje odpadnih voda (npr. čistilna naprava na principu
osmoze ali druga ustrezna tehnologija oziroma ČN dopolnjena
z rastlinsko čistilno napravo). Učinek čiščenja odpadnih voda
mora biti zadovoljiv (da voda na iztoku iz ČN ni prekomerno
onesnažena z razgradljivimi organskimi snovmi).«
45. člen
V 24. člen se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Zaradi varovanja kraškega podzemlja, predvsem varovanega habitatnega tipa HT_8310 Jame, ki niso odprte za javnost in močerila (Proteus anguinus) ter drobnovratnika (Leptodirus hochenwarti), naj se odvajanje in čiščenje odpadnih voda
ureja skladno z zahtevami Programa upravljanja območij Natura 2000 za ohranjanje HT_8310, močerila in drobnovratnika.«
46. člen
V 24. člen se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»Odvajanje in čiščenje komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o
vodah in s predpisi s področja varstva okolja. Učinek čiščenja
odpadnih voda na ČN mora biti tak, da se v ponikovalno polje
ali v vodotoke odvaja le biološko, fizikalno in kemijsko neoporečne vode.«
47. člen
V 25. členu se briše besedilo četrtega odstavka »Na območjih gibanja medveda, kjer največkrat prihaja do konfliktov z
rjavim medvedom, se namestijo zabojniki za odpadke z varovalom, ki medvedom preprečuje odpiranje zabojnika.« Nadomesti
se ga tako, da se glasi:
»V naseljih Gorenje, Konca vas, Koblarji, Breg, Mahovnik,
Spodnji Cvišlerji, Zgornji Cvišlerji, Onek, Mačkovec, Čeplje,
Laze pri Predgradu, Spodnji Log, Dolnja Briga, Koče, Novi
Lazi, Morava, Željne, Črni Potok, Zajčje Polje, Kočarji, Rajndol,
Nemška Loka so dopustni le medo-varni smetnjaki. Odlaganje
odpadkov se uredi na podlagi predlogov lokacij v okviru projekta DeGoMe tako, da je dostop rjavemu medvedu onemogočen
(npr. z montažo zabojnikov z varovalom, ki medvedom preprečuje odpiranje).«
48. člen
V 26. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se na
koncu doda novo besedilo, ki se glasi:
»Če je v sklopu izdelave ocene trajnostnega potenciala
obnovljivih virov energije potrebno izvajati posege v prostor, pri
tem skladno z zakonodajo strokovno sodeluje tudi organizacija,
pristojna za ohranjanje narave.«
49. člen
V 26. členu se spremeni peti odstavek, da se glasi:
»Za vsa območja občine, še posebej pa za poselitev
izven naselij, se spodbuja opremljanje stavb z napravami za
izkoriščanje obnovljivih virov energije z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene
sprejemljivosti.«
50. člen
V 26. členu se v šestem odstavku doda zadnji stavek, ki
se glasi:
»Pri vseh novogradnjah in pri obstoječih termoelektrarnah
ter pri vseh večjih kotlovnicah za daljinsko ogrevanje se preveri
možnost soproizvodnje.«
51. člen
V 26. členu se izbriše celoten osmi odstavek.
52. člen
V 26. členu se po sedmem odstavku preštevilči zaporedje
odstavkov (za eno navzdol).
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53. člen
V 26. členu se v desetem odstavku doda zadnji stavek,
ki se glasi:
»Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več
se načrtuje in dograjuje tako, da omogoča vključitev novih
proizvodnih virov.«
54. člen
V 26. členu se v štirinajstem odstavku doda prvi stavek,
ki se glasi:
»Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši
poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno tehnoloških vidikov
upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami.«
55. člen
V 26. členu se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim večji
meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti kot:
– naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav,
– nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme,
– nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se
umeščajo ob obstoječih in v čim večji meri izkoriščajo objekte
in naprave obstoječih sistemov.«
56. člen
V 26. člen se dodajo šestnajsti, sedemnajsti in osemnajsti
odstavek, ki se glasijo:
»(16) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Lokalni energetski koncept Občine Kočevje.
(17) Na naravnih vrednotah z visoko stopnjo ohranjenosti se ne načrtuje in umešča malih hidroelektrarn. Obstoječa
stavbna zemljišča na lokacijah nekdanjih mlinov in žag se lahko
izkoristi za male hidroelektrarne, če njihova ureditev ne pomeni bistvenih sprememb v hidroloških in morfoloških lastnosti
naravne vrednote (bistveni sta npr. spremembi: gradnja novih
jezov na mestu povsem porušenih ali nadvišanje obstoječih
jezov).
(18) Pri obnovi obstoječih in načrtovanju novih zračnih
vodov se prevzemajo vsi potrebi tehnični ukrepi za postavitev
pticam prijaznih vodov, ki preprečujejo elektro udare in pogine
ptic.«
57. člen
V 27. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za dostop do storitev elektronskih komunikacij se zagotovi pogoje za nadgradnjo omrežij. Umeščanje baznih postaj
v prostor je potrebno skrbno načrtovati iz vidika pokrivanja
območij s signalom, še posebej na območjih izjemne ranljivosti
naravnega okolja in izraženih krajinskih vrednot.«
58. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku spremeni pojem »razpršena počitniška gradnja« v pojem »posamična počitniška
poselitev«.
59. člen
V 30. členu se deveti odstavek spremni tako, da se glasi:
»Pred prenovo cerkva in drugih starejših objektov je treba
preveriti prisotnost netopirjev. V primeru potrditve njihove prisotnosti je treba načrtovanje in izvedbo del predhodno uskladiti z
organizacijo pristojno za ohranjanje narave.«
60. člen
V 30. členu se dodajo deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Prenovo je treba načrtovati tako, da je zagotovljena
smotrna raba energije in materialov.
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(11) Prenovo mora spremljati energetska sanacija stavb,
kar pomeni: ustrezno toplotno zaščito; gradnjo skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo
obnovljivih virov energije ter zmerno zgoščevanje poselitve z
umeščanjem novih gradenj, kjer razpored stavb, njihova orientacija in razmiki omogočajo racionalno razvodno omrežje,dobro
osončenje in zmanjšanje potrebe po hlajenju. Pri stavbah, ki so
kulturna dediščina ali stavbah, ki so v območju kulturne dediščine, se je potrebno predhodno uskladiti s pristojnim ZVKDS.
(12) Pri prenovi se vzpodbujata namestitev zbiralnikov
sončne energije za pridobivanje električne energije in ogrevanje sanitarne vode ter izraba padavinske vode v sanitarne
namene. Namestitev vidne energetske infrastrukture, kot so
zbiralniki sončne energije na strehah objektov in v naseljih, na
kulturnih spomenikih ni dopustna. Na EKD so dopustni, če se
na podlagi predhodne strokovne presoje izkaže, da bi bilo to
sprejemljivo.«
61. člen
V 31. členu se v petem odstavku spremeni pojem »razpršene« v pojem »posamične poselitve«.
62. člen
V 32. členu se v drugem odstavku za tretjim stavkom
doda nov četrti stavek, ki se glasi:
»V območja proizvodnih dejavnosti se lahko kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti trgovine ter druga skladiščnoprodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne dejavnosti,
tovarniške trgovine in komunalne dejavnosti.«
63. člen
V 32. členu se v drugem odstavku doda zadnji stavek,
ki se glasi:
»Industrijska območja se načrtuje skladno z usmeritvami
širšega koncepta razvoja, vključno z upoštevanjem vidikov
zagotavljanja zelenega sistema občine (členitve, vzpostavljanje
povezav, vizualnih in drugih barier itd.).«
64. člen
V 32. členu se v četrtem odstavku doda zadnji stavek, ki
se glasi:
»Območja, ki so namenjena samo stanovanjem, se praviloma ne načrtujejo neposredno ob območjih proizvodnih dejavnosti, območjih energetske infrastrukture in površin drugih
območij, zlasti nakupovalnih središč in zabaviščnih parkov.«
65. člen
V 32. členu se v šestem odstavku spremeni pojem »razpršene gradnje« v pojem »posamične poselitve«.
66. člen
V besedilu naslova točke 2.5.2 se spremeni pojem »razpršene« v pojem »posamične« poselitve, tako da se besedilo
v naslovu glasi:
»2.5.2 Območja posamične poselitve in ureditev zunaj
naselij«
67. člen
V 33. členu se v naslovu člena ter v prvem, drugem in
tretjem odstavku spremeni pojem »razpršene« v pojem »posamične« poselitve.
68. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Območje posamične poselitve je nastalo z redefinicijo
naselja Vrbovec, po njegovi radikalni depopulaciji. Sicer pa
se posamične enote posamične poselitve pojavljajo v gozdnih
območjih Kočevskega Roga, Goteniške gore, Goteniške doline,
Briške doline in Poljanske doline z Obkolpjem.«
V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako da se glasi:
»Na območju skoraj celotne občine se je kot avtohtoni
poselitveni vzorec oblikovala posamična poselitev kot zaokrožena območja zaselkov in posamičnih kmetij, ki se ohranjajo,
prenavljajo in zaokrožajo.«
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V 33. členu se v tretjem odstavku se spremeni pojem
»razpršene« v pojem »posamične poselitve«.
V 33. členu se v četrtem odstavku spremeni zadnja alineja, ki se razdeli na dve alineji ki se glasita:
»– turistični in gostinski objekti,
– rekreacijski in športni objekti.«
69. člen
V 34. členu se v naslovu člena, ter v prvem in četrtem odstavku spremeni pojem »razpršena poselitev« v pojem »posamična poselitev« ter »razpršene poselitve« v »posamične poselitve«.
70. člen
V 35. členu se »razpršena gradnja« briše, prav tako se
briše prvi odstavek »(1) Na območju občine se razpršena gradnja …« in del drugega odstavka »(2) … in z opredelitvijo novih, prostorsko utemeljenih …«. Določila se priključijo 34. členu
kot novi deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek tako, da
se nadaljevanje člena glasi:
»(10) Posamična poselitev se preprečuje z omejevanjem
poselitve zunaj naselij.
(11) Območja posamične poselitve pri Vrbovcu, Mačkovcu
in Dolu pri Predgradu ter druga manjša območja razpršene
gradnje se sanirajo, tako da se vključijo v naselja in opremijo z
manjkajočo gospodarsko javno infrastrukturo.
(12) Na območjih posamične poselitve se gradnja novih
objektov ne načrtuje, razen če gre za morfološko in funkcionalno zgoščanje ob poteh, na križiščih ali na območjih, kjer je mogoče izoblikovati jedra te poselitve, kjer je to skladno s shemo
prostorskega razvoja naselja ter ob pogoju dobre dostopnosti.
Pri zgoščevanju in zaokroževanju se upošteva skladnost meja
urbanih struktur v njihovem odnosu do zaokroženih naravnih
območij v krajini.
(13) Zgošča in zaokroža se predvsem tiste posamične
poselitve, ki imajo možnost za ustrezno prometno in komunalno
ureditev, oskrbo z urbanimi dejavnostmi in navezavo na prometno omrežje ter javni promet. Pri zgoščevanju in zaokroževanju
se upošteva skladnost meja urbanih struktur v njihovem odnosu do zaokroženih naravnih območij v krajini.«
71. člen
Poglavje 2.6 Koncepti prostorskega razvoja urbanih
središč, za katera je izdelan urbanistični načrt se preimenuje v: 2.6 Koncepti prostorskega razvoja urbanih središč,
za katera so izdelane urbanistične zasnove
72. člen
V 37. členu se drugemu odstavku za zadnjim stavkom
doda besedilo, ki se glasi:
»… Ob izgradnji obvoznice je potrebna izvedba načrta
krajinske arhitekture, ki mora vsebovati oblikovalske rešitve v
zvezi s preoblikovanjem reliefa ter rešitve v zvezi z urejanjem in
ozelenitvijo prostih površin v obcestnem prostoru. Pri umestitvi
obvoznice naj se upoštevajo omilitveni ukrepi v prostor umešča
na način, da čim manj posega v varovana območja in kvalifikacijske gozdne habitatne tipe ter na območja naravnih vrednot
(vključno z jamami). Pri umeščanju v prostor in podrobnejšem
načrtovanju je potrebno zagotoviti koridorsko povezljivost habitatov za velike zveri, divjad in druge sesalce ter za dvoživke (na
območju znanih oziroma pričakovanih črnih točk).«
73. člen
V 37. členu se v tretjem odstavku v zadnji alineji doda
zadnji stavek, ki se glasi:
»Z ustreznim urejanjem in vzdrževanjem teh prostorov
se izboljšuje kakovosti bivalnega okolja, prebivalcem omogoča
njihova vsakdanja uporaba, kar spodbuja aktiven življenjski
slog in prispeva k javnemu zdravju.«
74. člen
V 37. členu se v četrtem odstavku spremeni prva alineja,
da se glasi:
»Proizvodnja ostane temelj razvoja in gospodarske uspešnosti mesta in občine. Moteča industrija in območje komu-
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nalnih storitev v centru se sčasoma preselijo na primernejše
lokacije v gospodarske cone v severnem delu mesta. Omogočajo se pogoji za razvoj teh dejavnosti (dostopnost za tovorni,
železniški in javni promet).«
75. člen
V 37. členu se v četrtem odstavku spremeni druga alineja,
da se glasi:
»– Območje severno od jedra mesta se delno nameni
predvsem razvoju gospodarskih con gospodarskega območja
(LIK, Podjetniško naselje Kočevje, GCK20), delno pa razvoju
turističnih in športno-rekreacijskih programov na območju Kočevskega jezera. Območja v bližini mestnega jedra se namenjajo predvsem bivanju. GCK20 (izvedbeni del) se razvija fazno
še po izgradnji obvoznice. Pri presoji gospodarske cone na
izvedbenem nivoju je potrebno preveriti stanje kvalifikacijskih
vrst/HT oziroma morebitno novo conacijo ter ustrezno oblikovati omilitvene ukrepe, da do poslabšanja stanja kvalifikacijskih
vrst/HT ne bo prišlo. Upoštevati je potrebno kumulativen vpliv
na celotnem Natura 2000 območju. V primeru nadaljnje širitve
Gospodarske cone Kočevje oziroma pri načrtovanju drugih posegov v prostor je potrebno ohraniti sklenjene gozdne površine
med Gospodarsko cono Kočevje (strateški in izvedbeni del) in
poselitvenimi območji naselij Klinja vas in Gorenje. Na območju
gospodarskih con oziroma za širitev le teh (Gospodarska cona
Kočevje) naj se upoštevajo omilitveni ukrepi za preprečevanja
vsakršnega izlitja ali ponikanja onesnaževal (industrijske odpadne vode, padavinske odpadne vode, gasilna voda, nevarne
snovi v primeru delovnih nesreč ipd.) v podzemne vode. Skladišča okolju nevarnih snovi, deponije odpadkov, proizvodne
dejavnosti z močno obremenjenimi industrijskimi vodami in
podobne dejavnosti, ki so potencialno nevarne za vodno okolje,
niso dopustne.«
76. člen
V 37. členu se v četrtem odstavku spremeni tretja alineja,
da se glasi:
»– Degradirana območja (gospodarske cone Melamin,
nekdanji Avto Kočevje, Itas, rudniška separacija, betonarna pri
LIK-u idr. in neurejeno vrtičkarsko naselje ter romska naselja)
se razvijajo iz vzpostavljenih produkcijskih resursov oziroma
postopoma preuredijo bodisi z umeščanjem novih programov
s poudarjenim urbanotvornim značajem, s komunalnim opremljanjem, rekreacijski in športni objekti.«
77. člen
V 37. členu se v četrtem odstavku spremeni četrta alineja,
da se glasi:
»tako da se zagotovita boljša izkoriščenost prostora in
ustreznejša podoba urbane strukture. V okviru njihove sanacije
in prenove se zagotovi tudi zadostne javno dostopne zelene
površine, vzpostavi prehodnost in varne povezave s sosednjimi
območji za pešce in kolesarje. Posebno degradirano območje
je širše območje Kočevskega jezera, ki je potrebno celovite sanacije in ustrezne izrabe, ki bo temeljila na varovanju in krepitvi
krajinskih kakovosti.«
78. člen
V 37. členu se v petem odstavku doda četrta alineja, ki
se glasi:
»Opredelijo se elementi in povezave, ki predstavljajo pomembne elemente zelenega sistema (zelene infrastrukture) na
nivoju občine in regije.«
79. člen
V 37. členu se v devetem odstavku spremeni izraz »urbanističnega načrta« v »urbanistične zasnove« ter spremeni
določilo iz prvega stavka tako, da sledi:
»Oskrba z električno energijo občine poteka prek prenosnih elektroenergetskih daljnovodov DV 110 kV Ribnica–
Kočevje in DV 110 kV Kočevje-Hudo. Distribucija električne
energije na območju Občine Kočevje …«
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80. člen
V 38. členu se v petem odstavku doda zadnji stavek prve
alineje, ki se glasi:
»Povezovalne poti se uredi izven cest oziroma se ceste
uredi z režimom za ostale uporabnike.«
81. člen
V 38. členu se v sedmem odstavku spremeni izraz »urbanističnega načrta« v »urbanistične zasnove«.
82. člen
V 40. členu se v četrtem odstavku v osmi alineji doda
tekst, da se ta glasi:
»Ureja in širi se pokopališče v Konca vasi in do njega
zagotovi varna dostopnost za pešce in kolesarje.«

glasi:

83. člen
V 41. členu se v deveti točki doda zadnji stavek, ki se

»Vzpodbuja se uporaba in prenova obstoječih tradicionalnih kmetijskih objektov. Novi kmetijski objekti naj bodo
oblikovani skladno s tradicionalnimi značilnostmi prostora.«
84. člen
V 42. členu se v četrtem odstavku na koncu zadnjega
stavka doda tekst, da se ta glasi: »Poleg z odloki razglašenih
in zavarovanih gozdov s posebnim namenom se v OPN kot
gozdovi s posebnim namenom opredelijo tudi drugi gozdovi in
gozdni otoki, predvsem taki, ki imajo funkcijo mestnih oziroma
primestnih gozdov (npr. pri Mlaki pri Kočevju, na območju
Mestnega loga ipd.) in so ključnega pomena za telesno aktivnost urbanega prebivalstva in/ali razvoj turistične ponudbe.
Obravnava se jih kot območja so-rabe s stališča rekreacije za
katera veljajo posebne usmeritve s stališča zelenega sistema,
ki opredeljujejo podrobnejše vidike javne dostopnosti kot tudi
načine so-urejanja in so-vzdrževanja s stališča občine.«
85. člen
V 43. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Razvijajo se turistične in prostočasne dejavnosti kot ena temeljnih strateških usmeritev za gospodarski razvoj in za dvig
bivalnih kakovosti, tako da bo občina postala kakovostno,
uveljavljeno, privlačno in prepoznavno območje bivanja ter
rekreacijske in turistične ponudbe. Razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti temelji na naravnih (ohranjenost narave in
neonesnaženost okolja, kvalitetne prvine naravnega okolja
ipd.) ter ustvarjenih danostih (obstoječe turistične točke in
ureditve, objekti in območja kulturne dediščine, tradicionalna
kulturna krajina in kmetijstvo ipd.). V vplivnih območjih naselij
se potrebe prebivalcev obravnava prednostno in vse ureditve
za prostočasne dejavnosti zasnuje tudi kot javno dostopne za
prebivalce teh naselij.«
86. člen
V 44. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Ohranjajo se pridobivalni prostori s podeljeno rudarsko pravico za tehnični kamen – dolomit (Mozelj I in II, Kočevska Reka, Koprivnik in Laze) in tehnični kamen – apnenec
(Čeplje in Peskokop Mala gora).
(3) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah se zagotovi izdelava vsakokratnih strokovnih prostorskih preveritev in utemeljitev ter
določitev ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov ter za
sprotno in končno sanacijo, prouči se možnost in smotrnost
opredelitve novega območja za izkoriščanje mineralnih surovin.
Na območju širitev peskokopa Mala Gora se bo pridobivanje
kamnine izvaja fazno. Sečnja gozda naj se skladno s tem
izvaja postopno in v skladu z napredovanjem eksploatacijskih
del. Izkoriščene površine naj se sproti sanirajo in rekultivirajo
na način, da se ponovno vzpostavi gozdna vegetacija. Po
zaključku posameznih faz eksploatacije je treba vzpostaviti
čim bolj naravno stanje. Sprejemljivost širitve peskokopa Mala
Gora se naj v nadaljevanju presoja na izvedbenem nivoju plana
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na podlagi zadnjih dostopnih podatkov o gozdnih funkcijah in
trendih habitatnih tipov.«
87. člen
V 44. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Vse nelegalne in neperspektivne površinske kope, ki še
niso samosanirani, je potrebno izvesti sanacijo.«
88. člen
V 45. členu se v četrtem odstavku na koncu zadnjega
stavka doda tekst, ki se glasi:
»… Objektov vodne infrastrukture in drugih objektov na
vodotokih, ki niso več v funkciji, se ne obnavlja in se jih prepusti
delovanju vode razen v primerih iz 26. člena tega odloka.«
89. člen
V 45. členu se sedma točka spremeni tako, da se ta glasi:
»Varstvo pred škodljivim delovanjem voda: Zagotavlja se
varnost naselij in infrastrukture pred visokimi vodami ter pri tem
uveljavlja načelo sonaravnosti. Upošteva se naravna dinamika
vodotokov, ohranjajo se retenzijske površine in mokrišča, vode
se zadržuje v povirnem delu.«
V 45. členu se doda 12. točka, ki se glasi:
»Jugovzhodni del občine nahaja v vplivnem območju kopalnih voda Kolpa, Prelesje-Kot. Celotna občina pa se nahaja
v prispevnem območju kopalnih voda Kolpe in Sodevcev ter
prispevnem območju kopalnih voda Krke in Straže.«
90. člen
V 46. členu se prva točka dopolni tako, da se glasi:
»Vodovarstvena območja zajetij pitne vode so: Mala gora,
Rebrski studenec I in II, Pod Stojno 1, Rožni studenec, VS-1
in VS-2, RS-1/88, Gotenica 1 in 2, Cvišlerji, Mačkovec I in II,
Koprivnik, K-1/89, Mrzli studenec I in II, Livold, Kačji potok,
Rajndol – rezervni vodni vir, Pod skalo KR-5 Kočevska Reka,
KR-6 Kočevska Reka, Mokri potok 1 in 2, Novi lazi, Spodnji
potok, Borovec, Gornja Briga, Veliki Mošenik, Mali Mošenik,
Knežja Lipa, KL-1/93, Izvir Brezovica – rezervni vodni vir, B-1
pri Brezovici, B-1/89, SL-1/90, L-1/97, Dol 1 in Dol 2, Dolski
Potok 1, 2, Dol-Predgrad – rezervni vodni vir, Željne in Željne
I, VD-1 v Dolu in VD-2 v Dolu, S-1/89 pri Seču – rezervni vodni
vir in SB-1/18 Spodnja Bilpa.«
91. člen
V 47. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sanacije nelegalnih in neperspektivnih opuščenih površinskih
kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin): Nelegalni in neperspektivni kopi v občini se evidentirajo
in sanirajo z uvedbo ustrezne nadomestne rabe prostora ali
pa s prepuščanjem naravni sukcesiji. Prednostno se sanirajo
površinski kopi v bližini naselij in dediščinskih območij. Sanacija nelegalnih kopov se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov.«
92. člen
V 50. členu se drugi odstavek spremeni tako, da sledi:
»Dediščina se varuje glede na tip zvrst (arheološka,
stavbna profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska,
dediščinska kulturna krajina, ostalo) in glede na status varstvo
režima (kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena in
preostala dediščina).«
93. člen
V 51. členu se v drugi in tretji alineji spremeni prvi stavek
ter v četrti alineji spremeni zadnji stavek tako, da ti sledijo:
»– Območja Natura 2000 in posebna varstvena območja:
Rinža in Kočevsko – posege in dejavnosti na obravnavanih
območjih se načrtuje tako, …«.
»– Naravne vrednote številnih zvrsti (z odlokom je zavarovana naravna vrednota: Željnske jame): naravne vrednote se
varujejo v skladu ….«.
»– … Na območjih pričakovanih naravnih vrednot je potrebno najdbe mineralov in fosilov prijaviti pristojni instituciji za
varstvo narave.«
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V 52. členu se dodata dvanajsti in trinajsti odstavek, ki
se glasita:
»(12) Dosedanje retencijske, razlivne in poplavne površine se ne smejo zmanjševati in se vzdržujejo v naravnih
razmerah. Vse ureditve se načrtuje tako, da se ne poslabša
poplavna varnost.
(13) Za vse varstvene režime (poplavna, erozijska, plazljiva in plazovita območja) je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa.«
94. člen
V 55. členu se v prvem stavku spremeni pojem »razpršene« v pojem »posamične« poselitve.
95. člen
Preglednica 1 v 58. členu se spremeni tako, da se območja podrobnejše namenske rabe »f – OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE ZUNAJ NASELIJ« premakne iz območji stavbnih zemljišč v območja drugih zemljišč. Prav tako se v besedilu
spremeni pojem »razpršene« v pojem »posamične« poselitve.
96. člen
V 63. členu se v devetem odstavku spremeni pojem »razpršene gradnje« v pojem »posamične« poselitve.

glasi:

97. člen
Dvanajsti odstavek 63. člena se spremeni tako, da se

»Pred sprejemom so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijska vzdrževalna dela ter rekonstrukcije
obstoječih legalno zgrajenih objektov,
– na obstoječih gradbenih parcelah (torej z najmanj enim
manj zahtevnim ali zahtevnim objektom), gradnja EO in NO
glede na NRP skladno s prilogama Odloka – preglednicama
1_EO in 2_NO,
– odstranitve obstoječih objektov; za objekte varovane
s predpisi s področja kulturne dediščine, je potrebno pridobiti
soglasje ZVKDS,
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI
ter drugih omrežij in objektov v javno korist, ki niso v nasprotju
z načrtovanimi gradnjami v OPPN,
– gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščite ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– tematske raziskave za namen določitve varstvenih režimov in evidentiranja stanja in
– posegi, ki so v PIP za posamezno EUP navedeni kot
dopustni posegi pred sprejetjem OPPN.«
98. člen
Druga alineja četrtega odstavka 64. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»objekti GJI in ostali gradbeni inženirski objekti se lahko
gradijo do meje sosednjih zemljišč,«
99. člen
Doda se nova šesta alineja četrtega odstavka 64. člena,
ki se glasi:
»V primeru nadomestne gradnje določila o minimalnih
odmikih ne veljajo – stavba se lahko postavi na isto mesto
tudi z manjšimi odmiki brez soglasja mejašev, če velikost in
namembnost ostaneta enaka odstranjeni stavbi.«
100. člen
V 68. členu se doda osmi odstavek, ki se glasi: »Ozelenitev trgovskih, poslovnih in proizvodnih con, vključno s pripadajočimi parkirišči, je treba izvesti na podlagi krajinsko arhitekturnega načrta.«
101. člen
V 68. členu se zaporedje odstavkov preštevilči, in sicer od
točke 8 do točke 10, in sicer navzgor za eno enoto tako, da se
»točka 8 spremeni v 9, 9 v 10 in 10 v 11.«
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102. člen
Naslov 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»splošni PIP glede gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov«
103. člen
V 69. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nezahtevni in enostavni objekti se razvrščajo skladno
s predpisom, ki določa vrsto objektov glede na njihovo zahtevnost (v nadaljevanju Uredba) in ne smejo presegati dimenzij in
velikosti določenih z Uredbo – Gradnja NO in EO je dopustna,
kadar objekti izpolnjujejo pogoje iz Uredbe, splošne PIP iz tega
člena, podrobnejše PIP za PNRP, posebne PIP za EUP in ki so
navedeni v prilogah 1_EO in 2_NO.
– Pri umeščanju, gradnji in oblikovanju NO in EO se smiselno upoštevajo določila 64. člena (splošni PIP o legi objektov), 66. člena (splošni PIP o velikosti in oblikovanju objektov)
in 67. člena tega odloka (splošni PIP o oblikovanju okolice,
zasaditvah in urejanju odprtih površin.
– Na kmetijskem zemljiščih je dopustna umestitev stavb
kot EO in NO skladno z opredelitvijo v Prilogah 1_EO in 2_NO,)
na izteku oziroma na robu domačij v oddaljenosti do 20 m od
stavbnih zemljišč z NRP SKs, SKk, IK, As, Ak ter Ag.
– Dopustna je rekonstrukcija, nadomestna gradnja in
prestavitev obstoječih kozolcev tudi v večji oddaljenosti od
roba domačij, vendar le pod pogojem, če se s tem izboljša raba
kmetijskih zemljišč ali zaradi predvidene GJI.«
104. člen
V 69. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Odmiki: Stavbe-NO in stavbe-EO morajo biti od
predmetne meje sosednje parcele, odmaknjeni najmanj 1,5 m,
s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi
manjši oziroma do parcelne meje.
Ograje, škarpe in podporne zidove ter urbano opremo je
dopustno postaviti največ do meje zemljiške parcele na kateri
se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanjem ne posega na sosednje zemljišče. Če se gradijo na
mejo, se morajo lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o
tem pisno sporazumeti.
Od roba vozišč oziroma javnih površin morajo biti stavbe-NO in stavbe-EO odmaknjene praviloma najmanj 3,5 m
oziroma:
– v skladu z regulacijskimi linijami ali gradbenimi linijami,
– v skladu z določili kategorije cest po prometno-tehničnih
predpisih,
– v skladu s soglasjem pristojnega mnenjedajalca s področja javnih površin; oziroma varstva kulturne dediščine, v
kolikor poseg spada v njihovo pristojnost. Ograje, škarpe in
podporni zidovi se lahko postavijo na urejeno mejo javnega
prostora, vsekakor pa s soglasjem pristojnega mnenjedajalca
s področja javnih površin; oziroma varstva kulturne dediščine,
v kolikor poseg spada v njihovo pristojnost.
(3) Oblikovanje: Stavbe-NO in stavbe-EO morajo biti
oblikovane v skladu z določili EUP, tako
da oblikovno ne izstopajo. Strehe so lahko oblikovane
kot dvokapne strehe, ravne strehe, pri širinah stavb do 4 m pa
tudi enokapne strehe. Pri prostostoječem objektu, naj bo sleme
strehe v smeri daljše stranice. Strešne frčade na strehah niso
dovoljene.
Ograje, podporni zidovi – pri oblikovanju ograj se upošteva tip in material značilnih obstoječih ograj – lesenih, žičnih ipd.
ograje. Medsosedske ograje ne smejo presegati višine 1,80 m,
varovalna ograja pa skladno z uredbo, ki ureja to področje.
Škarpe in podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi
materiali in ozelenjeni. Na območjih stavbne in naselbinske
kulturne dediščine ter v dediščinskih kulturnih krajinah, naj se
upošteva tradicionalne značilnosti oblikovanja zidov, škarp,
opornih in podobnih konstrukcij.
Gradnja protihrupnih ograj je dopustna le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa in na podlagi
urbanistične in krajinske preveritve ter utemeljitve, pri čemer je
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treba zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi obcestnega prostora in okoliške pozidave ter ustrezno oblikovanje
in zasaditve za zakrivanje ograj v pogledih iz okoliških objektov.
Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže ter drugi
ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo tako,
da ne bodo vidno moteči.
Urbana oprema – npr. nadkrita čakalnica na avtobusnem
ali taksi postajališču, javna kolesarnica, objekti za oglaševanje,
skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk,
konfini in drugi elementi urbane opreme naj bodo oblikovane po
merilih te stroke, v skladu z drugimi elementi opreme javnega
prostora.«
105. člen
V 69. členu se v celoti brišejo četrti, peti, šesti, sedmi,
osmi in deveti odstavek.
106. člen
V 69. členu se spremeni zaporedje odstavkov, in sicer
tako, da se točke 10, 11, 12 in 13 preštevilči navzdol za šest
enot tako, da se »točka 10 spremeni v 4, 11 v 5, 12 v 6 in 13 v 7.
107. člen
V 69. členu se šesti odstavek dopolni z zadnjo alinejo,
ki se glasi: »postavitev oglasnih veleplakatov oziroma velikih
reklamnih panojev izven območij strnjenih naselij ni dopustna;
Objekti za oglaševanje morajo zagotavljati neoviran pogled na
krajino, parke, zelenice, značilne vedute ipd.; Njihova namestitev na fasade, kozolce in druge kmetijsko-gozdarske objekte
ni dopustna.«
108. člen
V 69. členu se v celoti brišeta štirinajsti in petnajsti odstavek.
109. člen
V 69. členu se preštevilči šestnajsti odstavek – po izbrisu štirinajstega in petnajstega odstavka se preštevilči v osmi
odstavek.
110. člen
V 71. člen se doda novi deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti
in štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»… (10) Za vsak poseg na objektu, individualnem priključku oziroma v vplivnem območju vodov in naprav gospodarske
javne infrastrukture je potrebno pridobiti soglasje pooblaščenega upravljalca te gospodarske infrastrukture.
(11) Pri eventuelnih posegih na samih vodih oziroma
njihovem območju je potrebno le-te ustrezno zaščititi oziroma
prestaviti po predhodno pridobljeni projektni dokumentaciji pooblaščenega GJI – v skladu s predpisi, ki veljajo za dotično infrastrukturo. Pri projektni rešitvi je potrebno upoštevati priključne
točke obstoječe infrastrukture. Nastale stroške ogleda, izdelave
projekta zaščite in prestavitve omrežja, zakoličbe, zaščite in
prestavitve omrežja ter nadzora krije investitor izgradnje na
določenem območju. Investitorja bremenijo stroški odprave
napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor
tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastal.
(12) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami izvede pooblaščen upravljalec gospodarske javne infrastrukture (ogledi,
izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del
in dokumentiranje izvedenih del).
(13) Potrebno je izdelati DGD/PZI zaščite oziroma morebitne prestavitve obstoječega omrežja in projekt DGD/PZI
priključka za predvideno novogradnjo. Zraven se predloži še
splošne projektne pogoje.
(14) Ob izgradnji obvoznice je potrebna izvedba načrta
krajinske arhitekture, ki mora vsebovati oblikovalske rešitve v
zvezi s preoblikovanjem reliefa ter rešitve v zvezi z urejanjem
in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem prostoru.«
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111. člen
V osmem odstavku 72. člena se oznaka »UN Kočevje«
spremeni v »UZ Kočevje«.
112. člen
Enajsti odstavek 72. člena se spremeni tako, da se ta
sedaj glasi:
»Bivalna območja, območja centralnih dejavnosti ter območja zelenih površin se naj povežejo s peš in kolesarskimi
potmi. Omrežja pešpoti in kolesarskih povezav (stez oziroma
poti) se opremijo z urbano opremo prostora:
– z javno razsvetljavo (razen na območju gozdov in tam,
kjer javna razsvetljava ni potrebna oziroma njena namestitev
ni skladna z vizijo urejanja prostora ali s smernicami sektorjev),
– z drevoredi oziroma drugo zasaditvijo glede na v tem
odloku določene profile posamezne prometnice,
– v pomembnejših naseljih pa mestoma tudi z razširitvami
javnega prostora – s počivališči, ki se uredijo kot peščene ali
(na območjih bolj strnjene pozidave) tlakovane površine, opremljene z urbano opremo za sedenje in počitek (klopi in mize,
smetnjaki, pitniki, stojala za kolesa ipd.),
– z drugo urbano opremo prostora (usmerjevalne in info
table, konfini ali ograje za preprečevanje vdora motornega
prometa na te površine ipd.).«
113. člen
V 72. člen se dodajo dvanajsti in trinajsti odstavek ter novi
šestnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(12) Spodbuja naj se razvoj mreže urejenih in varnih
kolesarskih poti znotraj naselij in med njimi, ki se bo ustrezno
navezovalo na prometna vozlišča (avtobusne in železniške postaje). Na avtobusnih in železniškem postajališču ter pomembnejših javnih površinah naj se uredi zadostno število varnih
in pokritih parkirišč za kolesa, opredelijo naj se območja za
postavitev servisnih delavnic po sistemu »popravi si sam« ipd.
(13) Spodbuja se naj nadaljnji razvoj mreže pohodniških,
planinskih, kolesarskih, jahalnih in pešpoti. Poti naj se ustrezno
navežejo na regionalno, državno in evropsko mrežo poti, ki
potekajo čez območje občine oziroma njeno bližino. Njihove
lokacije in nanje vezane ureditve ne smejo biti v nasprotju s
conacijo gozdnega prostora in naravovarstvenimi zahtevami.
Urejene naj bodo na sonaraven način. Vzpodbuja se nadaljnji
razvoj mreže mestnih koles, namenjenih izposoji, ki do sedaj
zajema sedem postajališč. Te so urejene v mestu Kočevje pri
železniški postaji, Občini, športni dvorani, avtobusni postaji,
zdravstvenem domu in v naselju Dolga vas. V sklopu širitve
omrežja sta predvideni dve novi postajališči in sicer ob TICu
pri Campu Jezero in v vaškem Jedru Dolge vasi »Kobel«. Kolesarski center se s kolesarskimi stezami poveže z okoliškimi
naselji …
(16) GCK20 se poveže na predvideno vzhodno obvoznico, katera se priključi na severnem delu cone. V sklopu
prve faze GCK20 se prenovi mreža prometne varnosti na tem
območju.«
114. člen
V 72. členu se dvanajsti in trinajsti odstavek preštevilčita
v štirinajsti in petnajsti odstavek.
115. člen
V besedilo odloka se doda nov 72.a člen, ki se glasi:
»72.a člen
(splošni PIP za plovbo)
Posege, ki lahko vplivajo na varnost plovbe na obali ali
v vodi, je v območjih veljavnega občinskega akta o plovnosti
potrebno urejati v skladu z veljavno zakonodajo o plovbi po
celinskih vodah in s soglasjem pristojne uprave RS.«
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116. člen
V besedilo odloka se doda nov 72.b člen, ki se glasi:
»72.b člen
(splošni PIP za gradnjo in urejanje železniškega omrežja)
Obstoječa že prenovljena železniška proga s potniškim
prometom naj se na območju Melamina preuredi v končno
postajo skladno z že usklajenim načrtom. V območju širitve gospodarske cone pa naj se industrijski tir podaljša proti severu.
Pri gradnjah in ureditvah v varovalnem progovnem pasu
je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja železniškega prometa ter predhodno pridobiti projektne pogoje in
pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji s strani upravljavca
javne železniške infrastrukture.«
117. člen
V 73. členu se peta točka spremeni tako, da se za besedo
platojev doda besedni sklop »za tovorna vozila«.
118. člen
V 74. členu se iz četrtega odstavka briše prvi stavek, šesti
odstavek pa se spremeni tako, da se sedaj glasita:
»(4) Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem
omrežju v odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi
nadtalni ali podtalni hidranti. Hidranti morajo biti praviloma
umeščeni v prostor na zelenih površinah v odmiku 1 m od
utrjenih površin. Zasebno hidrantno omrežje ni del javnega
vodovodnega omrežja in mora biti zato pod meritvijo.
(6) Najožja območja objektov, ki so del javnega vodovodnega omrežja (zajetja, vodohrani, vodarne, črpališča, hidropostaje, razbremenilniki ...) morajo biti zavarovana z zaščitno
ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa.«
119. člen
V šesti odstavek 75. člena se doda nov drugi stavek, da
se člen glasi:
»… (6) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in
značilnosti tal omogočajo ponikanje, je treba zagotoviti bogatenje podtalnice s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin,
terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Odvajanje
padavinskih voda na urbanih območjih je treba urediti na način,
da bo zmanjšan hipni odtok. Predvideti je potrebno ponikanje
ali začasno zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike. Nepozidani del gradbenih parcel je treba v čim večji meri ohranjevati netlakovan ali
ga tlakovati s propustnimi materiali (npr. zatravitve, travne plošče, prodniki ipd.). Čista padavinska voda iz navedenih površin
se lahko uporabi tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.«
120. člen
V 75. členu se iz sedmega odstavka briše prvi stavek in
doda besedilo tako, da se člen glasi:
»Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni
možno, se naj padavinsko vodo odvaja ločeno v kanalizacijo
na podlagi pogojev upravljavca kanalizacije, pri čemer naj se
čim večji del padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko
omrežje začasno zadrži na lokaciji (npr. suhi zadrževalniki
ipd.).«
121. člen
V 75. člen se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Prometne ceste, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo biti
utrjene, odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s
teh površin mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov
in lovilcev olj.«
122. člen
V 75. členu se deseti in enajsti odstavek preštevilčita v
enajsti in dvanajsti odstavek.
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123. člen
V 75. členu se v dvanajstem odstavku k zadnjemu stavku
doda besedilo, tako da se zadnji stavek glasi:
»… Iztok iz čistilne naprave mora ustrezati predpisanim vrednostim, upoštevajoč zahteve Programa upravljanja
z območji Natura 2000, ki določajo nadstandardno čiščenje
odpadnih voda (10mg/l nitratov) na območjih vpliva na habitat
človeške ribice.«
124. člen
V 76. člen se v tretji odstavek doda zadnji stavek tako,
da se glasi:
»… Klavniških odpadkov in kadavrov naj se ne odlaga
v naravno okolje, temveč se za prevzem in odvoz dogovori z
Nacionalnim veterinarskim inštitutom.«
125. člen
V 76. členu se v petem odstavku prvi stavek briše ter doda
določilo, da se člen glasi:
»V naseljih Gorenje, Konca vas, Koblarji, Breg, Mahovnik,
Spodnji Cvišlerji, Zgornji Cvišlerji, Onek, Mačkovec, Čeplje,
Laze pri Predgradu, Spodnji Log, Dolnja Briga, Koče, Novi
Lazi, Morava, Željne, Črni Potok, Zajčje Polje, Kočarji, Rajndol,
Nemška Loka so dopustni le medovarni smetnjaki. Odlaganje
odpadkov se uredi na podlagi predlogov lokacij v okviru projekta DeGoMe tako, da je dostop rjavemu medvedu onemogočen
(npr. z montažo zabojnikov z varovalom, ki medvedom preprečuje odpiranje). Na teh območjih se postavijo table z besedilom
o obveznem odlaganju odpadkov v tovrstne zabojnike ter s pojasnilom o potrebnosti te obveze. Zagotovi se redno praznjenje
zabojnikov za odpadke.«
126. člen
V 76. členu se peti in šesti odstavek preštevilčita v šesti
in sedmi odstavek.
127. člen
V 76. člen se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Sanira naj se vsa divja odlagališča gradbenih in drugih
odpadkov v naravnem okolju in preprečuje njihova nadaljnja
odlaganja.«
128. člen
Sedmemu odstavku 78. člena se doda nov prvi stavek, ki
se glasi: »Planiranje in izgradnja novih transformatorskih postaj
s pripadajočim SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih
obremenitev na posameznih območjih.«
129. člen
Osmi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Transformatorske postaje so praviloma samostoječi objekti
pravokotnega tlorisa, medtem ko se na območjih centralnih
dejavnosti, urbane večstanovanjske pozidave in večjih območjih proizvodnih dejavnosti praviloma umeščajo v večje
objekte, v pritličju, po možnosti na vogalu zgradbe in mora
biti neposredno dostopna. Treba je zagotoviti ustrezen dostop
za vzdrževanje in zamenjavo transformatorjev. Pri umeščanju transformatorskih postaj se upošteva določila predpisov o
električnem in magnetnem sevanju. Samostoječe transformatorske postaje morajo biti čim manjše. Priporočljivo je, da se
njihova vizualna izpostavljenost delno zmanjša z združevanjem
z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, kot so zbirna
mesta za odpadke, nadstrešnice, delno zasutje in podobno. Do
transformatorskih postaj je potrebno zagotoviti stalen dostop s
težko mehanizacijo.«
130. člen
V 78. členu se dodata trinajsti in štirinajsti odstavek, ki
se glasita:
»(13) Za napajanje predvidenih objektov na območju
urejanj je potrebno zagotoviti energetski koridor za priključitev predvidenih objektov na obstoječe elektroenergetsko infrastrukturo v širini 1 m na vsako stran od predvidene trase
kablovoda.
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(14) Vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo,
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. Za vsa križanja in vzporedni
potek predvidenega objekta je potrebno izdelati elaborat križanj
in približevanj z obstoječimi daljnovodi.«
131. člen
V 79. členu se prvi odstavek dopolni in drugi odstavek
spremeni tako, da se glasita:
»(1) Obstoječe lokacije mlinov in žag se lahko izkoristijo
za male vodne elektrarne, če se z njihovo ureditvijo prispeva
k prenovi ali revitalizaciji objektov kulturne dediščine in ne pomeni bistvenih sprememb hidroloških in morfoloških lastnosti
naravne vrednote (npr. gradnja novih jezov na mestu porušenih
ali nadvišanje obstoječih).
(2) Ureditev, obnova in režim na malih vodnih elektrarnah
morajo biti usklajeni z zahtevami pristojnih služb za upravljanje voda, ohranjanje narave in s predpisi za varstvo kulturne
dediščine.«
132. člen
V 80. členu se alineje drugega odstavka dopolnijo in
spremenijo tako, da se glasi:
»(2) Pri načrtovanju komunikacijskih objektov elektronskega omrežja mobilnih komunikacij (bazne postaje in dostopovne točke) je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje
usmeritve in pogoje:
– na celotnem območju občine je dopustno vzpostavljati dostopovne točke kot samostojne elektronske naprave za
mobilne telekomunikacije v lokalnem (dostopovnem) komunikacijskem omrežju iz oddelka klasifikacije objektov CC-SI 22
na prej zgrajenih stavbah, gradbenih inženirskih objektih in na
ureditvah drugih gradbenih posegov,
– bazne postaje s samostoječimi antenskimi stolpi izven
območij stavbnih zemljišč s poselitvijo je dopustno graditi tako,
da je zagotovljena integracija v okolje glede na ugotovljene
oziroma varovane kakovosti prostora – na območjih PNRP I, P,
E, B, L, O, f in LN, na drugih pa v skladu z področnimi predpisi
(npr. varstva kmetijskih, gozdnih ipd. zemljišč),
– baznih postaj s samostojnimi antenami ali antenskimi
drogovi v območjih stavbnih zemljišč na prej zgrajenih stavbah
ali gradbenih inženirskih objektih ni dopustno nameščati, če
gre za stavbe namenjene zdravstvu, varstvu, izobraževanju in
bivanju ter na otroška igrišča in pokopališča,
– bazne postaje ne smejo zastirati pogleda na značilne
vedute naselij ali enote kulturne dediščine; za postavitev objektov je potrebno predhodno pridobiti pisno soglasje zavoda,
pristojnega za varstvo kulturne dediščine,
– bazne postaje se mora v čim večji meri umeščati v
obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave,
– bazne postaje je na varovanih območjih, kjer se varuje
posebna vrednota in na območjih v varovalnem pasu infrastrukture dopustno postaviti le ob predhodni odobritvi pristojnega
soglasodajalca,
– bazne postaje s samostoječimi antenskimi stolpi ni
dovoljeno graditi v neposredni bližini prostorskih dominant,
prav tako jih je treba umestiti na vidno čim manj izpostavljene
lokacije,
– bazne postaje je treba na izpostavljenih legah, območju
kulturne dediščine, na območju izjemne krajine in območju
prepoznavnosti v odprtem prostoru umestiti v prostor na podlagi prostorske preveritve in utemeljitve, tako da bo vpliv na
vidne kvalitete prostora čim manjši, prednostno se umeščajo v
obstoječe objekte, vendar na način, da ne zmanjšujejo njihovih
vrednosti,
– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije, tako da je čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani oziroma arhitekturni in krajinski tipologiji ter
naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten,
zakrivanje, način vgrajevanja v strehe, stolpe ali druge dele
objektov) in da bodo ti objekti in naprave čim manj moteči,
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– bazne postaje je na varovanih območjih, kjer se varuje
posebna vrednota in na območjih v varovalnem pasu infrastrukture dopustno postaviti le ob predhodni odobritvi pristojnega
soglasodajalca,
– kadar je na območju, ki ureja, ali na objektu, ki je
predviden za rušenje, zakonito nameščena bazna postaja, je
za čas gradnje dopustno postaviti začasno bazno postajo. Po
dokončanju gradnje se začasno bazno postajo odstrani. Nadomestno bazno postajo pa je, ne glede na ostale določbe tega
akta, dopustno postaviti na nov objekt ali drugače.«
133. člen
Druga alineja prvega odstavka 81. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda in od
zunanje ograje razdelilne transformatorske postaje nazivne
napetosti 110 kV in 35 kV 15 m (15 m levo in 15 m desno od
osi DV),«
Četrti odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja nad 1 kV je prepovedana gradnja objektov,
v katerih se lahko nahaja vnetljiv material, na parkiriščih pod
daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo
vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale, deponiranje materiala in saditev dreves. Pri gradnji objektov v varovalnem
pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa in ostale
veljavne zakonodaje, ki se nanaša na varovalne pasove elektroenergetskih omrežij.«
134. člen
V 85. členu se oznake enot urejanja prostora »KNL-2,
KOČ-3-OPPNb, KOR-1, KOR-6, KOP-3, LIV-1, STL-4«, spremenijo v »KL-2, KV-3-OPPNb, KR-1, KR-6, KK-3, LI-1, ST-1«.
135. člen
V 86. členu se dodajo četrti, peti in šesti odstavek, ki se
glasijo:
»(4) Pri novogradnji ali obnovi prometnic morajo biti robniki pločnikov, kolesarskih poti in zelenic takšne višine in/ali
oblike, da je možen prehod malih sesalcev in dvoživk preko
robnikov. Pri obnovi in gradnji novih cest se naj na območjih,
kjer imajo dvoživke selitvene poti izvedejo trajni podhodi pod
cestami, s primernimi dimenzijami in trajno usmerjevalno ograjo.
(5) Pri sanaciji nelegalnih površinskih kopov se pri načrtovanju sanacije upošteva tudi renaturacija (zgolj sukcesivna ali
načrtovana) z ohranjanjem ali vzpostavitvijo manjših mokrišč
za dvoživke, gnezdišč za veliko uharico in drugih naravnih
elementov, ki povečujejo lokalno biodiverziteto.
(6) Pri posegih v neposredni bližini drevesnih naravnih
vrednot je potrebno le-ta ustrezno zavarovati, da ne pride do
mehanskih poškodb debla, vej in korenin. Okrog dreves se naj
ohranja ustrezno veliko zeleno in neutrjeno območje (najmanj
v širini krošnje).«
136. člen
V 86. členu se četrti in peti odstavek preštevilčita v peti
in šesti odstavek.
137. člen
V 86. členu se šesti odstavek spremeni in dopolni na
način, da se glasi:
»S tehničnimi in drugimi ukrepi se zagotovi ohranitev
kraškega podzemlja, ne izvaja se posegov in dejavnosti, ki bi
povzročili onesnaževanje kraškega podzemlja ali znižali kakovost podzemnih habitatov. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih
voda se upošteva zakraselost območja in po potrebi zagotovi
nadstandardno čiščenje. Na območju smučišč se pri umetnem
zasneževanju ne uporabljajo dodatki, ki bi lahko vplivali na
onesnaženost kraškega podzemlja.«
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138. člen
V 86. člen se dodajo sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Na kraških tleh naj se pred načrtovanjem posegov,
ki obsegajo tudi zemeljska dela, na podlagi znanih podatkov
preveri prisotnost jam, njihovih vhodov in poteke podzemnih
rovov ter ravna skladno s predpisi s področja varovanja narave.
(8) Na območju pomembnega koridorja za živali in v vplivnem območju 500 m se ne načrtuje posegov in dejavnosti, ki bi
lahko imeli negativni vpliv na prehodnost koridorja. Ohranja se
obstoječa namenska raba gozd. Zaradi velike nevarnosti trkov
z živalmi naj se nujno zagotavlja varna pretočnost in funkcionalnost tako koridorja, ceste in železnice, npr. z označitvijo,
zmanjševanjem najvišje dovoljene hitrosti, ureditvijo zelenega
mostu za prehajanje živali preko obeh infrastrukturnih objektov
in drugimi ukrepi.
(9) Na hidroloških naravnih vrednotah z visoko stopnjo
ohranjenosti se ne načrtuje in umešča malih hidroelektrarn.
Prav tako se ne obnavlja nekdanjih žag, mlinov, jezov in drugih
objektov.
(10) Vožnja z vozili na motorni pogon in kolesi izven za to
urejenih površin, v naravnem okolju, je prepovedana.«
139. člen
Peti odstavek 88. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Objekti, ki so lahko pomemben vir onesnaževanja, se
umeščajo le na območja, namenjena gospodarskim dejavnostim. Za vse posege na območju proizvodnih dejavnosti, ki
bodo vir onesnaževanja zraka iz tehnoloških procesov in zanje
po predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja
in zaradi posega v okolje zaradi gradnje naprave ali njene
spremembe ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, se
načrtuje, da si mora investitor pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja pridobiti strokovno oceno vplivov emisije v zrak iz
naprave v skladu z določili prej navedenega predpisa, ki ureja
emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.«
140. člen
V 89. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ob gradnji kočevske obvoznice je potrebno izvesti ustrezno odvodnjavanje in ukrepe za preprečitev izlitja nevarnih
snovi v vodotoke in podzemno vodo ob morebitnih prometnih
nesrečah med obratovanjem ali razlitju večjih količin goriva, olja
in drugih škodljivih tekočin in materiala.«
V 89. členu se tretji odstavek do štirinajstega odstavka
preštevilčijo v četrti odstavek do petnajstega odstavka.
141. člen
V 89. členu se dopolni sedmi odstavek, da se glasi:
»Vse obstoječe in predvidene vodne vire se varuje pred
onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi
o varovanju vodnih virov na območju občine.«
142. člen
89. členu se dodajo, šestnajsti, sedemnajsti, osemnajsti,
devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dvaindvajseti, triindvajseti,
štiriindvajseti in petindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(16) V proizvodnih dejavnostih je treba uporabiti sodobne tehnološke in ostale rešitve, ki bodo omogočili varčno in
smotrno rabo pitne vode (npr. učinkovita regeneracija odpadne
vode, varčne pipe ipd.). Proizvajalci industrijske odpadne vode
morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode. Zaradi širjenja območij za proizvodne dejavnosti
vodni viri, ki služijo trenutni ali bodoči oskrbi prebivalstva s pito
vodo, ne smejo biti ogroženi, običajna oskrba prebivalstva s
pitno vodo pa ne sme biti motena.
(17) Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim
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skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. Motorna goriva, olja in
maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem –
lovilna skleda – brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna
na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo
vso morebitno razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin.
V enakem smislu zadrževalnega sistema je treba zagotoviti
tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli verjetnost
onesnaženja požarnih vod (posledično tudi površinskih in podzemnih voda ter tal) z nevarnimi snovmi.
(18) Zaradi ureditev dostopa do vodotokov in drugih vodnih površin (jezera, ribniki …) za potrebe rekreacije in turizma
se morfološke značilnosti voda ne smejo spreminjati. Dostopi in
druge ureditve se naj načrtuje tako, da se omogoča delovanje
naravnih procesov na vodah in ob njih. Posegi morajo biti omejeni na najmanjšo potrebno mero. Vse morebitne ureditve se
naj izvajajo na sonaraven način z uporabo naravnih materialov.
(19) Naravne vodotoke je treba prepuščati naravnim procesom in ohranjati v naravnem stanju, izjeme so pod posebnimi
pogoji možne na erozijsko ogroženih območjih. Na naravnih
vodotokih gospodarska raba v turistične in rekreacijske namene ni dopustna.
(20) Ob vodotoku se ohranja obstoječa avtohtona drevesna in grmovna vegetacija. V primeru odstranitve dreves in
grmovnic je te potrebno nadomestiti z zasaditvijo novih oziroma
omogočiti ponovno spontano razrast. Na območju strnjenega
naselja mesta Kočevje, so dovoljene sonaravne ureditve in
revitalizacije obvodnega prostora.
(21) Zasipavanje ponorov ni dopustno.
(22) V primeru potrebe po trajnih deponijah viškov zemeljskega materiala v času gradnje, morajo lokacije le-teh biti
natančno določene ter prikazan njihov obseg ter način ureditve.
Lokacije trajnih deponij je možno urediti le izven območij vodnih
in priobalnih zemljišč ter popravnih območjih tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Vse z gradnjo
prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. Hkrati
je na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedano odlaganje
in pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
odlaganje ali odmetavanje odkopanih ali odpadnih materialov
ali drugih podobnih snovi ter odlaganje odpadkov.
(23) Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega
materiala v času gradnje, morajo biti locirane izven poplavnih
območij ter vodnih in priobalnih zemljišč, urejene pa tako, da
se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po
končani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh za
potrebe gradnje postavljenih provizorijev in ostankov začasnih
deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.
(24) Organizacija gradbišča mora biti takšna, da bodo
zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi, da bo preprečeno
onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča
goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena
pred možnostjo izliva v okolje.
(25) Za izvedene posege v prostor je naročnik dolžan
pristojnemu organu za upravljanje varstva voda in občini predložiti dokazilo o izvedenih omilitvenih ukrepih. Slednje občina
v naslednjem postopku vgradi v OPN.«
143. člen
90. členu se v četrti odstavek doda zadnji stavek, hkrati se
dodajo šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Za zgoraj navedena dela je potrebno pridobiti odločbo
MKGP o uvedbi zahtevne aglomeracije.«
»(6) Na občutljivih območjih z naravovarstvenimi statusi
(npr. kraška polja, močvirje in mokrotne površine, obvodne površine) naj se pred izvedbo agrarnih operacij (melioracij, komasacij in arondacij) preveri izvedljivost z vidika varstva narave.
(7) Pašnike naj se prednostno ureja na območjih z urejenim dostopom in bližje poselitve, in sicer na kmetijskih površi-
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nah v zaraščanju in na območjih zasmrečenih gozdov ter izven
habitatnega tipa HT_91KO Ilirski bukovi gozdovi.
(8) V naseljih Ravne, Inauf, Remergrund, Kočarji, Koče,
Mala Gora, Verdreng, Cesta, Tanči vrh, Staro Brezje, Suhi
Potok, Gorenja Bukova Gora, Srednja Bukova Gora, Hrib pri
Koprivniku, Draga oziroma Dragarji, Mokri Potok, Sadni Hrib,
Iskrba, Kačji Potok, Pleš, Lapinje, Luža, Grintovec, Stari Breg,
Kot, Rajhenav, Podstene, Videm, Prežulje in Hreljin ni dovoljena gradnja stavb na nepozidanih stavbnih zemljiščih, razen za
potrebe kmetijstva in gozdarstva in drugih obstoječih dejavnosti
ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
144. člen
V 91. členu se šestnajsti odstavek dopolni z zadnjim
stavkom, da se glasi:
»Na površinah gozdov so dopustne krčitve gozda v kmetijske namene v primerih, ki jih določajo predpisi o gozdovih. Na
izkrčenih površinah za kmetijske namene se za dovoljevanje
posegov v prostor smiselno uporabljajo določila PIP za kmetijska zemljišča po tem odloku. Krčenje gozda za kmetijske namene naj se izvaja izven glavnega razmnoževalnega obdobja
gozdnih vrst ptic in drugih varovanih vrst, med septembrom in
marcem naslednjega leta.«
145. člen
Doda se nov 90.a člen s podnaslovom (preprečevanje
konfliktov živine in velikih zveri na paši), ki se glasi:
»Pri urejanju pašnikov in varovanju živine na paši naj se
upoštevajo priporočila projekta DInAlpBear https://www.varna-pasa.si/varovanje-premozenja/ucinkoviti-ukrepi/ za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi (rjavi medved, volk).«
146. člen
V 91. členu se v šestnajstem odstavku na koncu besedila
doda besedilo, ki se glasi:
»Krčenje gozda za kmetijske namene naj se izvaja v skladu s pogoji in omejitvami zapisanimi v odločbi za krčitev gozda
Zavoda za gozdove Slovenje.«
147. člen
91. členu se dodajo sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti
in dvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(17) Na območjih sprememb gozdnih v kmetijska zemljišča se naj ureditve izvajajo skladno z načeli dobre prakse in
v sodelovanju z predstavniki ZGS. Posekana drevesa in štori
se naj čim prej odstranijo. Novo nastali gozdni rob je treba
ustrezno sanirati v skladu z naravnimi značilnostmi gozdnega
roba bližnjega območja- vzpostaviti strukturiran gozdni rob.
Spremembe namenske rabe ne smejo ovirati gospodarjenja v
zalednih gozdovih.
(18) Spremembe namenske rabe in opredelitve novih
dejavnosti v gozdnem prostoru (npr. kolesarski center, strelišče ipd.) ne smejo imeti negativnega vpliva na gospodarjenje
v gozdovih. Prometnice oziroma poti, ki se uporabljajo za
potrebe dostopa in gospodarjenja z gozdnimi zemljišči morajo
ostati tudi v bodoče neovirane in primerne za prehod gozdarske
mehanizacije. V nasprotnem primeru je treba zagotoviti nadomestne prometnice in prostore za začasno skladiščenje lesa.
(19) Na občutljivih območjih z naravovarstvenimi statusi
(npr. kraška polja, močvirje in mokrotne površine, obvodne površine) naj se pred izvedbo agrarnih operacij (melioracij, komasacij in arondacij) preveri izvedljivost z vidika varstva narave.
(20) Pašnike naj se prednostno ureja na območjih z
urejenim dostopom in bližje poselitve, in sicer na kmetijskih
površinah v zaraščanju in na območjih zasmrečenih gozdov
ter izven habitatnega tipa HT_91KO Ilirski bukovi gozdovi.«
148. člen
Drugi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stopnje varstva pred hrupom se določijo po podrobnejši
namenski rabi v skladu z veljavno zakonodajo. Na območju naselij (stanovanjske površine, stanovanjske površine za
posebne namene, površine podeželskega naselja, osrednja
območja centralnih dejavnosti ali druga območja centralnih
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dejavnosti, površine športnih centrov ali površine za turizem,
površine za oddih rekreacijo in šport, parki, površine za vrtičkarstvo, druge urejene zelene površine ali pokopališča in površine posamične poselitve) se v splošnem določa III. stopnja
varstva pred hrupom, razen na območju spalnih naselij oziroma
njihovih delih, stanovanjskih površinah za posebne namene,
površinah za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč
in okrevališč, kjer se določa II. stopnja varstva pred hrupom,
na stanovanjskih površinah za stanovanjsko gradnjo (SS),
površinah počitniških hišic (SP) in površin za turizem (BT) naj
velja II. SVPH, v kolikor ta območja v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju izpolnjujejo pogoje za
II. stopnjo varstva pred hrupom, ter za območje površin za industrijo, gospodarske cone ali površinah z objekti za industrijsko
proizvodnjo, kjer se določa IV. stopnja varstva pred hrupom.«
149. člen
V tretjem odstavku 92. člena se doda zadnji stavek, ki
se glasi:
»II. SVPH naj velja tudi na območjih vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju izpolnjujejo pogoje za II. stopnjo varstva pred
hrupom.«
150. člen
V 92. člen se dodata peti in dvanajsti odstavek, ki se
glasita:
»(5) Na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod
pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.
(12) Izvedba protihrupnih ukrepov za nove objekte v varovalnem progovnem pasu je obveznost investitorjev novih
objektov.«
151. člen
V 92. členu se peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti
odstavek preštevilčijo v šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in
enajsti odstavek.
152. člen
Osmi in deseti odstavek 92. člena se spremenita tako,
da se glasita:
»(8) Pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom imajo prednost
ukrepi zmanjšanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi
preprečevanja širjenja hrupa v okolju. Hrup naj se tako pri viru
zmanjša do najmanjše možne mere. Posebno pozornost je
potrebno nameniti hrupu prometa in hrupu obratov oziroma
naprav vključno s prezračevalnimi napravami in toplotnimi črpalkami.
(10) Pri načrtovanju dejavnosti na območjih IV. stopnje
varstva pred hrupom, je potrebno predvideti ustrezne aktivne
in pasivne ukrepe za zaščito življenjskega okolja pred hrupom.
Območja IV. SVPH se ločijo od bolj mirnih in občutljivih območij
poselitve.«
153. člen
Tretji odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V območjih z namensko rabo Ap, CD, CU, SB, SKg,
SP, SSo, ZK in ZV naj velja I. stopnja varstva pred sevanjem.«

glasi:

154. člen
Četrtemu odstavku 93. člena se doda prvi stavek, ki se

»V območjih z namensko rabo E, f, PC in T naj velja
II. stopnja varstva pred sevanjem.«
155. člen
Peti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vplivna območja virov elektromagnetnega sevanja segajo od
središčne osi daljnovoda na višini 1 metra od tal v odvisnosti
od nazivne napetosti in geometrij (tipa) daljnovoda, in sicer
za nadzemni daljnovod naziven napetosti 100 kV tip jelka,
portal in donau 14 m na vsako stran osi ter za tip sod 11 m na
vsako stran osi. Izjema so območja, za katera so že pridoblje-
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na pravnomočna gradbena dovoljenja. Umeščanje objektov v
varovalnem prostoru ni dopustno, razen s posebnim soglasjem
pristojnega mnenjedajalca s področja dotičnega električnega
sistema.«
156. člen
V šestem odstavku 93. člena se spremeni pojem »razpršene« v pojem »posamične« poselitve.
157. člen
Peti in šesti odstavek 94. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(5) V primeru osvetlitve zunanjih površin se naj uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo
v modrem delu spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke,
nikakor pa ne LED ali živosrebrove; v kolikor se uporabljajo
LED svetila, naj imajo filter, ki ne prepušča valovnih dolžin pod
500 nm). Vse svetilke morajo biti v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in morajo biti
pravilno nameščene (ne smejo sevati nad vodoravnico). Za
osvetljevanje naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z
ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom.
(6) Odprtega prostora izven naselij in ob bregovih Kolpe
se ne osvetljuje.«
158. člen
V 94. členu se doda deveti odstavek ki se glasi:
»(9) Odprtega prostora izven naselij se ne osvetljuje. Kjer
je to nujno, se zunanja osvetlitev, zaradi varstva netopirjev
izvede s svetilkami, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do barve
temperature 2700 K.«
159. člen
V 97. členu se v prvi odstavek pred obstoječe besedilo
doda stavek, ki se glasi:
»(1) Za posege, ki so na plazljivih območjih je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
160. člen
V 97. člen se dodajo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek,
ki se glasijo:
»(5) Gradnja objektov na poplavno ogroženih zemljiščih
ni možna pred izdelavo dodatne hidrološko hidravlične analize,
v kateri se opredelijo celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne
nevarnosti. Prav tako se določijo vplivi gradnje na prihodnje
stanje in predlagajo ukrepi, da ne bi prišlo do poslabšanja
razmer za širše območje. Izjema so območja, za katera so že
pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja. Če se pokaže
potreba ali interes za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplave
ogroženosti, ki odstopajo od predvidenih v izdelanem hidrološko-hidravličnem elaboratu (Hidrološko hidravlični elaborat
s kartami poplavne nevarnosti in kartami razredov poplavne
nevarnosti za sedanje in predvideno stanje za potrebe izdelave
OPN Občine Kočevje (št. 172/11, november 2011, dopolnitev
september 2014)), je potrebno ponovno izdelati hidrološko
hidravlično analizo in preveriti vpliv le-teh ukrepov na vodni
režim. Pri tem naj bo poudarek na celovitih omilitvenih ukrepih
za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
(6) Na stavbnih zemljiščih, ki se nahajajo na poplavnih
območjih, je dovoljena rekonstrukcija objektov pod posebnimi
pogoji v skladu s predpisom, ki določa pogoje in omejitve za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja. Ob izvedbi rekonstrukcij objektov je potrebno pretehtati
možnost izvedbe ukrepov, ki bi preprečili vdor poplavne vode
skozi zidane odprtine (okna, vrata …) in drugo infrastrukturo (kanalizacija, zračniki ….). Za objekte, ki se nahajajo na
poplavnih območjih vodotokov se naj izvajajo ukrepi aktivne
protipoplavne zaščite (npr. pripravljene naj bodo vreče s peskom in drugi pripomočki za hitro zaščito ogroženih objektov,
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ogroženi objekti na imajo v lasti malo črpalko za umazano
vodo, v objektih, kjer je možno, da bi prišlo do povratnega vdora
kanalizacijskih voda, naj se namesti proti povratno loputo na
glavni kanalizacijski iztok iz objekta ipd.).
(7) Na poplavnih območjih izven stavbnih zemljišč se naj
ohranjata primarna raba (kmetijska zemljišč, gozd) in obstoječe mikroreliefne oblike (npr. vrtače ipd.), na njih pa je možno
postaviti objekte, skladno z določbami podrobnejših prostorskih
izvedbenih pogojev za posamezno podrobno namensko rabo
določeno v planskih aktih občine, vendar le tiste vrste objektov,
ki so navedene v Prilogi 1 in Prilogi 2 uredbe, ki določa pogoje
in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja.
(8) Na vseh vodotokih v občini je potrebno izvesti pregled
stanja na terenu ter odstranitev plavja, podrtih dreves ipd. in sanacijo eventualnih poškodb po obilnejših padavinah in neurjih,
ki ogrožajo poselitev in infrastrukturne objekte.«
161. člen
V 97. členu se peti, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti
odstavek preštevilčijo v deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in
trinajsti odstavek.
162. člen
V 97. členu se izbrišejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
163. člen
V 98. členu se v prvem odstavku briše prvi stavek, odstavek pa se dopolni tako, da se glasi: »Požarno varnost za svoje
ureditve zagotavlja investitor oziroma lastnik nepremičnine,
vključno zadostne vodne vire za gašenje. Pri novogradnjah in
prenovah obstoječih javnih vodovodnih sistemov predpisane
količine vodnih virov za gašenje zagotavlja lastnik posameznega javnega vodovoda, do stopnje, ki jo dopušča obstoječe javno vodovodno omrežje. Na območjih brez hidrantnega omrežja
in na območjih, kjer pretoki na omrežju ne zagotavljajo ustrezne
preskrbe s požarno vodo, se zagotovi požarne bazene in druge
ustrezne ureditve.«
164. člen
V 98. členu se briše peti odstavek.
165. člen
Doda se novi 100.a člen, ki se glasi:
»I) Splošni pogoji
a) Če v PEUP OP-1/15, OP-1/16 in OP-1/17 vzpostavitev
nadomestnih kmetijskih zemljišč predstavlja zahtevno agromelioracijo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča,
je treba pridobiti odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije.
b) Če v PEUP OP-1/15, OP-1/16 in OP-1/17 vzpostavitev
nadomestnih kmetijskih zemljišč 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 agromelioracije 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 pričetkom izvedbe nezahtevne agromelioracije pridobiti ustrezna
soglasja ali dovoljenja pristojnih organov.
c) Rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v
EUP KV-1a, KV-2e, KV-3-OPPNe, KV-6d, KV-8a, KV-8b, KV-8c,
KR-16, PG-2, SC-4, SC-13, BO-6, BK-3, BK-5, BR-1, BR-2,
BR-6, BG-2, CV-1, CV-2, ČE-2, ČP-1, ČP-3, DB-1, GB-1, GL-4,
HK-1, KP-2, KE-1, KČ-4, KČ-OPPNa, KK-1, KJ-1, KJ-3, LI-2,
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MK-1, MK-3, MR-1, MO-6, MZ-1, MZ-3, MZ-4c, MZ-9, MZ-10,
MZ-11, MZ-12, MT-1, NZ-1, PP-3, PM-3, RH-1, RN-1, RN-2,
RN-7, RO-2, SV-1, SM-1a, SB-1a, SL-1, SG-1, SG-3, ST-1,
SP-1, VR-13, ŽE-1, ŽE-5, ŽE-8, OP-1, se lahko uporabi le za
vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v EUP OP-1/15,
OP-1/16 in OP-1/17 in za izvedbo zunanje ureditve novo zgrajenih objektov (npr. brežine, zelenice) v EUP KV-1a, KV-2e,
KV-3-OPPNe, KV-6d, KV-8a, KV-8b, KV-8c, KR-16, PG-2, SC4, SC-13, BO-6, BK-3, BK-5, BR-1, BR-2, BR-6, BG-2, CV-1,
CV-2, ČE-2, ČP-1, ČP-3, DB-1, GB-1, GL-4, HK-1, KP-2, KE-1,
KČ-4, KČ-OPPNa, KK-1, KJ-1, KJ-3, LI-2, MK-1, MK-3, MR-1,
MO-6, MZ-1, MZ-3, MZ-4c, MZ-9, MZ-10, MZ-11, MZ-12, MT1, NZ-1, PP-3, PM-3, RH-1, RN-1, RN-2, RN-7, RO-2, SV-1,
SM-1a, SB-1a, SL-1, SG-1, SG-3, ST-1, SP-1, VR-13, ŽE-1,
ŽE-5, ŽE-8, OP-1.
č) Za rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih v
EUP KV-1a, KV-2e, KV-3-OPPNe, KV-6d, KV-8a, KV-8b, KV-8c,
KR-16, PG-2, SC-4, SC-13, BO-6, BK-3, BK-5, BR-1, BR-2,
BR-6, BG-2, CV-1, CV-2, ČE-2, ČP-1, ČP-3, DB-1, GB-1, GL-4,
HK-1, KP-2, KE-1, KČ-4, KČ-OPPNa, KK-1, KJ-1, KJ-3, LI-2,
MK-1, MK-3, MR-1, MO-6, MZ-1, MZ-3, MZ-4c, MZ-9, MZ-10,
MZ-11, MZ-12, MT-1, NZ-1, PP-3, PM-3, RH-1, RN-1, RN-2,
RN-7, RO-2, SV-1, SM-1a, SB-1a, SL-1, SG-1, SG-3, ST-1,
SP-1, VR-13, ŽE-1, ŽE-5, ŽE-8, OP-1, je treba pripraviti elaborat ravnanja z rodovitnim delom tal, ki ga potrdi strokovnjak
kmetijske stroke – pedolog, iz katerega bo razviden način, čas
in strokovni nadzor nad:
– odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih
(v nadaljnjem besedilu: odstranitev rodovitnega dela tal),
– skladiščenjem rodovitnega dela tal in
– navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu:
navažanje rodovitnega dela tal).
d) Če se v PEUP OP-1/15 in OP-1/16 nadomestna kmetijska zemljišča 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 za navoz
rodovitnega dela tal.
II) Usmeritve za pripravo elaborata ravnanja z rodovitnim
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 ustrezno 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 EUP KV-1a, KV-2e,
KV-3-OPPNe, KV-6d, KV-8a, KV-8b, KV-8c, KR-16, PG-2, SC4, SC-13, BO-6, BK-3, BK-5, BR-1, BR-2, BR-6, BG-2, CV-1,
CV-2, ČE-2, ČP-1, ČP-3, DB-1, GB-1, GL-4, HK-1, KP-2, KE-1,
KČ-4, KČ-OPPNa, KK-1, KJ-1, KJ-3, LI-2, MK-1, MK-3, MR-1,
MO-6, MZ-1, MZ-3, MZ-4c, MZ-9, MZ-10, MZ-11, MZ-12, MT1, NZ-1, PP-3, PM-3, RH-1, RN-1, RN-2, RN-7, RO-2, SV-1,
SM-1a, SB-1a, SL-1, SG-1, SG-3, ST-1, SP-1, VR-13, ŽE-1,
ŽE-5, ŽE-8, OP-1, je treba rodovitni del tal odstraniti po horizontih oziroma plasteh. Velikost površine naenkrat odstranjenih
plasti je treba omejiti z zmožnostjo ponovne uporabe oziroma
začasnega deponiranja odstranjenih plasti v ustrezno urejenih
začasnih deponijah, ločeno po plasteh, da se ohranita rodovitnost 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 navažanje rodovitnega dela tal, morajo potekati pod nadzorom
strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa.
III) Pogoji za faznost izvedbe
Pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov v PEUP KV4-OPPNa/1, KV4-OPPNa/2 in
KV4-OPPNa/3 so:
– pravnomočna odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije v PEUP OP-1/17, če gre za zahtevno agromelioracijo v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča,
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– soglasje ali dovoljenje pristojnih organov, če se bo v
PEUP OP-1/17 nezahtevna agromelioracija izvedla na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih,
– pravnomočna odločba o krčitvi gozda v kmetijske namene, če se v PEUP OP-1/17 nadomestna kmetijska zemljišča
vzpostavljajo na zemljiščih, ki so po dejanski rabi gozd,
– soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, k načrtu
agromelioracijskih del, če gre za nezahtevno agromelioracijo
v PEUP OP-1/17,
– potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa, da so
v PEUP OP-1/17 ustrezno izvedena pripravljalna dela za navoz
rodovitnega dela tal.
Pogoja za pridobitev uporabnega dovoljenja za zgrajene objekte v PEUP KV4-OPPNa/1, KV4-OPPNa/2 in
KV4-OPPNa/3 sta:
– potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa, da so
v PEUP OP-1/17 vzpostavljena nadomestna kmetijska zemljišča, ki so po površini in kvaliteti primerljiva z zemljišči na območju gradbenih posegov v PEUP KV4-OPPNa/1, KV4-OPPNa/2
in KV4-OPPNa/3,
– potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke – pedologa, da
so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje
rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom ravnanja
z rodovitnim delom tal. Opredeljene ukrepe je treba izvajati
med gradnjo, s tem da je dopustno pripravljalna dela (posek in
odvoz lesa, izruvanje panjev, delna izravnava manjših depresij
(globine do enega m) na osnovi ustreznih dovoljenj in dokumentacije izvesti predhodno, sam navoz rodovitne plasti pa
takoj po snemanju te plasti, če so predhodna agromelioracijska
dela že končana.«
166. člen
V 101. členu se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
»Urejanje opuščenih (kočevarskih) naselij – OKN: OKN
se revitalizirajo glede na svoje naselbinske in arhitekturne značilnosti, na podlagi PIP po EUP in soglasja ZVKDS in mnenja
Zavoda za varstvo narave, skladno z zakonodajo.«
167. člen
Četrta točka tretjega odstavka 102. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO
in 2_NO.«
168. člen
Četrta točka četrtega odstavka 102. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO
in 2_NO.«
169. člen
Četrta točka petega odstavka 102. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO
in 2_NO.«
Četrta točka šestega odstavka 102. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO
in 2_NO.«
170. člen
Četrta točka sedmega odstavka 102. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni
v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
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171. člen
Četrta točka osmega odstavka 102. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski
objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni
objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in
2_NO.«
172. člen
Doda se nova sedma točka osmega odstavka 102. člena,
ki se glasi:
»Druga merila in pogoji: Za preprečevanje konfliktov z
velikimi zvermi na kmetijah in kmetijskih gospodarstvih izven
strnjenih naselij (pašniki, krmišča, napajališča, molzišča, zatočišča idr.) se pri izvedbi infrastrukture za gojitev domačih živali
upoštevajo učinkovite dobre prakse na tem področju (električne
ograje, električne mreže, pastirski psi, zapiranje stanje oziroma
postavitev masivnih ograd ipd.) in priporočila, pripravljena v
okviru projekta DinAlpBear.«
173. člen
Četrta točka devetega odstavka 102. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni
v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
174. člen
Sedma točka devetega odstavka 102. člena se dopolni z
novo drugo alinejo, da se glasi:
»Druga merila in pogoji:
– Na območju kmetije je dopustno zgraditi dodatno stanovanjsko stavbo, namenjeno menjavi generacij.
– Za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi na kmetijah in kmetijskih gospodarstvih izven strnjenih naselij (pašniki,
krmišča, napajališča, molzišča, zatočišča idr.) se pri izvedbi
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse na tem področju (električne ograje, električne
mreže, pastirski psi, zapiranje stanje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.) in priporočila, pripravljena v okviru projekta
DinAlpBear.«
175. člen
Četrta točka desetega odstavka 102. člena se spremeni
tako, da se glasi: »Dopustni objekti: nestanovanjske stavbe
– kmetijske stavbe, od tega seniki, skednji, kozolci, čebelnjaki,
koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka ter stavbe za
shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice,
lope in podobno). Dopustni so enostavni in nezahtevni objekti,
ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
176. člen
Sedma točka desetega odstavka 102. člena se dopolni z
zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»Druga merila in pogoji: niso dopustni večji gabariti od
gabaritov, ki so značilni za avtohtone obstoječe objekte. Za
preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi na kmetijah in kmetijskih gospodarstvih izven strnjenih naselij (pašniki, krmišča,
napajališča, molzišča, zatočišča idr.) se pri izvedbi infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite dobre prakse
na tem področju (električne ograje, električne mreže, pastirski
psi, zapiranje stanje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.) in
priporočila, pripravljena v okviru projekta DinAlpBear.
177. člen
Doda se nova – tretja alineja v peti točki drugega odstavka 103. člena, ki se glasi:
»Izjemoma je dopustno odstopanje, da se za javno storitveno dejavnost nameni celotna stavba, ko gre za izrazito
mestotvorno dejavnost,«
178. člen
Četrta točka tretjega odstavka 103. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: nestanovanjske stavbe, v katerih so
dopustni stanovanjski deli, gradbeno inženirski objekti, eno-
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stavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega
odloka: 1_EO in 2_NO.«
179. člen
Četrta točka četrtega odstavka 103. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
180. člen
Četrta točka petega odstavka 103. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
181. člen
Sedmi točki petega odstavka 103. člena se dodata novi
alineji, ki se glasita:
»– v primeru obstoječih pokopališč okoli cerkva je dovoljena širitev le teh, vključno s potrebnimi ureditvami (parkirišče,
poslovilna vežica itd.),
– kjer je registrirana kulturna dediščina, je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja.«
182. člen
Četrta točka šestega odstavka 103. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
183. člen
Četrta točka drugega odstavka 104. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
184. člen
Sedmi točki drugega odstavka 104. člena se doda nova
alineja, ki se glasi:
»ob posegih v prostor je treba uporabiti sodobne tehnološke in ostale rešitve, ki bodo omogočili varčno in smotrno rabo
pitne vode (npr. učinkovita regeneracija odpadne vode, varčne
pipe ipd.) Proizvajalci tehnološke odpadne vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.«
185. člen
Četrta točka tretjega odstavka 104. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
186. člen
Šesti točki tretjega odstavka 104. člena se doda nova
prva alineja, ki se glasi:
»naj bodo stavbe umeščene v prostor na način, da bodo
z ustrezno lego in orientacijo imele funkcijo protihrupne zaščite
v smeri proti območjem z varovanimi prostori.«
187. člen
Sedmi točki tretjega odstavka 104. člena se doda nova
šesta alineja, ki se glasi:
»ob posegih v prostor je treba uporabiti sodobne tehnološke in ostale rešitve, ki bodo omogočili varčno in smotrno rabo
pitne vode (npr. učinkovita regeneracija odpadne vode, varčne
pipe ipd.) Proizvajalci tehnološke odpadne vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.«
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188. člen
Šesta točka četrtega odstavka 104. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, od tega kmetijske stavbe za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali (objekti
v sklopu farm, rastlinjaki, hlevi, ribogojnice ipd.), žage (sušilnice, decimirnice, pokrita in odprta skladišča, kotlovnice za
kogeneracijo na lesno biomaso, silosi za žagovino, proizvodni
objekti ipd.) in gradbeno inženirski objekti. Bencinski servis ni
dopusten. Dopustni so enostavni in nezahtevni objekti, ki so
opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
189. člen
Deveti točki četrtega odstavka 104. člena se dodajo nove
alineje, ki se glasijo:
»– za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi na kmetijah in kmetijskih gospodarstvih izven strnjenih naselij (pašniki,
krmišča, napajališča, molzišča, zatočišča idr.) se pri izvedbi
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse na tem področju (električne ograje, električne
mreže, pastirski psi, zapiranje stanje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.) in priporočila, pripravljena v okviru projekta
DinAlpBear;
– ob posegih v prostor je treba uporabiti sodobne tehnološke in ostale rešitve, ki bodo omogočili varčno in smotrno rabo
pitne vode (npr. učinkovita regeneracija odpadne vode, varčne
pipe ipd.) Proizvajalci tehnološke odpadne vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.
– poleg veljavne okoljske zakonodaje, ki omejuje onesnaževanja okolja z nitrati, je treba upoštevati tudi naravovarstvene
predpise, predvsem določila iz Programa upravljanja območij
Natura 2000 (2015-2020; sklep Vlade RS št. 00719-6/2015/13,
9. 4. 2015) za varstvo kraškega podzemlja (HT_8310 Jame,
ki niso odprte za javnost) in habitatov varovanih vrst (močeril
Proteus anguinus in drobnovratnik Leptodirus hochenwartii).
Upravljanje kmetijskih gospodarstev je treba izvajati na način,
da ne pride do onesnaževanja kraškega podzemlja in slabšanja
ohranitvenega stanja jamskega živalstva.«
190. člen
Četrta točka drugega odstavka 105. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
191. člen
Četrta točka tretjega odstavka 105. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
192. člen
Tretja točka drugega odstavka 106. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustne dejavnosti: rekreacijske in športne dejavnosti ter kot spremljajoče dejavnosti kulturne, razvedrilne, izobraževalne in gostinske dejavnosti oziroma turistične dejavnosti
v odprtem prostoru (ureditve poti in zbirališča obiskovalcev
v peščeni izvedbi, minimalni objekt/boks za osnovne potrebe
dejavnosti (npr. za prodajo kart, spominkov itd.).«
193. člen
Druga alineja četrte točke drugega odstavka 106. člena
se spremeni tako, da se glasi:
»enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
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194. člen
Sedmi točki drugega odstavka 106. člena se doda nov
prvi stavek, ki se glasi:
»Zelene površine naj bodo v čim večji možni meri v javni
funkciji ter dostopne čim širšemu krogu prebivalstva. Površine
naj bodo urejene na način, da bodo zagotavljale dostopnost
do športa in rekreacije za vse starostne in socialne skupine
prebivalstva. V čim večji meri se naj izkoristita obstoječa športna in rekreacijska infrastruktura. Ureditve, objekti, naprave in
ograje …«
Druga točka tretjega odstavka 106. člena se spremeni
tako, da se glasi: »Dopustni objekti: privezi za čolne, dostopi
do vode, klopi ter objekti in naprave za opazovanje narave. Dopustna je gradnja objektov in naprav za potrebe GJI in gradnja
drugih gradbeno-inženirskih objektov. Dopustni so enostavni
in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka:
1_EO in 2_NO.«
195. člen
Prva alineja četrte točke četrtega odstavka 106. člena se
spremeni tako, da se glasi:
»enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
196. člen
Četrta točka petega odstavka 106. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: enostavni in nezahtevni objekti, ki so
opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO, poleg tega
pa še ureditev vrtičkov, namestitev klopi, ureditev počivališč.
Dopustna je tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov.«
197. člen
Četrta točka šestega odstavka 106. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: enostavni in nezahtevni objekti, ki so
opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO, poleg tega
pa še ureditve zelenih površin, namestitev klopi, ureditev počivališč ter postavitev objektov in naprav za opazovanje narave.
Dopustna je gradnja gradbeno inženirskih objektov.«
198. člen
Prva alineja četrte točke sedmega odstavka 106. člena se
spremeni tako, da se glasi:
»enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO«
199. člen
Tretja alineja pete točke sedmega odstavka 106. člena se
dopolni tako, da se glasi:
»spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za
urejanje malih hidroelektrarn so dopustne pod pogojem, da
objekti ohranijo bistvene hidrološke in morfološke značilnosti in
kvalitete vodotokov in obvodnega prostora; vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, gradnje in nove gradnje na mestih obstoječih ali
nekdanjih jezov, mlinov in žag.«
200. člen
Četrta točka osmega odstavka 106. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: pokopališča, spremljajoče stavbe za
opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe in spremljajoči
servisni objekti. Dopustni so enostavni in nezahtevni objekti, ki
so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO, poleg
tega pa še namestitev klopi, ureditev počivališč, stojnice. Če
služijo potrebam pokopališča, so dopustni tudi manjše trgovske stavbe (kot sestavni del dejavnosti na območju), stavbe
za druge storitvene dejavnosti ter sanitarni prostori, ki služijo
obiskovalcem in zaposlenim na območju, tako da je površina
prostorov za posamezno dejavnost do 60 m2. Dopustna je
gradnja gradbeno inženirskih objektov.«
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201. člen
Tretja točka prvega odstavka 107. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustne dejavnosti: promet in skladiščenje, od tega
kopenski promet in spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu. Dopustna je tudi trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi ter servisi za energijo vozil (npr. električne
polnilnice). Na avtobusnih in železniških postajah so dopustne
spremljajoče storitvene dejavnosti, trgovina in gostinstvo.«
202. člen
Četrta točka prvega odstavka 107. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stavbe za promet, bencinski servisi,
servisi za energijo vozil in nestanovanjske stavbe ter gradbeno
inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
203. člen
Četrta točka drugega odstavka 107. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni
v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
204. člen
Četrta točka tretjega odstavka 107. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: cevovodi, komunikacijska omrežja,
elektroenergetski vodi, ostali gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega
odloka: 1_EO in 2_NO.«
205. člen
Četrta točka četrtega odstavka 107. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: objekti in naprave komunikacijskih
sistemov, ostali gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO
in 2_NO.«
206. člen
Četrta točka petega odstavka 107. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: cevovodi, komunikacijska omrežja,
elektroenergetski vodi, odlagališča odpadkov, ostali gradbeno
inženirski objekti in nestanovanjske stavbe, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO
in 2_NO.«
207. člen
Sedma alineja četrte točke 108. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO.«
208. člen
V 109. členu se v naslovu spremeni pojem »razpršeno«
v pojem »posamično« poselitev.
209. člen
V prvem odstavku 109. člena se spremeni pojem »razpršene« v pojem »posamične« poselitve.
210. člen
Četrta točka prvega odstavka 109. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti, enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO
in 2_NO.«
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211. člen
Sedma točka prvega odstavka 109. člena se dopolni z
zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»Druga merila in pogoji: Na območju kmetije je dopustno zgraditi dodatno stanovanjsko stavbo, namenjeno menjavi
generacij.
Za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi na kmetijah
in kmetijskih gospodarstvih izven strnjenih naselij (pašniki,
krmišča, napajališča, molzišča, zatočišča idr.) se pri izvedbi
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse na tem področju (električne ograje, električne
mreže, pastirski psi, zapiranje stanje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.) in priporočila, pripravljena v okviru projekta
DinAlpBear.«
212. člen
V drugem odstavku 109. člena se v naslovu spremeni
pojem »razpršene« v »posamične« poselitve.
213. člen
Drugi odstavek 109. člena se dopolni z zadnjim stavkom
tako, da se glasi:
»Za površine Ak se smiselno uporabljajo podrobnejši PIP,
kot so s tem odlokom določeni za površine SKk, s tem, da so
dopustne dejavnosti, ki spadajo med dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi na kmetijah
in kmetijskih gospodarstvih izven strnjenih naselij (pašniki,
krmišča, napajališča, molzišča, zatočišča idr.) se pri izvedbi
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse na tem področju (električne ograje, električne
mreže, pastirski psi, zapiranje stanje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.) in priporočila, pripravljena v okviru projekta
DinAlpBear.«
214. člen
V tretjem odstavku 109. člena se v naslovu spremeni
pojem »razpršene« v »posamične« poselitve.
215. člen
Tretji odstavek 109. člena se dopolni z zadnjim stavkom
tako, da se glasi:
»Za površine Ag se smiselno uporabljajo podrobnejši PIP,
kot so s tem odlokom določeni za površine SKg, s pogojem, da
niso dopustni predelovalne dejavnosti in gradbeništvo.
Za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi na kmetijah
in kmetijskih gospodarstvih izven strnjenih naselij (pašniki,
krmišča, napajališča, molzišča, zatočišča idr.) se pri izvedbi
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse na tem področju (električne ograje, električne
mreže, pastirski psi, zapiranje stanje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.) in priporočila, pripravljena v okviru projekta
DinAlpBear.«
216. člen
V četrtem odstavku 109. člena se v naslovu spremeni
pojem »razpršene« v »posamične« poselitve.
217. člen
Tretji odstavek 109. člena se dopolni z zadnjim stavkom
tako, da se glasi: »Za površine Ap se smiselno uporabljajo
podrobnejši PIP, kot so s tem odlokom določeni za površine
SP, s pogojem, da niso dopustni predelovalne dejavnosti in
gradbeništvo.
Za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi na kmetijah
in kmetijskih gospodarstvih izven strnjenih naselij (pašniki,
krmišča, napajališča, molzišča, zatočišča idr.) se pri izvedbi
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse na tem področju (električne ograje, električne
mreže, pastirski psi, zapiranje stanje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.) in priporočila, pripravljena v okviru projekta
DinAlpBear.«
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218. člen
Četrta točka prvega odstavka 110. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: enostavni in nezahtevni objekti, ki so
opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO ter gradbeno
inženirski objekti, ki so skladi s 45. členom prehodnih in končnih
določb ZKZ-E.«
Peta točka prvega odstavka 110. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah
dopustnih gradenj in drugih del, poleg tega pa še:
– agrarne operacije, skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih;
– omrežja gospodarske javne infrastrukture; dopustna
so le tista, ki so skladna s 45. členom predhodnih in končnih
določb ZKZ-E;
– zasipavanje zemljišč z namenom ekološkega izboljšanja stanja tal v skladu s predpisi o gradnji in varstvu okolja, ob
zagotavljanju varstva naravnih vrednot in ohranjanju biotske
raznovrstnosti območja; za tak poseg je potrebno pridobiti
odločbo MKGP o uvedbi zahtevane aglomeracije;
– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske
dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela za legalno zgrajene objekte;
– rekonstrukcije državnih, občinskih in lokalnih cest v
skladu z zakonom, ki ureja ceste; Dopustni so tudi objekti,
ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita
čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in
podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje,
pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je
v območje ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste);
– namakalni sistemi in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo biti v skladu s
pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– ograje (razen varovalnih, sosedskih, igriščnih in protihrupnih) in opore za trajne nasade ter opore za mreže proti toči.
Ni dovoljeno ograjevanje kmetijskih zemljišč, razen za
enostavne objekte za potrebe kmetijske dejavnosti in varovalne
ograje za potrebe varovanja ali zaščite ob vodnih virih.«
219. člen
V sedmi točki 110. člena prvega odstavka se delno briše
besedilo tretje alineje, briše se besedilo četrte alineje, doda
se besedilo v novo četrto (prej peto) alinejo in doda se zadnja
alineja, tretja, četrta in zadnja alineja se glasijo:
»– na kmetijskih zemljiščih se na podlagi predhodne okoljske in prostorske ter tehnološko-tehnične preveritve omogoči
raziskovanje mineralnih surovin ob pogoju, da investitor izpad
dohodka nadomesti z odškodnino in da zemljišče ponovno
povrne v kmetijsko rabo;
– agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev; Za agrarne
operacije je potrebno pridobiti soglasja ali dovoljenja pristojnih
organov (ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev);
– pri upravljanju kmetijskih zemljišč je poleg veljavne
okoljske zakonodaje, ki omejuje onesnaževanje okolja z nitrati, treba upoštevati tudi naravovarstvene predpise, predvsem določila iz Programa upravljanja območij Natura 2000
(2015–2020; sklep Vlade RS št. 00719-6/2015/13, 9. 4. 2015)
za varstvo kraškega podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso odprte za javnost) in habitatov varovanih vrst (močeril Proteus
anguinus in drobnovratnik Leptodirus hochenwartii). Kmetijsko
prakso je treba izvajati na način, da ne pride do onesnaževanja
kraškega podzemlja in slabšanja ohranitvenega stanja jamskega živalstva.«
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220. člen
Četrta točka drugega odstavka 110. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: enostavni in nezahtevni objekti, ki
so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO ter gradbeno inženirski objekti, poleg tega pa še postavitev objektov
in naprav za opazovanje narave, ki so skladni s 45. členom
prehodnih in končnih določb ZKZ-E.«
Peta točka drugega odstavka 110. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah
dopustnih gradenj in drugih del, poleg tega pa še:
– agrarne operacije, skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih;
– omrežja gospodarske javne infrastrukture; dopusta so le
tista, ki so skladna s 45. členom predhodnih in končnih določb
ZKZ-E;
– zasipavanje zemljišč z namenom ekološkega izboljšanja stanja tal v skladu s predpisi o gradnji in varstvu okolja, ob
zagotavljanju varstva naravnih vrednot in ohranjanju biotske
raznovrstnosti območja; za tak poseg je potrebno pridobiti
odločbo MKGP o uvedbi zahtevane aglomeracije;
– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske
dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela za legalno zgrajene objekte;
– rekonstrukcije državnih, občinskih in lokalnih cest v
skladu z zakonom, ki ureja ceste; Dopustni so tudi objekti,
ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita
čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in
podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje,
pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti GJI, ki jih je
v območje ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste);
– namakalni sistemi in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo biti v skladu s
pravilnikom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– ograje in opore za trajne nasade ter opore za mreže
proti toči;
– odlaganje zemljine, če gre za izboljšanje kmetijskih zemljišč (npr. zasutje depresij) ter če se zagotovita tudi ustrezna
sanacija in rekultivacija.
Ni dovoljeno ograjevanje kmetijskih zemljišč, razen za
enostavne objekte za potrebe kmetijske dejavnosti in varovalne
ograje za potrebe varovanja ali zaščite ob vodnih virih.«
221. člen
Del tretje alineje sedme točke drugega odstavka, 110. člena se briše, četrta alineja se briše v celoti, doda se besedilo v
četrto alinejo (prej peto). Tretja in četrta alineja se glasita:
»– na kmetijskih zemljiščih se na podlagi predhodne okoljske in prostorske ter tehnološko-tehnične preveritve omogoči
raziskovanje mineralnih surovin ob pogoju, da investitor izpad
dohodka nadomesti z odškodnino in da zemljišče ponovno
povrne v kmetijsko rabo;
– agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev; Za agrarne
operacije je potrebno pridobiti soglasja ali dovoljenja pristojnih
organov (ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev);«
222. člen
V sedmi točki 110. člena drugega odstavka se doda nova
alineja, ki se glasi:
»pri upravljanju kmetijskih zemljišč je poleg veljavne okoljske zakonodaje, ki omejuje onesnaževanje okolja z nitrati, treba
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upoštevati tudi naravovarstvene predpise, predvsem določila iz
Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020; sklep
Vlade RS št. 00719-6/2015/13, 9. 4. 2015) za varstvo kraškega
podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso odprte za javnost) in habitatov varovanih vrst (močeril Proteus anguinus in drobnovratnik
Leptodirus hochenwartii). Kmetijsko prakso je treba izvajati na
način, da ne pride do onesnaževanja kraškega podzemlja in
slabšanja ohranitvenega stanja jamskega živalstva.«

230. člen
Zadnja alineja pete točke prvega odstavka 112. člena se
dopolni tako, da se glasi: »dopustna so tekoča vzdrževalna
dela, rekonstrukcije, gradnje in nove gradnje na mestih obstoječih ali nekdanjih jezov, mlinov in žag, če se ohrani bistvene
hidrološke in morfološke značilnosti in kakovost vodotokov
in obvodnega prostora, razen če se izkaže, da je v času od
porušitve vzpostavljeno ugodno sonaravno stanje vodotoka.«

223. člen
Četrta točka prvega odstavka 111. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: enostavni in nezahtevni objekti, ki so
opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO, poleg tega
pa še postavitev objektov in naprav za opazovanje narave in
gradbeno inženirski objekti.«

231. člen
Zadnja alineja sedme točke prvega odstavka 112. člena
se dopolni z zadnjim stavkom, da se glasi: »vsi posegi so
dopustni v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. Tako
poseganje na vodna in priobalna zemljišča, nadaljnje postavljanje objektov in drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob
vodnem dobru ni dovoljeno, razen izjem po Zakonu o vodah.«

224. člen
Četrta točka drugega odstavka 111. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: enostavni in nezahtevni objekti, ki so
opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO, poleg tega
pa še postavitev objektov in naprav za opazovanje narave in
gradbeno inženirski objekti.«

232. člen
Prva alineja četrte točke prvega odstavka 113. člena se
spremeni tako, da se glasi: »enostavni in nezahtevni objekti, ki
so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO«.

225. člen
Četrta točka tretjega odstavka 111. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: enostavni in nezahtevni objekti, ki so
opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO, poleg tega
pa še postavitev objektov in naprav za opazovanje narave in
gradbeno inženirski objekti.«
226. člen
Četrta točka četrtega odstavka 111. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Dopustni objekti: Dopustni so enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in
2_NO.«
227. člen
Tretja točka prvega odstavka 112. člena se dopolni z
zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»Dopustne dejavnosti: dejavnosti, vezane na rabo in
varstvo površinskih voda, varstvo okolja, ohranjanje narave,
ribištvo, vodni promet, oddih in preživljanje prostega časa ter
dejavnosti, ki so v skladu z veljavnimi predpisi s področja voda.
Vodna zemljišča določa Zakon o vodah in pravilnik o tem.«
228. člen
Prva alineja četrte točke prvega odstavka 112. člena se
spremeni tako, da se glasi:
»enostavni in nezahtevni objekti, ki so opredeljeni v prilogah tega odloka: 1_EO in 2_NO«.
229. člen
V peti točki 112. člena se peta alineja spremeni tako, da
se glasi:
»pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov,
žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme
ogrožati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka.
Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe. Umeščanje ribogojnice v prostor je dopustno na podlagi pozitivnega
predhodnega strokovnega mnenja Zavoda za varstvo narave.
Zaradi občutljivosti naravnih vodnih ekosistemov in potencialnega slabšanja stanja naravnih habitatnih vrst na določenem
območju, obstaja možnost, da tovrsten poseg v naravno okolje
ne bo možen.«

233. člen
V 114. členu se v naslovu in besedilu spremeni pojem
»razpršene gradnje« v pojem »posamične poselitve« in pojem
»razpršena« poselitev v pojem »posamična« poselitev.
234. člen
115. člen se v celoti izloči.
235. člen
V 116. členu se ime člena spremeni tako, da se namesto
pojma »urbanističnega načrta« uporabi »urbanistične zasnove.«
236. člen
V 116. členu se oznake enot urejanja prostora spremenijo
iz »KOČ-1, KOČ-2, KOČ-3, KOČ-4, KOČ-5, KOČ-6, KOČ-7,
KOČ-8, KOČ-1a, KOČ-1b, KOČ-1c, KOČ-1d, KOČ-1e, KOČ-1f,
KOČ-1g, KOČ-1h, KOČ-1i, KOČ-1j, KOČ-1k, KOČ-1l, KOČ-1m, KOČ-1n, KOČ-1o, KOČ-1p, KOČ-1r, KOČ-1s, KOČ-1t,
KOČ-1u, KOČ-1v, KOČ-1s, KOČ-1t, KOČ-1u, KOČ-1v, KOČ1-OPPNa, KOČ-1-OPPNb, KOČ-1-OPPNc, KOČ-2b, KOČ-2c,
KOČ-2d, KOČ-2e, KOČ-2f, KOČ-2g, KOČ-2h, KOČ-2i, KOČ2-OPPNa, KOČ-2-OPPNb, KOČ-3a, KOČ-3b, KOČ-3c, KOČ-3d, KOČ-3e, KOČ-3f, KOČ-3OPPNa, KOČ-3-OPPNb, KOČ-3OPPNc, KOČ-3-OPPNd, KOČ-4a, KOČ-4b, KOČ-4c, KOČ-4d,
KOČ-4e, KOČ-4f, KOČ-5a, KOČ-5b, KOČ-5c, KOČ-5d, KOČ-5e, KOČ-5-OPPNa, KOČ-5-OPPNb, KOČ-5-OPPNc, KOČ-5OPPNd, KOČ-5-OPPNe, KOČ-5-OPPNf, KOČ-6a, KOČ-6b,
KOČ-6c, KOČ-6d, KOČ-6e, KOČ-6f, KOČ-6g, KOČ-6-OPPNa,
KOČ-7a, KOČ-7b, KOČ-7c, KOČ-7d, KOČ-7e, KOČ-7f, KOČ-7g, KOČ-7h, KOČ-7i, KOČ-8a, KOČ-8b, KOČ-8c, KOČ-8d«
v »KV-1, KV-2, KV-3, KV-4, KV-5, KV-6, KV-7, KV-8, KV-9,
KV-1a, KV-1b, KV-1c, KV-1d, KV-1e, KV-1f, KV-1g, KV-1h,
KV-1i, KV-1j, KV-1k, KV-1l, KV-1m, KV-1n, KV-1o, KV-1p, KV-1r, KV-1s, KV-1t, KV-1u, KV-1v, KV-1-OPPNa, KV-1-OPPNb,
KV-1-OPPNc, KV-2a, KV-2b, KV-2c, KV-2d, KV-2e, KV-2f, KV-2g, KV-2h, KV-2i, KV-2-OPPNa, KV-2-OPPNb, KV-3a, KV-3b,
KV-3c, KV-3d, KV-3e, KV-3f, KV-3-OPPNa, KV-3-OPPNb, KV3-OPPNc, KV-3-OPPNd, KV-4a, KV-4b, KV-4c, KV-4d, KV-4e, KV-4f, KV-5a, KV-5b, KV-5c, KV-5d, KV-5e, KV-5-OPPNa,
KV-5-OPPNb, KV-5-OPPNc, KV-5-OPPNd, KV-5-OPPNe, KV5-OPPNf, KV-6a, KV-6b, KV-6c, KV-6d, KV-6e, KV-6f, KV-6g,
KV-7a, KV-7b, KV-7c, KV-7d, KV-7e, KV-7f, KV-7g, KV-7h,
KV-7i, KV-8a, KV-8b, KV-8c, KV-8d«.
237. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – center pri EUP KV-1a doda zadnji stavek, ki se glasi:
»Dodatni PIP za podobmočje KV-1a/1.nk – izvedba tudi
določil po 100.a členu.«
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238. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – center pri EUP z oznako KV-1l spremeni tekst tako,
da se glasi:
»Vzdolž Reške ceste se objekti oblikujejo usklajeno in ob
čim bolj enotni gradbeni liniji. Obstoječe degradirane površine
in objekti se sanirajo. V pasu vzdolž ceste se urejajo zunanje
ureditve (tudi drevored, kolesarska steza) in mestotvorne dejavnosti. Obstoječe zelenice se parkovno urejajo in ohranjajo.
Na območju z namensko rabo IG naj se izvede drevesna, grmovna in travnata zasaditev, ki naj zavzema min.
10 % površin. Na parkirišču mora biti zasajeno vsaj eno
veliko drevo na 4 parkirna mesta ali srednje veliko drevo
na 3 parkirna mesta. V del EUP z PNRP ZDo naj se ohrani
obstoječa obrežna vegetacija, degradirane površine se naj
sanira in zasadi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo primerno za obvodne prostore, neformalne zasnove.
Zeleni pas ob Rinži se naj vključi v zeleni sistem mesta.
Dopustna je rekonstrukcija obstoječe prometnice. Dodatni
posegi v 5 m obrežni pas niso dovoljeni, razen v primeru
izjem, ki jih določata Zakon o vodah in Pravilnik o naravnih
vrednotah. Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov
so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko
ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali
varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen
pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov (84. člen ZV-1).
Območje priobalnih zemljišč Riže severovzhodno od EUP
KV-1l ni dopustno uporabljati za odlaganje in pretovarjanje
nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlaganje ali
odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih
podobnih snovi ter odlaganje odpadkov. Prav tako na teh
zemljiščih ni dopustno parkiranje, servisiranje in pranje (tovornih) vozil ipd. Padavinske vode iz povoznih površin na
območju EUP ne smejo površinsko odtekati v Rinžo in njena
priobalna zemljišča. Vse povozne površine v EUP morajo biti
v smeri proti priobalnim zemljiščem Rinže omejene z robniki.
Preprečiti je potrebno vsakršno odtekanje nevarnih snovi v
Rinžo in na njena priobalna zemljišča v primeru delovne ali
druge nesreče v EUP.
Posegi na območje naravne vrednote in kulturne krajine
Rinže ter območja in objekte kulturne dediščine se uskladijo
s predpisi in pristojnimi službami za varstvo kulturne dediščine, narave in upravljanje z vodami. Potrebno je zagotoviti, da
mejne vrednosti kazalcev hrupa na bližnjih območjih poselitve, kjer velja II. SVPH, ne bodo presežene. V kolikor bodo
na podlagi kart hrupa, ki jih izvede za to usposobljen strokovnjak, ugotovljene prekoračitve mejnih vrednosti kazalcev
hrupa, je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom, ki
bodo raven hrupa na območjih z II. SVPH znižali pod mejno
vrednost. Pri tem naj imajo ukrepi zmanjševanja emisij hrupa
pri njihovem izvoru prednost pred ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolju, ukrepi pasivne protihrupne zaščite stavb
z varovanimi prostori ipd. Celotne stroške izvedbe ukrepov
nosi povzročitelj hrupa.«
239. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – center pri EUP z oznako KV-1v doda zadnji stavek,
ki se glasi:
»V sklopu novih parkirišč za Namo se ohrani oziroma
revitalizira drevored in zagotovi ustrezno kakovostna peš površina pešca – promenadna pot in temu prilagojena javna
razsvetljava.«
240. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Novi center pri EUP z oznako KV-2e doda zadnji
stavek, ki se glasi:
»Dodatni PIP za podobmočje KV-2e/1.nk – izvedba tudi
določil po 100.a členu.«
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241. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki Kočevje – Novi center pri EUP z oznako KV-3c za drugim
stavkom doda stavek, ki se glasi: »Na obstoječem parkirišču,
na PNRP PO je dopustna gradnja nadstrešnice pod naslednjimi pogoji: namenjena je lahko le osebnim vozilom ter dvo ali
trokolesnikom (tlorisne dimenzije parkirnega mesta do 2,5 m
x 5 m); zgolj z enotno ravnino strehe, oblikovano kot ravna
streha z minimalnim naklonom in brez zaprtja katere od fasad;
arhitekturno oblikovan paviljon z lahko jekleno nosilno konstrukcijo, ki naj pokriva tri ali več parkirnih mest – posamezen
neprekinjen niz kot celoto; njena svetla višina naj ne presega
2,5 m; s pridobljenim pozitivnim mnenjem glede lokacije, velikosti in arhitekturnega oblikovanja pooblaščenega občinskega
arhitekta, ki med drugim določi tudi teksture, površinske obdelave in barve.«
242. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Novi center pri EUP z oznako KV-3f spremeni tekst,
da se glasi: »Ni posebnih PIP.«
243. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Novi center doda nov EUP z oznako KV-3g z imenom Zdravstveni dom s PIP »Na južnem robu se lahko uredi
helioport. Njegova raba se časovno omeji le na delovne dni,
na čas med 7. in 19. uro. Izven tega časa so lahko opravljeni
le nujni prevozi. Ob tem pa se lahko uporablja le za namene,
ki so v javnem interesu, tj. za potrebe zdravstvenega doma ter
zaščite in reševanja. DGD naj na podlagi modelnih izračunov
oziroma meritev hrupa opredeli območja z morebitnimi preseganji mejnih vrednosti kazalcev hrupa oziroma koničnih ravni
hrupa v okolju in temu ustrezno določijo in izvedejo protihrupni
ukrepi (aktivna / pasivna protihrupna zaščita). Vzdolž obeh cest
se urejajo zunanje ureditve (zelenice, drevored, kolesarska
steza). Upošteva se potek načrtovane obvozne ceste.«
244. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Novi center doda nov EUP z oznako KV-3-OPPNe
z imenom OPPN Območje poselitve Mestni Log s PIP »Predviden OPPN za ureditev bivalne soseske individualnih enot v
ruralnem okolju, gradbene parcele naj imajo opredeljen dostop
do javne ceste. Do sprejema akta se stavbna struktura ureja v
skladu z merili tč. 8 102. člena, podtočka 6 Merila in pogoji za
oblikovanje, a- Stanovanjska oziroma glavna stavba na gradbeni parceli, gabariti spremeni:
v tlorisnih gabaritih na največ 8 m,
v višinskem gabaritu na največ K+P+M.
gradbene parcele morajo imeti urejen dostop do javne
ceste.
Ključni cilji OPPN so ureditev javne infrastrukture in javnega prometa ter parcelacija gradbenih parcel, tudi kot podlaga
za ureditev lastništva. Tudi slednja se lahko v soglasju z občino
izvaja pred sprejetjem OPPN. Stavbna struktura, ki obstaja v
času sprejetja tega akta se lahko legalizira. Dodatni PIP za
KV-3-OPPNe.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
245. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Novi center pri EUP z oznako KV-4b dopolni besedilo z zadnjim stavkom, ki se glasi: …»Na trasi nadzemnega
daljnovoda se v 15 m pasu (na vsako stran od osi) oziroma od
ograje razdelilne ali transformatorske postaje zagotovi režim
varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja v skladu s
predpisi na tem področju oziroma pridobljenim mnenjem pooblaščenega upravljalca voda.«
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246. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Novi center pri EUP z oznako KV-4f v prvi alineji
8.j točke dopolni besedilo z zadnjim stavkom, ki se glasi: »Za
del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno pridobiti
vodno soglasje.«
247. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – sever se doda nov EUP z oznako »KV-4g« in PIP
»Obstoječe stavbe se v kontekstu eventualnega reševanja socialnih vprašanj lahko namenijo le bivanju.. Novih stanovanjskih
stavb ni dovoljeno graditi.«.
248. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – sever se doda nov EUP z oznako »KV-4h« z imenom »PS SIDG« in PIP »Osrednja poslovna stavba je lahko
tudi okrogle oblike. Suverenost arhitekturne govorice stavbe
v parku naj zagotovi ustrezna zunanja ureditev (prevladujoče
visoke in ostale vegetacije ipd.).«
249. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – sever doda nov EUP z oznako »KV-4-OPPNa« z
imenom »OPPN Gospodarska cona Kočevje 2020« in PIP, ki
se glasi: »Do sprejetja OPPN se prostor ureja v skladu z merili
110. člena (podrobnejši PIP za najboljša kmetijska zemljišča.
Usmeritve za OPPN GC
Ureditev naj se razvija iz obstoječih vzpostavljenih prostorsko infrastrukturnih nastavkov na južnem robu in naj hkrati
odpira navezavo na bodoče ureditve, opredeljene na strateški
ravni OPN – na enoto urejanja prostora KV-4b in na dopolnitve
nastajajoče na severovzhodnem robu. Iz vidikov prilagodljivosti
in hkrati racionalnosti izrabe prostora je pomembna v to lokacijo
ustrezno umerjena organizacija strukture gradbenih enot in
javnega prostora z infrastrukturo.
Končni robovi cone proti severu in vzhodu so hkrati končni
robovi grajene strukture cone in v tem delu tudi mesta. Tako naj
se na jugovzhodnem robu proti Kočevskemu jezeru v urbanističnem merilu in sukcesivno na mikroambientalnem oblikuje
subtilen, povezljiv stik z razvijajočo se turistično rekreativno
strukturo – s stavbno strukturo drobnejšega in največ srednjega merila (predvsem po višini), načelno z enotnim konceptom
nevtralnega likovno prostorskega nagovora geometrije grajenih
struktur in intenzivnejšo hortikulturno ureditvijo. Na podoben
način naj se, torej z zniževanjem volumnov in hortikulturnimi
intervencijami, vzpostavi kakovosten ambientalno prostorski
dialog z odprto krajino polj in gozdov ter miljejem vasi Gorenje
in Klinja vas proti severovzhodu – torej kot, v tem delu, končna
meja sklenjene stavbne strukture mesta. Na severozahodnem
robu naj se tudi vključi/ohrani/ rekultivira obstoječ pas gozda
vzdolž regionalne cesto, v nadaljevanju proti severu pa oblikuje
tudi zaključen stik s strukturo obstoječega gozda.
Dostopne ceste naj se umestijo, na način da se v največji
možni meri izognejo območjem namenjene bivanju, ob tem naj
se zagotovi čim večjo pretočnost in umiritev prometa. Uredijo
naj se hodniki za pešce in kolesarje – v povezavi z omrežjem
kolesarskih stez. V smeri proti stanovanjskim naseljem in turističnemu območju naj bo intenzivno ozelenjena z avtohtono
drevesno in grmovno vegetacijo. Zasaditev naj ima neformalno
zasnovo, sestavljajo jo naj pretežno visoke avtohtone drevesne
vrste z velikimi listnimi ploskvami zasajene v najmanj dveh
vzporednih vrstah, in grmovne vrste. Zasaditev se naj izvede
na način, da bodo skriti vsi objekti v vseh horizontalnih slojih
(grm, drevo). Pri tem zasaditve ne smejo biti v nasprotju s predpisi, ki urejajo saditev drevja v varovalnih pasovih gospodarske
javne infrastrukture. Izvede se naj tudi drevesna, grmovna in
travnata zasaditev znotraj gospodarske cone, ki naj zavzema
min. 10 % površin. Na parkiriščih znotraj EUP mora biti zasaje-
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no vsaj eno veliko drevo na 4 parkirna mesta ali srednje veliko
drevo na 3 parkirna mesta. Do sprejetja OPPN je v smislu
varovanja javnega interesa omejeno trgovanje z zemljišči. Za
del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno pridobiti
vodno soglasje.
Posege na kmetijska zemljišča v PEUP KV4-OPPNa/1,
KV4-OPPNa/2, KV4-OPPNa/3, se nadomesti s kmetijskimi zemljišči v PEUP OP1/15, OP-1/16, OP-1/17.«.
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – jezero besedilo PIP EUP z oznako »KV-5a« dopolni
za zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – jezero besedilo PIP EUP z oznako »KV-5e« dopolni
za zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – jezero besedilo PIP EUP z oznako »KV-5-OPPNd«
dopolni za zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
250. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – jezero besedilo PIP EUP z oznako »KV-5-OPPNf«
dopolni za zadnjim stavkom tako, da se glasi: »Ohranja naj
se drevesna vegetacija na širšem območju Željnske jame. V
jamo in njeno vplivno območje naj se ne posega (gradnja nad
jamskim sistemom in v 50 m vplivnem območju ni dovoljena).
Umeščanje novih objektov na območju naravne vrednote brez
predhodnega soglasja ZRSVN ni dovoljena. Za del EUP, ki
sega na erozijsko območje, je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
251. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – jezero PIP EUP z oznako »KV-6d« dopolni z zadnjim
stavkom, ki se glasi: »Dodatni PIP za podobmočji KV-6d/1.nk
– izvedba tudi določil po 100.a členu.«
252. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki Kočevje – jezero PIP EUP z oznako »KV-6e« za drugim
stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Dopustna tudi gradnja
čebelnjakov.«
253. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – jezero besedilo PIP EUP z oznako »KV-6g« dopolni
z zadnjim stavkom, ki se glasi: »Vsi posegi se načrtujejo na
način, da se naravni vrednoti ohranjata.«
254. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki Kočevje – Pod Stojno doda nov EUP z oznako »KV-6h« z
imenom »Marof« in PIP: »Območje z NPR ZP je namenjeno
parkovnim ureditvam, ekološkemu kmetovanju, gojenju vrtnin
in botaničnemu vrtu, lahko v kombinacijah z učilnicami na
prostem. Na območju z NRP CD naj se objekti namenjeni
izobraževanju, turizmu in gostinstvu oblikovno in programsko
artikulirajo v usklajeno, z enotno nizko celoto (do največ ca.
4,5 m najvišja točka), harmonično tudi z okoliškimi ureditvami
zelenih površin; stavbna struktura naj se oblikuje oblikovno
enotna – tipološko kot paviljonska – z ravno streho, s fasado v
temnejših zemeljskih barvah (opečna, oker, svetlo rjava) oziroma barvah lesa. Urbana oprema in minimalna stavbna struktura naj bo namenjena skupni ((pol)javni) uporabi. Dominante
niso dopustne. Uporabljajo naj se le naravni materiali (les,
kamen, naravne zastirke …). Vrtičkov ni dovoljeno ograjevati.

Uradni list Republike Slovenije
Za območju drevesnice naj se izdela krajinski načrt. Območje
naj se upravlja na način, da ne pride do širjenja invazivnih
tujerodnih rastlinskih vrst na varovana območja, predvsem pa
naj se ohranjajo markantnejša obstoječa drevesa in drevoredi.
Obstoječe neurejeno stanovanjsko območje z NRP SSO se
sanira – preuredi z racionalnejšo izrabo prostora in ustrezno
opremo z GJI. V območje Natura 2000 ter najmanj 5 m obrežni
pas reke Rinže naj se ne posega. V vplivnem območju nad
jamskim sistemom jam zemeljska dela in uporaba pesticidov
ter gnojil niso dovoljena. Ohranja se obrežna lesna vegetacija.
Gradnja objektov na poplavno ogroženih zemljiščih ni možna
pred izdelavo dodatne hidrološko hidravlične analize, v kateri
se opredelijo natančnejši in celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti. Prav tako se določijo vplivi gradnje na prihodnje stanje in predlagajo ukrepi, da ne bi prišlo do poslabšanja
razmer za širše območje. Izjema so območja, za katera so že
pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja.«
255. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Pod Stojno izbriše EUP z oznako »KOČ-6-OPPNa«
z imenom »OPPN Marof« in PIP »Predviden OPPN. Objekti se
oblikujejo usklajeno in v temnejših zemeljskih barvah (opečna,
oker, svetlo rjava). Objekti na območju centralnih dejavnosti se
prenovijo v oblikovno in programsko usklajeno celoto – razvija
se predvsem gostinstvo in turizem, v navezavi na drevesnico.
Zelene površine se izrabijo za park, drevesnico, gojenje vrtnin
in botanični vrt. Obstoječe neurejeno stanovanjsko območje se
sanira – preuredi z racionalnejšo izrabo prostora in ustrezno
opremo z GJI ali prestrukturira v mešane – stanovanjsko centralne dejavnosti. V sklopu priprave OPPN je obvezna pridobitev celovitih urbanističnih in arhitekturnih strokovnih rešitev.
Ureditve na območju drevesnice so dopustne pred sprejemom
OPPN. Posegi na območje naravne vrednote ter območja in
objekte kulturne dediščine se uskladijo s predpisi in pristojnimi
službami za varstvo kulturne dediščine, narave in upravljanje
z vodami.
Za del te EUP, ki je na poplavnem območju, se v fazi
priprave OPPN izdela hidrološko-hidravlična študija, v kateri se opredelijo natančnejši ukrepi za zmanjšanje poplavne
nevarnosti. Pred izdelavo te študije gradnja objektov na tem
območju ni dopustna.«
256. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Mestni Log in Dolga vas doda EUP z oznako »KV-7j«
z imenom »Kolesarski center Dolga vas« in PIP »Vsi posegi
na območje naravne vrednote in kulturne krajine Rinže se
uskladijo s pristojnimi službami za varstvo kulturne dediščine,
narave in upravljanje z vodami. V delu kjer sega na območje
dediščinske kulturne krajine (namenska raba K2 in G), urejanje
novih poti, spremembe konfiguracije terena, postavitve (začasnih) preprek in ovir ter drugih objektov, odstranitve obrežne in
druge vegetacije ter ostale ureditve, ki bi lahko negativno vplivale na kulturno krajino, niso dopustne. Zasipavanje (kraških)
mikroreliefnih oblik in ostale spremembe reliefa, ki bi povečale
poplavno ogroženost, niso dopustne, razen v kolikor drugače
izhaja iz hidrološko-hidravlične analize. Načrt krajinske arhitekture v projektni dokumentaciji naj opredeli tudi zeleno parkirišče
s členjeno vegetacijo, predvsem na SV in SZ robu. Za posege
v območju Rinže se pridobi tudi soglasje ZKD. Na območju z
močno poudarjeno ekološko funkcijo nove ureditve in izvajanje
športno-rekreativne dejavnosti ni dopustno. Območje naj se
ureja na način, da ne bo prihajalo do onesnaževanja kraškega
podzemlja (HT-8310 Jame, ki niso odprte za javnost, močeril
Proteus anguinus, jamski hrošč drobnovratnik Leptodirus hochenwartii).
Druga merila in pogoji za PNRP G, K1 in K2: Aktivnosti
se omejijo na dnevni čas, območje naj se ne osvetli in ogradi.
Uredijo se proge za gorsko kolesarjenje, v povprečni širini
0,8–1,2 m, po že obstoječih poteh, drugih gozdnih oziroma
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kmetijskih prometnicah oziroma vlakah. Dodatnih kolesarskih
prog na območju gozda (PNRP G) se praviloma ne načrtuje.
Nove poti so dovoljenje samo za namen zagotavljanja povezav
z obstoječimi potmi in vlakami (povezava v krožne kolesarske
poti). Kolesarskih poti se ne načrtuje in ne ureja na območju
jam in v njihovem 50 m vplivnem območju, upoštevati je potrebno natančne lokacije jam iz katastra jam (jama Jelka ter Jama
1, Jama 2 in Jama 3 pri Dolgi vasi). Zagotovi se ustrezna sklenjena kolesarska povezava do okoliških naselij. Trase naj bodo
v največji meri prilagojene gozdu in terenu, izvedejo naj se tako
da same po sebi ne bodo povzročale erozije. Uredi naj se tudi
odvodnjavanje le teh. Proge imajo lahko vgrajene premične
(demontažne) prepreke, ki se jih po posamičnih uporabah
odstranjuje. Za ureditev športnih aktivnosti naj se v čim večji
meri ohranja naravna zarast in vegetacija. Opozorilne in informativne table naj bodo stilno poenotene, obvezna je uporaba
naravnih materialov (les). Vožnja z vozili na motorni pogon na
območju gozda ni dovoljena. Na območju z močno poudarjeno
ekološko funkcijo, kjer je namenska raba gozd, nove ureditve in
izvajanje športno-rekreativne dejavnosti ni dopustno. Izvajanje
kmetijske dejavnosti ter proizvodna gozdna funkcija območja
ne sme biti ogrožena – prometnice oziroma poti, ki se uporabljajo za potrebe dostopa in gospodarjenja morajo ostati tudi v
bodoče neovirane in primerne za prehod gozdne in kmetijske
mehanizacije. Lastnikom zemljišč mora biti omogočen prost dostop za potrebe izvajanja dejavnosti. Naravna vegetacija naj se
ohranja v čim večji možni meri. Ohraniti je treba zlasti debelejše
drevje in estetsko zanimive osebke drevesnih in grmovnih vrst,
ki se jih naj vključi v zeleni sistem celostne ureditve območja.
Omogočen mora biti prost prehod za gozdne živali. Na območja
gozdov oziroma gozdnega roba izven ureditvenega območja
se ne posega. Na mesta, kjer kolesarske poti sekajo gozdne
ceste, mora upravljavec namestiti opozorilne table, in se dogovoriti z Zavodom za gozdove Slovenije za spremembo režima
uporabe gozdnih cest. Kolesarske poti morajo biti speljane
tako, da je njihov odmik od roba gozdne ceste najmanj 2 m.
Goloseki niso dopustni. Izvedeni morajo biti vsi razpoložljivi
tehnični ukrepi za preprečitev erozije prsti.
Druga merila in pogoji za PNRP ZS: Na območju z NPR
ZS se lahko uredi tudi smučišče s pripadajočimi objekti. Območja ni dovoljeno umetno zasneževati. Če je mogoče, naj
bodo žične napeljave čim manj izpostavljene nad grebeni in
nad krošnjami gozdov. Morebitna predvidena žičnica lahko
obratuje zgolj v zimskem času (do 15. marca), morebitna ograja
ob smučarski progi naj bo lesena. Takoj po ureditvi območja za
smučišče je potrebno zagotoviti ukrepe za preprečevanje erozije in oblikovati popolnoma avtohtono vegetacijsko združbo.
Raba smučišča se kombinira s kmetijsko rabo zemljišč (košnja
trave ipd.).
Druga merila in pogoji za PNRP PO: Na parkiriščih (namenska raba PO) mora biti zasajeno vsaj eno veliko drevo na
4 parkirna mesta ali srednje veliko drevo na 3 parkirna mesta.
Prostor delno ali v celoti spada v območja varovanj s področij
varovanja narave in upravljanja z vodami. Vsi posegi morajo
biti usklajeni s pristojnimi službami za varstvo narave in ZGS.«
257. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Mestni Log in Dolga vas doda EUP z oznako »KV-7k« z imenom »Kolesarski center Dolga vas – glamping« in
PIP »Merila in pogoji za oblikovanje stavb določajo:
a- določila 66. člena (Splošni PIP o velikosti in oblikovanju objekta), pri čemer naj stavbarstvo odraža regionalne in
tradicionalne značilnosti gradnje stavb in optimalno integracijo
stavb v dani ambient;
b- določila 105. člena, ne veljajo pa merila znotraj točke
(2) Podrobnejši PIP za površine za turizem – območja za turizem, sejmišča in prireditveni prostori (BT), in sicer pod tč. 6 in
(Merila in pogoji za oblikovanje) in tč. 7 (Druga merila in pogoji);
c- Merila gabaritov: Vzpostavi naj se enote glamping oblike bivanja istega tipa, velikosti v tlorisu do 2,5 x 5 m (optimalno
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2 x 4 m) in višino do 3 m. Stavbni kubusi naj bodo podolgovate
zasnove, pritlični (P), z možnostjo vzpostavitve izkoriščenega
podstrešja;
d- Streha: Oblikovno naj bo dvokapnica z naklonom 45 sto
pinj ali ravna streha (seveda lahko tudi zelena);
e- Fasade: Kompozicija naj bo izrazito enostavna – čitljiva
in lesena;
f- Druga merila in pogoji – Sestavni del projektne dokumentacije naj bo tudi načrt krajinske arhitekture z zasaditvijo
drevnine po načelu postavitve stavb v zelenju. Za posege v
območju Rinže se pridobi soglasje ZVKDS. Zunanja osvetlitev
naj se izvede s svetilkami, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne
spuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do
barvne temperature 2700 K.«
258. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Mestni Log in Dolga vas doda EUP z oznako »KV-7l« z imenom »Kolesarski center Dolga vas« s PIP »Merila in
pogoji za oblikovanje stavb določajo:
a- določila 66. člena (Splošni PIP o velikosti in oblikovanju
objekta), pri čemer je ključno da stavbarsvo odraža regionalne
in tradicionalne značilnosti gradnje;
b- določila 105. člena, ne veljajo pa merila znotraj točke (2)
Podrobnejši PIP za površine za turizem – območja za turizem, sejmišča in prireditveni prostori (BT), in sicer pod tč. 6 in
(Merila in pogoji za oblikovanje) in tč. 7 (Druga merila in pogoji);
c- Merila lokacije in gabaritov: Stavbni kubus naj bo podolgovate zasnove ali razvita oblike izvorne arhitekturne tipike,
pritlična (P). Oblikovanje arhitekture naj zagotovi optimalno
integracijo stavbnega kubusa v dani, krajinsko izjemno kvalitetni ambient, ki je pretežno “zelen”, deloma še vedno naravni
prostor;
d- Streha: oblikovno naj bo dvokapnica z naklonom
45 stopinj ali ravna streha (seveda lahko tudi zelena);
e- Fasade: Kompozicija naj bo izrazito enostavna – čitljiva
in praviloma lesena;
f- Druga merila in pogoji – uredi se tlačni poligon (pump
track), ograja, razsvetljava in informativne table. Zunanja osvetlitev naj se izvede s svetilkami, ki ne svetijo nad vodoravnico,
ne spuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do
barvne temperature 2700 K.«
259. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki Kočevje – Mestni Log in Dolga vas izbriše EUP z oznako
»KOČ-7-OPPNa« z imenom »OPPN Smučišče Dolga vas« in
PIP »Predviden OPPN za športno-rekreacijski park s smučiščem in pripadajočimi objekti in ureditvami. Ohranja in razvija
se območje gostišča ter parkovne in športne površine ob njem.
Ob dostopni cesti se uredi parkirišče. Raba smučišča se kombinira s kmetijsko rabo zemljišč (košnja trave ipd.).
Vsi posegi na območje naravne vrednote in kulturne krajine Rinže se uskladijo s pristojnimi službami za varstvo kulturne
dediščine, narave in upravljanje z vodami.
Smučarska pot se v celoti zapre za vsa vozila. Smučišča
ni dovoljeno umetno zasneževati. Na območja gozdov oziroma
gozdnega roba izven ureditvenega območja se ne posega.
Morebiten posek drevesne vegetacije in odstranitev grmovne
vegetacije se izvede v obdobju med 1. avgustom in 1. novembrom, to je izven gnezditvene sezone kot tudi izven sezone
prezimovanja za kure. Takoj po ureditvi območja za smučišče
je potrebno zagotoviti ukrepe za preprečevanje erozije in oblikovati popolnoma avtohtono vegetacijsko združbo.
Morebitna predvidena žičnica lahko obratuje zgolj v zimskem času (do 15. marca), morebitna ograja ob smučarski
progi naj bo lesena.
Žične napeljave na smučišču naj bodo čim bolj vidne
(opazne). Če je mogoče, naj bodo žične napeljave čim manj
izpostavljene nad grebeni in nad krošnjami gozdov, kjer preletavajo gozdne kure. Na gibajoče žične napeljave vlečnih vrvi
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sedežnice, na katere ni mogoče namestiti opozarjajočih barvnih
ali fluorescenčnih krogel, se vsakih 10 m oziroma med dvema
sedežema na vrv v dolžini 0,5 m nanesejo izstopajoče barve
kot opozorilne oznake pred trki gozdnih kur. Oznake je treba
letno obnavljati.«
260. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Mestni Log in Dolga vas doda nov EUP z oznako
»KV-7m« in PIP: »Ni posebnih PIP.«
261. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Kočevje – Mestni Log in Dolga vas doda nov EUP z oznako
»KV-7n« in PIP: »Ni posebnih PIP.«
262. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Šalka vas v besedilu PIP EUP z oznako »KV-8a« spremeni
tako, da se sedaj glasi: »Oblikovanje objektov se zgleduje po
ohranjenih kakovostnih tradicionalnih objektih. Ohranja se tradicionalna razporeditev s stanovanjsko hišo ob cesti in pomožnimi ali gospodarskimi objekti v zaledju parcel. Ohranja in dopolnjuje se prevladujoč vzorec pozidave v obliki eno-družinske
stanovanjske gradnje, višinskih gabaritov do K+P+1 ali K+P+M.
Posegi v objekte in območje in kulturne dediščine se
uskladijo s predpisi in pristojno službo za varstvo kulturne
dediščine. Ohranja se drevesna vegetacija na širšem območju
Male Želenjske jame. V jamo in njeno vplivno območje se ne
posega (gradnja nad jamskim sistemom in v 50 m vplivnem
območju ni dovoljena).
Dodatni PIP za podobmočji KV-8a/1.nk, KV-8a/2.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
263. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Šalka vas v besedilu PIP EUP z oznako »KV-8b« doda zadnji
stavek tako, da se sedaj glasi: »Dopustna je prenova obstoječih
objektov in novogradnje v smislu razvoja centralnih dejavnosti vzdolž cest, ohranjanja bivanja ter ohranjanja kvalitetnih
oblikovnih značilnosti vasi. Oblikovanje objektov se zgleduje
po ohranjenih kakovostnih tradicionalnih objektih. Ohranja se
tradicionalna razporeditev s stanovanjsko hišo ob cesti in pomožnimi ali gospodarskimi objekti v zaledju parcel. Posegi v
objekte in območje in kulturne dediščine se uskladijo s predpisi
in pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.
Dodatni PIP za podobmočja KV-8b/1.nk, KV-8b/2.nk,
KV-8b/3.nk, KV-8b/4.nk, KV-8b/5.nk – izvedba tudi določil po
100.a členu.«
264. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Šalka vas v besedilu PIP EUP z oznako »KV-8c« doda besedilo
tako, da se sedaj glasi: »Ohranja in dopolnjuje se prevladujoč
vzorec pozidave v obliki eno-družinske stanovanjske gradnje,
višinskih gabaritov do K+P+1 ali K+P+M. Ohranja se drevesna
vegetacija na širšem območju Željnske jame. V jamo in njeno
vplivno območje se ne posega (gradnja nad jamskim sistemom
in v 50 m vplivnem območju ni dovoljena. Dodatni PIP za podobmočje KV-8c/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
265. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP za EUP na območju UZ Kočevje – Stojna v besedilu EUP z oznako »KOČ-9«
izloči.
266. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda EUP z oznako »KV-9b« in posebni PIP »Ni posebnih PIP.«
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267. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda EUP z oznako »KV-9c« in posebni PIP »Ni posebnih
PIP.«
268. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda EUP z oznako »KV-9d« in posebni PIP »Ni posebnih
PIP.«
269. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda EUP z oznako »KV-9e« in posebni PIP »Ni posebnih
PIP.«
270. člen
V 116. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda EUP z oznako »KV-9f« in posebni PIP »Ni posebnih PIP.«
271. člen
V 117. členu se ime člena spremeni tako, da se namesto
pojma »urbanističnega načrta« uporabi »urbanistične zasnove«
272. člen
V 117. členu se oznake enot urejanja prostora (EUP) spremenijo iz »KOR-1, KOR-2, KOR-3, KOR-4, KOR-5, KOR-6,
KOR-7a, KOR-7b, KOR-7c, KOR-7d, KOR-8, KOR-9, KOR-10,
KOR-11, KOR-12, KOR-13, KOR-OPPNa« v »KR-1, KR-2, KR-3,
KR-4-OPPN, KR-5, KR-6, KR-7a, KR-7b, KR-7c, KR-7d, KR-8,
KR-9, KR-10, KR-11, KR-12, KR-13-OPPN, KR-OPPNa«.
273. člen
V 117. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
spremeni šifra EUP »KOR-7a do KOR-7d« v »KR-7a, KR-7b,
KR-7c, KR-7d«
274. člen
V 117. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki zapisano besedilo izbriše in doda novo v EUP z oznako
»KR-4-OPPN« in posebni PIP, ki se po novem glasi: »OPPN
se izvede z namenom oblikovanja parcel in objektov ter eventuelno dopolnitvijo gospodarske javne infrastrukture, vključno z
dopolnilno opredelitvijo javnega prostora. Oblikovno izhodišče
naj bo morfologija zemljišča ter tipologija kakovostne arhitekture na Kočevskem.«
V 117. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki zapisano besedilo izbriše in doda novo v EUP z oznako
»KR-13-OPPN« in posebni PIP, ki se po novem glasi: »OPPN
se izdela z namenom urbanistične ureditve soseske – z novimi
zmogljivostmi za stanovanja in eventuelnimi dopolnilnimi vsebinami. Oblikovno izhodišče naj bo morfologija zemljišča ter
tipologija kakovostne arhitekture na Kočevskem. Ureditev naj
dopolnilno opredeli javni prostor in gospodarsko javno infrastrukturo, stavbno strukturo in parcelacijo.«
V 117. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda EUP z oznako »KR-14« in posebni PIP »Ni posebnih
PIP.«
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Druge ureditve niso dopustne. Vse ureditve naj so izvedene na
sonaraven način z uporabo naravnega materiala (les, kamen
ipd.). Travišče naj se ohranja s košnjo v sušnem obdobju enkrat
ali dvakrat letno. Ohranja naj se obrežno rastlinje, v brežine in
vodno površino naj se ne posega. Paša domačih živali naj se
na območju pobude ne izvaja. Dodatni PIP za KR-16.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
277. člen
V 118. členu se ime člena spremeni tako, da se namesto
pojma »urbanističnega načrta« uporabi »urbanistične zasnove«.
278. člen
V 118. členu se oznake enot urejanja prostora (EUP)
spremenijo iz »PRE-1, PRE-1a, PRE-2, PRE-3, PRE-4, PRE5, PRE-6, PRE-7, PRE-8, PRE-OPPNa, PRE-OPPNb« v
»PG-1, PG-1a, PG-2, PG-3, PG-4, PG-5, PG-6, PG-7, PG-8,
PG-OPPNa, PG-OPPNb«
279. člen
V 118. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
v besedilu PIP EUP z oznako »PG-2« doda besedilo tako, da
se sedaj glasi: »Oblikovanje objektov se zgleduje po ohranjenih tradicionalnih objektih, dovoli se tudi sodobnejša urbana
pozidava. Večje vrtače se ohranjajo nepozidane. Vsi posegi na
območje naselbinske dediščine morajo biti usklajeni s predpisi
za varstvo kulturne dediščine. Dodatni PIP za podobmočje
PG-2/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu. EUP se nahaja
na območju varovanega vodnega vira in sicer v ožjem oziroma
širšem varstvenem pasu s predpisanimi strožjimi zaščitnimi
ukrepi. Posegi se v tem delu uskladijo s pristojno službo za
upravljanje z vodami in s predpisi s področja varovanja vodnih
virov.«
280. člen
V 118. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
v besedilu PIP EUP z oznako »PG-OPPNb« doda zadnji stavek
tako, da se sedaj glasi: »Predviden OPPN za stanovanjsko
območje nižje gostote (individualna stanovanjska pozidava).
Zagotovi se oblikovanje parcel in objektov, pri katerem bosta
upoštevani morfologija terena ter tipologija obstoječih kakovostnih objektov v naselju. Uredi se ustrezno prometno omrežje
ter navezave na predvideno obvoznico Predgrada. Posegi na
območje varstva vodnega vira morajo biti usklajeni s pristojno
službo za upravljanje z vodami.
EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira in
sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu s predpisanimi
strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu uskladijo s
pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi s področja
varovanja vodnih virov.«
281. člen
V 118. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda EUP z oznako »PG-9« in posebni PIP »Ni posebnih PIP.«

275. člen
V 117. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda EUP z oznako »KR-15« in posebni PIP »Ni posebnih
PIP.«

282. člen
V 119. členu se ime člena spremeni tako, da se namesto
pojma »urbanističnega načrta« uporabi »urbanistične zasnove«.

276. člen
V 117. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki doda EUP z oznako »KR-16« z imenom »Rekreacijsko
območje ob jezeru« in posebnimi PIP: »Uredi se rekreacijsko
območje ob Reškem jezeru. Dopustna je le ureditev dostopa
in interpretacijske infrastrukture za manjše število obiskovalcev
z namenom opazovanja narave in v izobraževalne namene.

283. člen
V 119. členu se oznake enot urejanja prostora (EUP)
spremenijo iz »STC-1, STC-2, STC-3, STC-4, STC-5, STC-6,
STC-7, STC-8, STC-9, STC-10, STC-11, STC-12, KOV-1,
KOV-2, KOV-3, KOV-4, KOV-5« v »SC-1, SC-2, SC-3, SC-4,
SC-5, SC-6, SC-7, SC-8, SC-9, SC-10, SC-11, SC-12, KN-1,
KN-2, KN-3, KN-4, KN-5«

Stran

5936 /

Št.

81 / 10. 6. 2022

284. člen
V 119. členu se v EUP SC-2 spremeni besedilo posebnih PIP, da se za zadnjim stavkom doda besedilo tako, da se
glasi: »Prenova obstoječih objektov in novogradnje v smislu
razvoja centralnih dejavnosti vzdolž cest, ohranjanja bivanja ter
ohranjanja kvalitetnih oblikovnih značilnosti tega dela naselja.
Oblikovanje objektov se zgleduje po ohranjenih kakovostnih
tradicionalnih objektih. V skladu z varovanjem naselbinske
dediščine se ohranja tradicionalna razporeditev s stanovanjsko
hišo ob cesti in pomožnimi ali gospodarskimi objekti v zaledju
parcel. Vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi varstva kulturne dediščine.
Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
285. člen
V 119. členu se v EUP SC-7 spremeni besedilo posebnih PIP, da se za zadnjim stavkom doda besedilo, ki se glasi:
»Na trasi nadzemnega daljnovoda se v 15 m pasu (na vsako
stran od osi) oziroma od ograje razdelilne ali transformatorske
postaje zagotovi režim varovalnega pasu elektroenergetskega
omrežja v skladu s predpisi na tem področju oziroma pridobljenim mnenjem pooblaščenega upravljalca voda.«
286. člen
V 119. členu se v EUP SC-10 spremeni besedilo posebnih
PIP tako, da se prvi stavek glasi: »Posamična stanovanjska
hiša se smiselno vključi v razvijajoče se območje centralnih
dejavnosti (enota SC-7).« Prav tako se za zadnjim stavkom
doda naslednje besedilo: »Na trasi nadzemnega daljnovoda
se v 15 m pasu (na vsako stran od osi) oziroma od ograje
razdelilne ali transformatorske postaje zagotovi režim varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja v skladu s predpisi na
tem področju oziroma pridobljenim mnenjem pooblaščenega
upravljalca voda.«
V 119. členu se v EUP SC-11 doda besedilo posebnih PIP
tako, da se glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje,
je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
287. člen
V 119. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda EUP z oznako »SC-13« z imenom »Vaško igrišče« in
posebnimi PIP: »Površina igrišča naj ostane travnata. V izogib
svetlobnega onesnaženja in negativnega vpliva na fototaktične
vrste se naj igrišč ne osvetljuje. Prevzamejo naj se vsi potrebni
tehnični ukrepi (npr. medo-varni smetnjaki), da ne bo prihajalo
do konfliktov z rjavim medvedom. Dodatni PIP za podobmočja
SC-13/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
288. člen
V 119. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
EUP z oznako »KN-1« dopolni določilo za zadnjim stavkom
tako, da se glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje,
je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
289. člen
V 119. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
EUP z oznako »KN-2« dopolni določilo za zadnjim stavkom
tako, da se glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje,
je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
290. člen
V 119. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
EUP z oznako »KN-3« dopolni določilo za zadnjim stavkom
tako, da se glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje,
je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
291. člen
V 119. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
EUP z oznako »KN-4« dopolni določilo za zadnjim stavkom
tako, da se glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje,
je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
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292. člen
V 119. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
EUP z oznako »KN-5« dopolni določilo za zadnjim stavkom
tako, da se glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje,
je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
293. člen
V 120. členu se oznake enot urejanja prostora (EUP)
spremenijo iz »BUG-1, BUG-2, HRK-OPPNa, HRK-1, SBR1, MAG-1, MAG-OPPNa, KČR-1, KČR-2, KČR-3, KČR-4,
MPO-1« v »BG-1, BG-2, HK-OPPNa, HK-1, SZ-1, MG-1, KA-1,
KA-2, KA-3, KA-4, MP-1«
294. člen
V 120. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
doda nov EUP z oznako »BG-3«
295. člen
V 120. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
izbriše EUP z oznako »MAG-OPPNa«.
296. člen
V 121. členu se oznake enot urejanja prostora (EUP)
spremenijo iz »BOR-1a, BOR-1b, BOR-1c, BOR-2a, BOR-2b,
BOR-2c, BOR-2d do BOR-2f, BOR-3, BOR-4, BOR-OPPNa,
BRG-1, BRG-2, BRG-3, BRG-4, BRG-OPPNa, BRZ-1, BRZ-2,
BUG-1, BUG-2, CVI-1, CVI-2, CVI-3, CVI-4a do CVI-4b, ČEP-1,
ČEP-2, ČEP-3, ČEP-4, ČEP-5, ČRP-1, ČRP-2, ČRP-OPPNa,
DOL-1, DOL-1a, DOL-2, DOL-3, DOL-4a do DOL-4c, DOL-5,
DOL-6, DOL-7, DBR-1, DBR-2, DBR-3, DBR-4, DBR-OPPNa,
DLŽ-1, GOR-1, GOR-2, GOR-OPPNa, GBR-1, GLŽ-1, GLŽ-2
in GLŽ-3, GLŽ-4, GLŽ-5, GOT-1, GOT-2, GOT-3a do GOT-3g, GOT-OPPNa, HRE-1a do HRE-1c, HRK-1, HRK-OPPNa,
JEV-1, JEV-2, KAP-1, KLE-1, KLV-1, KNL-1, KNL-2, KNLOPPNa, KOB-1, KOB-2, KOB-3, KOB-OPPNa, KOB-OPPNb,
KČR-1, KČR-2, KČR-3, KČR-4, KČE-1, KČE-2, KČE-3, KČE-4,
KČE-5, KČE-OPPNa, KOM-1, KOP-1, KOP-2, KOP-3, KOP-4,
KOP-OPPNa, KOP-OPPNb, KRA-1, KRA-2, KRA-3 in KRA-4,
LAO-1, LAP-1, LAP-2, LAP-3a in LAP-3b, LAP-4, LAP-5, LIV1, LIV-2, LIV-3, LIV-OPPNa, MAČ-1, MAČ-2, MAČ-3, MAČ-4,
MAČ-5, MAH-1, MAH-2, MAH-3, MAH-4, MAH-OPPNa, MAG1, MAG-OPPNa, MLK-1, MLK-3, MLK-OPPNa, MKR-1, MKR-2,
MKR-3, MKR-OPPNa, MKR-OPPNb, MPO-1, MOR-1, MOR-2,
MOR-3, MOR-4, MOR-5, MOR-6, MOR-7, MOZ-1, MOZ-2,
MOZ-3, MOZ-4, MOZ-5, MOZ-6, MRT-1, MRT-2, MRT-3, MRT-OPPNa, NEL-1, NEL-2, NLO-1, NLA-1, NLA-2, NLA-3, NLA-4,
NLA-5, NLA-6, NLA-OPPNa, OGR-1, ONE-1, ONE-2, ONE-3,
PAK-1, PAK-2, PAK-3, PDL-1, PDL-2, PDS-1, POL-1, POL-2a
in POL-2b, POL-3, POL-OPPNa, PRI-1, PRI-2 do PRI-4, PRI5, PUG-1, RHN-1, RND-1, RND-2, RND-3, RND-4, RND-5,
RND-6, ROH-1, ROH-2, ROH-3, SAH-OPPNa, SEČ-1, SEČ-2,
SLV-1, SLV-2, SLV-3a in SLV-3b, SLV-4, SMU-1a do SMU-1c,
SMU-2, SMU-3, SMU-4a in SMU-4b, SMU-5, SBI-1, SBI-2,
SPL-1, SPL-2, SPL-OPPNa, STB-1, STB-2, STL-1, STL-2a
in STL-2b, STL-3a in STL-3b, STL-4, SBR-1, SUP-1, SVP-1,
ŠKR-1, ŠTA-1, ŠTA-2, ŠTA-3, ŠTA-4, ŠTA-5, ŠTA-6, ŠTA-7,
TRN-1, VIM-1, VIM-2, VRB-OPPNa, VRT-1, VRT-2, VRT-3
ZAP-1, ZAP-2, ZAP-3, ŽEL-1, ŽEL-2, ŽEL-3, ŽEL-4, ŽEL-5,
ŽEL-6« v »BO-1a, BO-1b, BO-1c, BO-2a, BO-2b, BO-2c, BO-2d do BO-2f, BO-3, BO-4, BO-OPPNa, BK-1, BK-2, BK-3,
BK-4, BK-OPPNa, BR-1, BR-2, BG-1, BG-2, CV-1, CV-2, CV-3,
CV-4a do CV-4b, ČE-1, ČE-2, ČE-3, ČE-4, ČE-5, ČP-1, ČP-2,
ČP-OPPNa, DO-1, DO-1a, DO-2, DO-3, DO-4a do DO-4c,
DO-5, DO-6, DO-7, DB-1, DB-2, DB-3, DB-4, DB-OPPNa,
DL-1, GO-1, GO-2, GO-OPPNa, GB-1, GL-1, GL-2 in GL-3,
GL-4, GL-5, GT-1, GT-2, GT-3a do GT-3g, GT-OPPNa, HR-1a
do HR-1c, HK-1, HK-OPPNa, JV-1, JV-2, KP-1, KE-1, KS-1,
KL-1, KL-2, KL-OPPNa, KB-1, KB-2, KB-3, KB-OPPNa, KB-OPPNb, KA-1, KA-2, KA-3, KA-4, KČ-1, KČ-2, KČ-3, KČ-4,
KČ-5, KČ-OPPNa, KM-1, KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK- OPPNa,
KK-OPPNb, KJ-1, KJ-2, KJ-3 in KJ-4, LO-1, LP-1 LP-2, LP-3a
in LP-3b, LP-4, LP-5, LI-1, LI-2, LI-3, LI-OPPNa, MČ-1, MČ-2,
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MČ-3, MČ-4, MČ-5, MČ-OPPNa, MH-1, MH-2, MH-3, MH-4,
MH-OPPNa, MG-1, MG-OPPNa, MK-1, MK-3, MK-OPPNa,
MR-1, MR-2, MR-3, MP-1, MO-1, MO-2, MO-3, MO-4, MO-5,
MO-6, MO-7, MZ-1, MZ-2, MZ-3, MZ-4a, MZ-5, MZ-6, MT-1,
MT-2, MT-3, MT-OPPNa, NE-1, NE-2, NL-1, NZ-1, NZ-2, NZ3, NZ-4, NZ-5, NZ-6, NZ-OPPNa, OG-1, ON-1, ON-2, ON-3,
PP-1, PP-2, PP-3, PD-1, PD-2, PS-1, PO-1, PO-2a in PO-2b,
PO-3, PO-OPPNa, PM-1, PM-2 do PM-4, PM-5, PU-1, RH-1,
RN-1, RN-2, RN-3, RN-4, RN-5, RN-6, RO-1, RO-2, RO-3,
SH-OPPNa, SE-1, SE-2, SV-1, SV-2, SV-3a in SV-3b, SV-4,
SM-1a do SM-1c, SM-2, SM-3, SM-4a in SM-4b, SM-5, SB-1a,
SB-2, SL-1, SL-2, SL-OPPNa, SG-1, SG-2, ST-1, ST-2a in ST-2b, ST-3a in ST-3b, ST-4, SZ-1, SP-1, SK-1, ŠK-1, ŠT-1, ŠT-2,
ŠT-3, ŠT-4, ŠT-5, ŠT-6, ŠT-7, TN-1, VI-1, VI-2, VR-OPPNa,
VT-1, VT-2, VT-3, ZP-1, ZP-2, ZP-3, ŽE-1, ŽE-2, ŽE-3, ŽE-4,
ŽE-5, ŽE-6.«

305. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »BK-5« z imenom »Hlev« in dopolni posebni PIP, da se
glasi: »Na severnem in vzhodnem robu naj se izvede zasaditev
z drevesno in grmovno vegetacijo. Dodatni PIP za BK-5.nk –
izvedba tudi določil po 100.a členu.«

297. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP z oznako
»BO-1a« dopolni določilo za zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»… EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira, in
sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu s predpisanimi
strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu uskladijo s
pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi s področja
varovanja vodnih virov.«

307. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP z oznako
»BR-2« dopolni določilo za zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira in sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu s predpisanimi
strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu uskladijo s
pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi s področja
varovanja vodnih virov. Dodatni PIP za podobmočji BR-1/1.nk,
BR-1/2.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«

298. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Borovec pri Kočevski Reki doda nov EUP z oznako »BO-1d« in
PIP: »Ni posebnih PIP.«

308. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »BR-3« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

299. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Borovec pri Kočevski Reki doda nov EUP z oznako »BO-1e« in
PIP: »Ni posebnih PIP.«
300. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
Borovec pri Kočevski Reki doda nov EUP z oznako »BO-1f« in
PIP: »Ni posebnih PIP.«
301. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
spremeni šifra EUP »BOR-2d do BOR-2f« v »BO-2d, BO-2e,
BO-2f«.
302. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP z oznakami
»BO-2a«, »BO-3« in »BO-4« dopolni določilo za zadnjim stavkom tako, da se glasi: »… Na nepozidanih stavbnih zemljiščih
do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb,
razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja
javne infrastrukture.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda nov EUP
z oznako »BO-5« in PIP: »Ni posebnih PIP.«
303. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda nov EUP
z oznako »BO-6« in posebnimi PIP: »Dodatni PIP za BO-6.
nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
304. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP z oznako »BK1« dopolni določilo za zadnjim stavkom tako, da se glasi: »…
Za posege, ki so na poplavno ogroženem območju, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP z oznako »BK3« dopolni določilo za zadnjim stavkom tako, da se glasi: »…
Dodatni PIP za podobmočje BK-3/1.nk – izvedba tudi določil
po 100.a členu.«

306. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP z oznako
»BR-1« dopolni določilo za zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira in sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu s predpisanimi
strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu uskladijo s
pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi s področja
varovanja vodnih virov. Dodatni PIP za podobmočji BR-1/1.nk,
BR-1/2.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«

309. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »BR-4« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
310. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »BR-5« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
311. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »BR-6« in posebnimi PIP: »EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira, in sicer v ožjem oziroma širšem
varstvenem pasu s predpisanimi strožjimi zaščitnimi ukrepi.
Posegi se v tem delu uskladijo s pristojno službo za upravljanje
z vodami in s predpisi s področja varovanja vodnih virov.
Dodatni PIP za podobmočje BR-6/1.nk – izvedba tudi
določil po 100.a členu.«
312. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP z oznakami
»BG-1« dopolni določilo za zadnjim stavkom tako, da se glasi:
»… Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD OPN 4
ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »BG-2« spremeni tako, da se sedaj glasi: »OKN
se ohranja kot kmetijsko-gozdarski objekt, kjer bivanje ni dopustno, skladno z določili 101. člena tega odloka. Vsi posegi
morajo biti usklajeni s predpisi za varstvo kulturne dediščine,
upoštevajo se usmeritve 120. člena tega odloka. Posegi na
območje varstva vodnega vira morajo biti usklajeni s pristojno
službo za upravljanje z vodami. Za preprečevanje konfliktov z
velikimi zvermi se pri izvedbi infrastrukture za gojitev domačih
živali upoštevajo učinkovite dobre prakse na tem področju
(električne ograje, elektro mreže, pastirski psi, zapiranje v staje
oziroma postavitev masivnih ograd ipd.). Odlaganje odpadkov
se uredi tako, da bo dostop rjavemu medvedu onemogočen.
Pašnike naj se prednostno ureja na kmetijskih površinah na
zaraščanju in v zasmrečenem gozdu izven HT_91KO Ilirski
bukovi gozdovi.
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Dodatni PIP za BG-2.nk – izvedba tudi določil po
100.a členu. Na podobmočju BG-2/1 je potrebno do upravnega
postopka za izdajo dovoljenja opraviti predhodne arheološke
raziskave.
EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira, in
sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu s predpisanimi
strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu uskladijo s
pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi s področja
varovanja vodnih virov.«
313. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP Bukova Gora
doda EUP z oznako »BG-3« in posebnimi PIP: »V radiju 50 m
od ruševin kapele na parc. št. 2736 brez predhodne arheološke
raziskave tega dela niso dopustni posegi v zemeljske plasti.
Za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi se pri izvedbi
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse na tem področju (električne ograje, elektro mreže, pastirski psi, zapiranje v staje oziroma postavitev masivnih
ograd ipd.). Odlaganje odpadkov se uredi tako, da bo dostop
rjavemu medvedu onemogočen. Pašnike naj se prednostno
ureja na kmetijskih površinah na zaraščanju in v zasmrečenem
gozdu izven HT_91KO Ilirski bukovi gozdovi.
EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira, in
sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu s predpisanimi
strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu uskladijo s
pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi s področja
varovanja vodnih virov.«
314. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »CV-1« spremeni tako, da se sedaj glasi: »Med
farmo in vasjo se zagotovi zeleno vegetacijsko bariero (visoka
vegetacija) ter druge ukrepe za preprečitev negativnih vplivov
farme na poselitev v vasi. Posegi na območje varstva vodnega
vira morajo biti usklajeni s pristojno službo za upravljanje z
vodami. Dodatni PIP za podobmočje CV-1/1.nk – izvedba tudi
določil po 100.a členu. EUP se nahaja na območju varovanega
vodnega vira, in sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu
s predpisanimi strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu
uskladijo s pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi
s področja varovanja vodnih virov.«
315. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »CV-2« dopolni tako, da se sedaj glasi: »Jedro
vasi oziroma skupne vaške površine se lahko uredijo pri nogometnem in otroškem igrišču. Dodatni PIP za podobmočje
CV-2/1.nk, CV-2/2.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
316. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
spremeni šifra EUP »CVI-4a do CVI-4b« v »CV-4a in CV-4b«
317. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznakami »CV-5, CV-6 in CV-7« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
318. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »ČE-2« dopolni tako, da se sedaj glasi: »Ohranjajo se kvalitetne vizure na cerkev. Tipološko neustrezen
objekt pod cerkvijo se sanira (prilagoditev gabaritov, fasad,
ozelenitev ipd.). Posegi na območje varstva vodnega vira morajo biti usklajeni s pristojno službo za upravljanje z vodami.
EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira in
sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu s predpisanimi
strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu uskladijo s
pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi s področja
varovanja vodnih virov.
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Dodatni PIP za podobmočje ČE-2/1.nk – izvedba tudi
določil po 100.a členu.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ČE-6« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
319. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ČE-7« in posebnimi PIP: »EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira, in sicer v ožjem oziroma širšem
varstvenem pasu s predpisanimi strožjimi zaščitnimi ukrepi.
Posegi se v tem delu uskladijo s pristojno službo za upravljanje
z vodami in s predpisi s področja varovanja vodnih virov.«
320. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »ČP-1« doda četrti stavek, ki se glasi: »Ohranja
se avtohtona drevesna vegetacija (tudi na območju zelenih
površin), pri ureditvah območja okrog kala se za zasaditve uporablja le avtohtona vegetacija, značilna za to območje.« Prav
tako se dodata zadnja stavka: »Dodatni PIP za podobmočji
ČP-1/1.nk, ČP-1/2.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.
Prepovedani so posegi, ki segajo na območja vodnih zemljišč
tekočih voda.«
321. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ČP-3« in posebnimi PIP: »Za preprečevanje konfliktov
z velikimi zvermi se pri načrtovanju in izvedbi potrebne infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite dobre
prakse za varstvo domačih živali pred napadi velikih zveri
(električne ograje, elektro mreže, pastirski psi, zapiranje v staje
oziroma postavitev masivnih ograd ipd.). Pred nadaljnjimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo.
Dodatni PIP za ČP-3.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
322. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP se besedilo PIP
EUP z oznako »DO-1« spremeni tako, da se sedaj glasi: »V
vasi se spodbuja razvoj turizma, vezanega na Kolpo in pohodništvo. Ohranja in nadaljuje se gručasta in strnjena zasnova
pozidave vasi. Degradirano območje kmetije (gospodarskega
objekta) v jedru se sanira: preseli na primernejšo lokacijo ali
primerno uredi na obstoječi lokaciji.
Pri posegih in širjenju pozidave na zahodnem robu vasi
se ohrani raba vaške poti, ki poteka po zahodnem robu vasi.
Na območju z namensko rabo IK se lahko uredi ribogojnica.
Zaradi zagotavljanja ohranjanja lastnosti naravne vrednote, posegi v 15 m pas ob vodotoku niso dovoljeni, razen izjem,
ki jih dopušča Zakon o vodah. Na območje naravne vrednote se
ne umešča novih objektov. Za del te EUP, ki je na poplavnem
območju, se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja izdela
hidrološko hidravlična študija, v kateri se opredelijo natančnejši
ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti. Pred izdelavo te
študije gradnja objektov na tem območju ni dopustna. Zaradi
vizualne izpostavljenosti in območja kulturne krajine se posebna pozornost posveti lociranju, oblikovanju objektov, gabaritom
in fasadam, ki naj upošteva regionalne oblikovalske značilnosti
stanovanjskih in gospodarskih objektov. Pri posegih v vasi
in njeni širši okolici je potrebno v zvezi z vplivnim območjem
EKD Dol – Žaga (23180) pridobiti soglasje ZVKDS. Odlaganje
odpadkov se uredi tako, da bo dostop rjavemu medvedu onemogočen.«
323. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »DO-2« spremeni tako, da se sedaj glasi: »V
sklopu kampa se poleg kopališča ureja tudi vstopno-izstopno
mesto na Kolpi. Dostop do vode za kopalce se izvede v enostavni leseni izvedbi na najpoložnejšem delu brežine, kamnite
zložbe niso dopustne. Vstopno in izstopno mesto za kopalce
in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do

Uradni list Republike Slovenije
vode in ne kot nov poseg v brežino. V primeru urejanja novega
vstopnega in izstopnega mesta za čolne se to uredi in opremi
na najpoložnejšem odseku brežine na način, da bodo poseg
v konfiguracijo brežine in dno struge čim manjši. Vstopna in
izstopna mesta se urejajo v skladu z gradbenimi predpisi in s
predpisi o ohranjanju narave. Ohranjata se obstoječa obrežna
zarast in naravna brežina reke, dopustni so omenjeni posegi
na območju dostopa v vodo za kopalce in vstopnega mesta za
čolne. Parkirišča se uredijo v obcestnem pasu. Prenova jezu
se izvaja na način, kot je bil zgrajen (kamnita zložba). Jezove je
mogoče obnoviti le, če se ne nahajajo na hidroloških naravnih
vrednotah z visoko stopnjo ohranjenosti. Obnova je možna v
enakih gabaritih in če to bistveno ne spremeni hidroloških in
morfoloških lastnosti naravne vrednote ter je skladna s predpisi
s področja varovanja narave. Vsi posegi morajo biti usklajeni s
pristojnimi službami za ohranjanje narave in kulturne dediščine
ter varstvo voda.
Zaradi zagotavljanja ohranjanja lastnosti naravne vrednote, posegi v 15 m pas ob vodotoku niso dovoljeni, razen
izjem, ki jih dopušča Zakon o vodah in Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Nepozidana
stavbna zemljišča se naj ustrezno odmaknejo od vodotoka. Na
območje naravne vrednote se ne umešča novih objektov. Za
del te EUP, ki je na poplavnem območju, se v fazi pridobivanja
gradbenega dovoljenja izdela hidrološko hidravlična študija, v
kateri se opredelijo natančnejši ukrepi za zmanjšanje poplavne
nevarnosti. Pred izdelavo te študije gradnja objektov na tem
območju ni dopustna.«
324. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP se besedilu
PIP EUP z oznako »DO-3« dodata četrti in peti stavek, ki se
glasita: »… Jezove je mogoče obnoviti le, če se ne nahajajo na
hidroloških naravnih vrednotah z visoko stopnjo ohranjenosti.
Obnova je možna v enakih gabaritih in če to bistveno ne spremeni hidroloških in morfoloških lastnosti naravne vrednote ter
je skladna s predpisi s področja varovanja narave ….«
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sita: »Dodatni PIP za BO-6.nk – izvedba tudi določil po 100.a
členu. Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
329. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznakama »DB-2 in DB-3« dopolni z zadnjim stavkom,
ki se glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
330. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznakama »DB-4 in DB-OPPNa« dopolni z zadnjim
stavkom, ki se glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
331. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »DL-1« za zadnjim stavkom dopolni določilo, ki
se glasi: »Na trasi nadzemnega daljnovoda se v 15 m pasu (na
vsako stran od osi) oziroma od ograje razdelilne ali transformatorske postaje zagotovi režim varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja v skladu s predpisi na tem področju oziroma
pridobljenim mnenjem pooblaščenega upravljalca voda.«
332. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznakami »GO-1, GO-2 in GO-OPPNa« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko
območje, je potrebno pridobiti vodno soglasje.«

325. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
spremeni šifra EUP »DOL-4a do DOL-4c« v »DO-4a, DO-4b,
DO-4c« in doda EUP z imenom »DO-4d.«

333. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »GB-1« dopolni z zadnjima stavkoma, ki se glasita: »Dodatni PIP za podobmočja GB-1/1.nk, GB-1/2.nk, GB1/3.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu. Na nepozidanih
stavbnih zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja
vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter
vzdrževanja javne infrastrukture. Izjema te omejitve je le gradnja na nepozidanih zemljiščih s parc. št. 2348/2, 2173, 2347,
2306/5, k.o. Briga.«

326. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »DO-4d« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

334. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »GB-2« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

327. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »DO-7« dopolni tako, da se sedaj glasi: »Ohranjajo se obstoječe počitniške hiše, uredi se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Zelene površine se urejajo kot
rekreativne površine z dopustnimi talnimi ureditvami. Parkirišča
se uredijo v obcestnem pasu. Vsi posegi morajo biti usklajeni
s pristojnimi službami za varstvo narave, kulturne dediščine in
upravljanje z vodami.
Zaradi zagotavljanja ohranjanja lastnosti naravne vrednote, posegi v 15 m pas ob vodotoku niso dovoljeni, razen izjem,
ki jih dopušča Zakon o vodah in Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja. Nepozidana stavbna
zemljišča se naj ustrezno odmaknejo od vodotoka. Na območje
naravne vrednot se ne umešča novih objektov. Za del te EUP,
ki je na poplavnem območju, se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja izdela hidrološko hidravlična študija, v kateri se
opredelijo natančnejši ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti. Pred izdelavo te študije gradnja objektov in morebitna
nadvišanja terena na tem območju niso dopustna.«

335. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »GL-1« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Na trasi nadzemnega daljnovoda se v 15 m pasu (na vsako
stran od osi) oziroma od ograje razdelilne ali transformatorske
postaje zagotovi režim varovalnega pasu elektroenergetskega
omrežja v skladu s predpisi na tem področju oziroma pridobljenim mnenjem pooblaščenega upravljalca voda.«

328. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »DB-1« dopolni z zadnjima stavkoma, ki se gla-

336. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »GL-4« spremeni besedilo, ki se glasi: »Dodatni
PIP za podobmočje GL-4/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a
členu.«
337. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »GL-5« dopolni besedilo, ki se sedaj glasi:
»Prenovi se motel s pripadajočimi zunanjimi površinami. Pri
načrtovanju posegov in dejavnosti naj se upošteva, lokacijo
tega EUP sredi koridorja, po katerem zelo pogosto prehajajo
zveri in druge prostoživeče živali. Zaradi stalne prisotnosti
velikih zveri so možne samo ureditve, ki ne vodijo v konflikte
predvsem z medvedom.«
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338. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
spremeni šifra EUP »GOT-3a do GOT-3g« v »GT-3a, GT-3b,
GT-3c, GT-3d, GT-3e, GT-3f, GT-3g«
339. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »GT-4« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
340. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »GT-5« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
341. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »GT-6« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
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349. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KE-2« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
350. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »KS-1« za zadnjim stavkom doda določilo, ki se
glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KS-2« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
351. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KS-3« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

342. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP in drugi podatki
spremeni šifra EUP »HRE-1a do HRE-1c« v »HR-1a, HR-1b,
HR-1c«, dopolni se z zadnjim stavkom, ki se glasi: »Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena
gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«

352. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KS-4« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

343. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »HK-1« za zadnjim stavkom dodajo določila, ki
se glasijo: »Dodatni PIP za podobmočje HK-1/1.nk – izvedba
tudi določil po 100.a členu. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih
do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne
infrastrukture. Izjema te omejitve je le gradnja na nepozidanih
zemljiščih s parc. št. 2007/1, 2007/3, 2016/10, k.o. Hrib.«

354. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KL-3« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

344. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »HK-2« in posebnimi PIP: »Na nepozidanih stavbnih
zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst
stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
345. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »HK-3« in posebnimi PIP: »Na nepozidanih stavbnih
zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst
stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
346. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KP-1« za zadnjim stavkom doda določili, ki se
glasita: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih
do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb,
razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja
javne infrastrukture.«
347. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KP-2« in posebnimi PIP: »Dodatni PIP za podobmočje
KP-2/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu. Za del EUP,
ki sega na erozijsko območje, je potrebno pridobiti vodno
soglasje. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD
OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe
kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.
Izjema te omejitve je le gradnja na nepozidanih zemljiščih s
parc. št. 5474, k.o. Mozelj.«
348. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »KE-1« za zadnjim stavkom doda določilo, ki
se glasi: »Dodatni PIP za KE-1.nk – izvedba tudi določil po
100.a členu.«

353. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KS-5« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

355. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KL-4« in posebnimi PIP: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
356. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KL-5« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
357. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KL-6« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
358. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KL-7« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
359. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KL-8« in posebnimi PIP: »Na nepozidanih stavbnih
zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh
vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
360. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KL-9« in posebnimi PIP: »Na nepozidanih stavbnih
zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh
vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture. Izjema te omejitve je le gradnja
na nepozidanih zemljiščih s parc. št. 907/1, k.o. Knežja Lipa.«
361. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KB-4« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
362. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KB-5« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
363. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KA-1« za prvim stavkom doda določilo, ki se
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glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih
do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb,
razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja
javne infrastrukture.«
364. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KA-2« za prvim stavkom doda določilo, ki se
glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
365. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KA-3« za prvim stavkom doda določilo, ki se
glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
366. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KA-4« za prvim stavkom doda določilo, ki se
glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
367. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP EUP z oznako
»KČ-4« doda besedilo PIP, ki se glasi: »Vse ureditve naj so
izvedene na sonaraven način z uporabo naravnega materiala
(les, kamen ipd.). Dodatni PIP za KČ-4.nk – izvedba tudi določil
po 100.a členu.«
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372. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KM-1« za drugim stavkom doda določilo, ki
se glasi: »Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD
OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe
kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
373. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP dodata EUP
z oznakama »KM-2 in KM-3« in posebnimi PIP: »Ni posebnih
PIP.«
374. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KK-1« za zadnjim stavkom doda določilo, ki se
glasi: »… EUP se nahaja na območju varovanega vodnega vira
in sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu s predpisanimi strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu uskladijo s
pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi s področja
varovanja vodnih virov. Dodatni PIP za podobmočje KK-1/1.
nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
375. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KK-5« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
376. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KK-6« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

368. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP spremeni tekst
PIP EUP z oznako »KČ-5« tako, da se glasi: »Uredi se konjeniški center s hlevi za konje, odprtim in pokritim jahališčem,
senikom, nastanitvenimi, manjšimi gostinskimi in družabnimi
prostori oziroma objekti ter pripadajočimi površinami (parkirišča ipd.). Med konjeniškim centrom in vasjo se ohranja zelena
vegetacijska bariera (visoka vegetacija) ter se zagotovijo drugi
ukrepi za preprečitev negativnih vplivov konjeniškega centra
na poselitev v vasi. Dopustno je bivanje za oskrbnika oziroma
upravnika ranča. Na območju se vzpostavijo zaščitna sredstva
za preprečevanje napadov zveri in njihovega približevanja konjem. Na zahodni strani se načrtno vzdržujejo oziroma uredijo
odprte površine, ki onemogočajo kritje velikim zverem. V fazo
podrobnega načrtovanja se vključi strokovnjak za velike zveri.
Odlaganje odpadkov se uredi tako, da bo dostop rjavemu
medvedu onemogočen. Vsa zunanja svetila se uredijo na avtomatski vklop in izklop. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do
sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen
za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture. Izjema te omejitve je le gradnja na nepozidanih zemljiščih s parc. št. 558/2, 558/1, 557, 559/1, 559/2, 556, 560/2,
560/1, 555, 552, 551, 565, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544,
543, 542, 538, 537, 536, 577/1, 579/1, 580/1, 581, 582, 583,
584, 585, 588, 589, k.o. Koče.«

377. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KK-OPPNa« za zadnjim stavkom doda določilo, ki se glasi: »EUP se nahaja na območju varovanega
vodnega vira, in sicer v ožjem oziroma širšem varstvenem pasu
s predpisanimi strožjimi zaščitnimi ukrepi. Posegi se v tem delu
uskladijo s pristojno službo za upravljanje z vodami in s predpisi
s področja varovanja vodnih virov.«

369. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KČ-6« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

381. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP EUP z oznako »LAP-4« razdeli na LP-4a, LP-4b, LP-4c, LP-4d, LP-4e in
LP-4f.«

370. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »KČ-7« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
371. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KČ-OPPNa« za zadnjim stavkom doda določilo, ki se glasi: »Dodatni PIP za podobmočje KČ-OPPNa/1.
nk – izvedba tudi določil po 100.a členu«.

378. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KJ-1« za zadnjim stavkom doda določilo, ki se
glasi: »… Dodatni PIP za podobmočje KJ-1/1.nk – izvedba tudi
določil po 100.a členu.«
379. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »KJ-3 in KJ-4« za zadnjim stavkom doda določilo, ki se glasi: »Dodatni PIP za podobmočje KJ-3/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu«.
380. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »LO-2« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

382. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »LP-2« za tretjim stavkom doda določilo, ki se
glasi: »… Jezove je mogoče obnoviti le, če se ne nahajajo na
hidroloških naravnih vrednotah z visoko stopnjo ohranjenosti.
Obnova je možna v enakih gabaritih in če to bistveno ne spremeni hidroloških in morfoloških lastnosti naravne vrednote ter
je skladna s predpisi s področja varovanja narave …«
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383. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilu PIP
EUP z oznako »LP-3a in LP-3b« za drugim stavkom doda določilo, ki se glasi: … »Jezove je mogoče obnoviti le, če se ne
nahajajo na hidroloških naravnih vrednotah z visoko stopnjo
ohranjenosti. Obnova je možna v enakih gabaritih in če to
bistveno ne spremeni hidroloških in morfoloških lastnosti naravne vrednote ter je skladna s predpisi s področja varovanja
narave …«
384. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »LP-5« dopolni tako, da se glasi: »Dopustna je
ureditev male hidroelektrarne na lokaciji opuščenega mlina, v
kolikor ne pomeni bistvenih sprememb hidroloških in morfoloških lastnosti naravne vrednote. Jez se obnovi na tradicionalen
način (kamnita zložba), posegi v brežino se izvajajo le v nujnem
obsegu. Jezove je mogoče obnoviti le, če se ne nahajajo na
hidroloških naravnih vrednotah z visoko stopnjo ohranjenosti.
Obnova je možna v enakih gabaritih in če to bistveno ne spremeni hidroloških in morfoloških lastnosti naravne vrednote
ter je skladna s predpisi s področja varovanja narave. Dela v
vodotoku se izvajajo tako, da ne bo prišlo do povzročitve plazenja preperine ali prodiranja skalne podlage, ter da bo omogočen prehod vsem v vodotoku živečim organizmom. Objekt
nekdanjega mlina ostane po preureditvi v malo hidroelektrarno
v enakih gabaritih in v kamniti izvedbi, omogočen mora biti
prehod vodnim organizmom. Vsi posegi morajo biti usklajeni
s pristojnimi službami za varstvo narave in za varstvo kulturne
dediščine.«
385. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »LP-6« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
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se značilne geomorfološke oblike, zasipavanje (kraških) mikroreliefnih oblik in ostale spremembe reliefa, ki bi povečale
poplavno ogroženost, niso dopustne, razen v kolikor drugače
izhaja iz hidrološko-hidravlične analize. Opredeli se območje za
občasno parkiranje motornih vozil – raba slednjega naj se kombiniranja s kmetijsko rabo zemljišča (omogočanje rasti in košnja
trave ipd.). Ureditve so dopustne v travnati izvedbi, brez fiksnih
namestitev, dostop do poligona se ureja le v travnati izvedbi,
namenjeni zgolj pešcem. V notranjo cono Javorovi gozdovi
(Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih (HT 9180) se
naj ne posega. Posegi morajo biti usklajeni 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 (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20) in
njenima Prilogama 1 in 2.«
390. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »LI-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »LI-OPPNa« dopolni tako, da se glasi: »… omilitvene ukrepe. Zagotovijo naj se tudi vsi potrebni ukrepi za zagotavljanje ohranjenosti stanja podzemnih habitatov (HT_8310)
in habitatov varovanih vrst (močeril in drobnovartnik) oziroma
za preprečevanje onesnaževanja kraškega podzemlja. Za del
te EUP, ki je na poplavnem območju …«
391. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MČ-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
392. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MČ-7« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

386. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »LP-7« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

393. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP EUP z oznako
»MČ-OPPNa« spremeni pojem »razpršene gradnje« v pojem
»posamične poselitve«.

387. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »LP-8« in posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

394. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MH-5« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

388. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP spremeni tekst
EUP z oznako »LI-2« tako, da se glasi: »Za del te EUP, ki je
na poplavnem območju, se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja izdela hidrološko hidravlična študija, v kateri se opredelijo natančnejši ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti.
Pred izdelavo te študije gradnja objektov na tem območju ni
dopustna. Predvidene ureditve (predvsem odvajanje odpadnih
voda) naj se uredijo na način, da ne bo prihajalo do onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso odprte za
javnost). Zunanja osvetlitev naj se izvede s svetilkami, ki ne
svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v
rumenem delu spektra do barvne temperature 2700 K (različne
vrste netopirjev). Prevzamejo naj se vsi potrebni tehnični ukrepi
(npr. medo-varni smetnjaki, medo-varni kompostnik), da ne bo
prihajalo do konfliktov z rjavim medvedom.
Dodatni PIP za podobmočje LI-2/1.nk, LI-2/2.nk – izvedba
tudi določil po 100.a členu«

395. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MH-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

389. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »LI-5« z imenom »Večnamenski vadbeni prostor« in
posebnimi PIP: »Na območju se vzpostavi poligon namenjen
vajam gasilcev. Območje se naj ne osvetljuje. Večje spremembe reliefnih značilnosti niso dopustne. Ureditve naj se uredijo
na način, da ne bo prihajalo do onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso odprte za javnost). Ohranjajo

396. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MH-OPPNa« dopolni tako, da se glasi: »Predviden OPPN za ureditev turističnega območja oziroma apartmajskega naselja z gostinskim objektom. Dopustna je ureditev
več manjših apartmajskih objektov (npr. tipa »gozdne vile«) s
pripadajočimi zunanjimi ureditvami (zasaditve, zelenice, otroško igrišče ipd.). V obstoječem objektu (lovski dom), ki se ga po
potrebi razširi, se uredijo gostinski objekt, recepcija, sanitarije,
dodatne prenočitvene zmogljivosti ipd. Vzdolž glavne ceste se
ohrani pas gozda za preprečitev negativnih vplivov (hrup, prah
ipd.) s ceste na turistično območje. Pred sprejetjem OPPN se
lahko obstoječ lovski dom dozida do 50 m².«
397. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MG-1« dopolni tako, da se glasi: »Prometni
dostop naj se uredi le za lokalne potrebe. V primeru uvajanja živinoreje je treba postaviti ogrado za živino v skladu z veljavnimi
standardi za preprečevanje dostopa velikim zverem. Odlaganje
odpadkov se uredi tako, da bo dostop rjavemu medvedu onemogočen. Zunanja svetila na objektih so dovoljena le, če imajo
samodejni vklop in izklop. Na trasi nadzemnega daljnovoda se
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v 15 m pasu (na vsako stran od osi) oziroma od ograje razdelilne ali transformatorske postaje zagotovi režim varovalnega
pasu elektroenergetskega omrežja v skladu s predpisi na tem
področju oziroma pridobljenim mnenjem pooblaščenega upravljalca voda. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja
SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za
potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
398. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MG-2« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
399. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP
z oznako »MG-3« z imenom »Peskokop Mala Gora« in s
posebnimi PIP: »Brežine in širine etaž se naj oblikujejo na
način (nakloni in širine), da po zaključku eksploatacije omogočajo uspešno rekultivacijo vseh površin. Rekultivacija naj
se izvaja z avtohtonimi rastlinskimi vrstami. Rastlinske vrste
za rekultivacijo se naj določijo v sodelovanju z ZGS in/ali ZRSVN,. Sanacija naj med drugim upošteva, da se prednostno
sanirajo vizualno najbolj izpostavljeni deli kamnoloma. Monotonost amfiteatra se naj razbije tako, da se znotraj kamnoloma
ne ustvarjajo izključno zaobljene linije, ki bi neželeno dajale
vtis umetno ustvarjenega terena – izvedejo se naj dodatna
zmanjšanja naklonov opuščenih brežin, povečanje hrapavosti
površin, ustvarjanje manjših usekov, zaobljanje robov, oblikovanj različnih nasipnih stožcev ipd. Po zaključenih posameznih
fazah izkoriščanja je potrebno sanirati morebitne poškodbe,
ki bi nastale na okoliškem gozdnem drevju in gozdnih poteh.
Natančnejša določila v zvezi z rekultivacijo območja se naj
določilo v sanacijskem načrtu. Obdobje izkoriščanja mineralne
surovine s končno sanacijo naj bo največ 25 let. Na območju se
lahko dejavnosti izvajajo samo v dnevnem času. Ob nedeljah in
prazniki obratovanje kamnoloma ni dopustno. V času delovanja
peskokopa je obvezna izvedba protiprašnih ukrepov – sicer
vlaženje naloženega materiala (pokrije se ga naj tudi s cerado),
delovnih površin na območju pridobivalnega prostora in dovoznih cest. V času močno vetrovnega vremena izvedba del in
transport materiala nista dopustna. Pri delovnih postopkih je
obvezna uporaba naprav za odsesavanje prahu, filtrov za prah
ipd. Hitrost vožnje znotraj pridobivalnega prostora se naj omeji.
Obvezna je uporaba prenosnega kemičnega stranišča. Dopustna je zgolj uporaba razstreliv, ki ne predstavljajo nevarnosti
za onesnaženje podtalnice. Preprečiti je potrebno vsakršno
iztekanje za okolje nevarnih snovi iz premičnih ali nepremičnih
naprav v tla in podtalnico (namestitev lovilnih skled, lovilci olj
ipd.). Skladiščenje za okolje nevarnih snovi (goriva, maziva,
razstreliva ipd.) ter prečrpavanja goriv, pranje vozil ipd. ni dopustno. Za zadrževanje eventualnega viška padavinskih voda
je potrebna izvedba zadrževalnika/ponikovalnika.«
400. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP izbriše EUP z
oznako »MAG-OPPNa«.
401. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MK-1« dopolni tako, da se glasi: »Območje pri
kapelici v osrednjem delu vasi se ureja kot jedro vasi. Ohranja
se kakovostna obstoječa zasnova pozidave s stanovanjskimi
hišami ob cesti in pomožnimi gospodarskimi objekti v zaledju.
Stavbna struktura naj se po merilu harmonično povezuje z okoliško, višinsko pa absolutno v merilu do največ višin gradnikov
merila naselbinskega telesa. Morfološko naj se artikulira tudi
kot gradnik javnega prostora v tem območju, vključno z oblikovanim arhitekturno prostorskim razmerjem do oblikovanega
ambienta vzdolž železniške proge. V vplivnem območju železniške proge naj se programsko in oblikovno opredeli v skladu
z uredbo o hrupu, ki jo je potrebno pred izdajo DGD izdelati.
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Dodatni PIP za podobmočje MK-1/1.nk – izvedba tudi določili
po 100.a členu. Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je
potrebno pridobiti vodno soglasje.«
402. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP izbriše EUP z
oznako »MLK-2«.
403. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MK-3« dopolni tako, da se glasi: »Med farmo in
vasjo se ohranja oziroma vzpostavlja zeleno vegetacijsko bariero (visoka vegetacija) ter druge ukrepe za preprečitev negativnih vplivov farme na poselitev v vasi. Pri posegih se upošteva
koridor načrtovane obvoznice Kočevja. Na trasi nadzemnega
daljnovoda se v 15 m pasu (na vsako stran od osi) oziroma od
ograje razdelilne ali transformatorske postaje zagotovi režim
varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja v skladu s
predpisi na tem področju oziroma pridobljenim mnenjem pooblaščenega upravljalca voda. Dodatni PIP za podobmočje
MK-3/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.
Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
404. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MK-OPPNa« dopolni z zadnjim stavkom, ki se
glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
405. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MR-1« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Dodatni PIP za podobmočji MR-1/1.nk, MR-1/2.nk – izvedba
tudi določil po 100.a členu.«
406. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MR-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
407. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP izbriše celoten
EUP z oznako »MKR-OPPNa«.
408. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP izbriše celoten
EUP z oznako »MKR-OPPNb«.
409. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MP-1« dopolni z zadnjima stavkoma, ki se
glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih
do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb,
razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja
javne infrastrukture.«
410. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MP-2« s posebnimi PIP: »Za del EUP, ki sega na
erozijsko območje, je potrebno pridobiti vodno soglasje. Na
nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in
gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
411. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MP-3« s posebnimi PIP: »Za del EUP, ki sega na
erozijsko območje, je potrebno pridobiti vodno soglasje. Na
nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in
gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
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412. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP spremeni tekst
PIP EUP z oznako »MO-6« tako, da se glasi: »Dopustne so
ureditve za šport in rekreacijo, npr. nogometno igrišče, odprto
balinišče, odprto strelišče za zračno puško, igrala, spremljajoč
enostaven objekt za potrebe športnih dejavnosti in pripadajoča
infrastruktura. Površina igrišča naj ostane travnata. V izogib
svetlobnega onesnaženja in negativnega vpliva na fototaktične
vrste se naj igrišč ne osvetljuje. Odlaganje odpadkov se uredi
tako, da bo dostop rjavemu medvedu onemogočen. Predvidene
ureditve naj se uredijo na način, da ne bo prihajalo do poškodovanja oziroma onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310
Jame, ki niso odprte za javnost). Dodatni PIP za MO-6.nk –
izvedba tudi določil po 100.a členu.«
413. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MO-8« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
414. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MZ-1« dopolni za zadnjim stavkom, ki sledi:
»Dodatni PIP za podobmočja MZ-1/1.nk, MZ-1/2.nk, MZ-1/3.nk
– izvedba tudi določil po 100.a členu.«
415. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MZ-3« briše stavek »Ni posebnih PIP« in dopolni tako, da se glasi: »Površina igrišča naj ostane travnata.
Predvidene ureditve naj se uredijo na način, da ne bo prihajalo
do onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso
odprte za javnost). Zunanja osvetlitev naj se izvede s svetilkami, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe
in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2700
K (različne vrste netopirjev). Prevzamejo naj se vsi potrebni
tehnični ukrepi (npr. medo-varni smetnjaki), da ne bo prihajalo
do konfliktov z rjavim medvedom. Dodatni PIP za MZ-3.nk –
izvedba tudi določil po 100.a členu.«
416. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-4b« z imenom »Strelišče pri kamnolomu« in posebnimi PIP: »Na območju strelišča naj se prepreči morebitno
onesnaženje tal s svincem.
Predvidene ureditve naj se uredijo na način, da ne bo prihajalo do onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame,
ki niso odprte za javnost). Zunanja osvetlitev naj se izvede s
svetilkami, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV
svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2700 K (različne vrste netopirjev).
Pri ureditvi strelišča se izvedejo potrebni ukrepi za zmanjšanje vpliva hrupa na živalstvo (npr. ustrezne protihrupne rešitve, smer streljanja ipd.).«
417. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-4c« z imenom »Strelišče pri kamnolomu« in posebnimi PIP: »Na območju strelišča naj se prepreči morebitno
onesnaženje tal s svincem.
Predvidene ureditve naj se uredijo na način, da ne bo prihajalo do onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame,
ki niso odprte za javnost). Na območju strelišča je potrebno
uporabo streliv prostorsko omejiti in s tem fizično preprečiti
negativen vpliv na podtalnico. V času delovanja strelišča je
potrebno zagotoviti redno in strokovno odstranjevanje vseh
ostankov streliv z območja poligona. Razpršeno streljanje izven
območja EUP ni dopustno. Zunanja osvetlitev naj se izvede s
svetilkami, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV
svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2700 K (različne vrste netopirjev). Pri ureditvi strelišča
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se izvedejo potrebni ukrepi za zmanjšanje vpliva hrupa na živalstvo (npr. ustrezne protihrupne rešitve, smer streljanja ipd.).
Izvajanje dejavnosti ni dopustno v jutranjih urah, po 19h zvečer
in ob praznikih. V kolikor gre za prireditev večjega obsega (npr.
tekmovanja) kritične vrednosti kazalcev hrupa v bližnjih poselitvenih območjih z varovanimi prostori ne smejo biti presežene.
Dodatni PIP za podobmočja MZ-4c/1.nk – izvedba tudi določil
po 100.a členu.«
418. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-6« z imenom »Zbirni center in center za ravnanje
z odpadki Mozelj« in posebnimi PIP na koncu določil doda nov,
zadnji stavek, ki se glasi: »Zagotavlja naj se vodotesnost območja odlagališča in njegovih struktur pri ravnanju z vsemi potencialno nevarnimi odpadki, ki bi lahko pronicali v podzemlje.
Prevzamejo naj se vsi potrebni tehnični ukrepi, da ne pride do
onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso
odprte za javnost, močeril Proteus angiunos).«
419. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-7« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
420. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-8« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
421. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-9« s posebnimi PIP: »Za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi se pri načrtovanju in izvedbi potrebne
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse za varstvo domačih živali pred napadi velikih
zveri (električne ograje, elektro mreže, pastirski psi, zapiranje
v staje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.). Dodatni PIP za
MZ-9.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
422. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-10« s posebnimi PIP: »Dodatni PIP za MZ-10.nk
– izvedba tudi določil po 100.a členu.«
423. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-11« s posebnimi PIP: »Za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi se pri načrtovanju in izvedbi potrebne
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse za varstvo domačih živali pred napadi velikih
zveri (električne ograje, elektro mreže, pastirski psi, zapiranje
v staje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.). Dodatni PIP za
MZ-11.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
424. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-12« s posebnimi PIP: »Za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi se pri načrtovanju in izvedbi potrebne
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse za varstvo domačih živali pred napadi velikih
zveri (električne ograje, elektro mreže, pastirski psi, zapiranje
v staje oziroma postavitev masivnih ograd ipd.). Dodatni PIP za
MZ-12.nk – izvedba tudi določili po 100.a členu.«
425. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MZ-13« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
426. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MT-1 dopolni tako, da se glasi: »Nova pozidava
se po tipologiji zgleduje po kakovostnih suburbanih objektih, pri
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čemer se z novimi posegi vzpostavijo urejene gradbene linije
in usklajena podoba zaselkov (glede postavitve objektov, fasad
in zunanjih ureditev) predvsem v pogledih z glavne ceste. Ob
glavni cesti se z novogradnjami in ob prenovah ohranja ustrezen odmik od ceste. Vzdolž glavne ceste se zasadi enoredni
drevored po zahodni strani glavne ceste. Na trasi nadzemnega
daljnovoda se v 15 m pasu (na vsako stran od osi) oziroma
od ograje razdelilne ali transformatorske postaje zagotovi režim varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja v skladu
s predpisi na tem področju oziroma pridobljenim mnenjem
pooblaščenega upravljalca voda. Dodatni PIP za podobmočja MT-1/1.nk, MT-1/2.nk, MT-1/3.nk – izvedba tudi določil po
100.a členu.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »MT-2« dopolni z zadnjim stavkom tako, da se
glasi: »V delu, kjer je izkazan razred srednje poplavne nevarnosti, so posegi 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 (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20) in njeno Prilogo 1
prepovedani.«
427. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MT-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
428. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MT-5« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
429. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MT-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
430. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »MT-7« s posebnimi PIP: »Pri vseh posegih se upoštevajo smernice pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine
za območje kulturne krajine Rinža: Pri oblikovanju objektov se
upošteva regionalne oblikovalske značilnosti stanovanjskih in
gospodarskih objektov. Posegi na območje varstva vodnega
vira morajo biti usklajeni s pristojno službo za upravljanje z
vodami.
Za del te EUP, ki je na poplavnem območju, se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja izdela hidrološko hidravlična
študija, v kateri se opredelijo natančnejši ukrepi za zmanjšanje
poplavne nevarnosti. Pred izdelavo te študije gradnja objektov
na tem območju ni dopustna.«
431. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »NE-1 dopolni« z zadnjim stavkom tako, da
se glasi: »Podobmočje NE-1/1: Posegi naj bojo usklajeni z
11. členom Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih
za zavarovanje voda.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »NZ-1« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Dodatni PIP za podobmočje NZ-1/1.nk – izvedba tudi določil
po 100.a členu.«
432. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »NZ-7« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
433. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »NZ-8« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
434. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ON-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

Št.

81 / 10. 6. 2022 /

Stran

5945

435. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ON-5« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
436. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ON-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
437. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »PP-3« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Dodatni PIP za podobmočje PP-3/1.nk – izvedba tudi določil
po 100.a členu.«
438. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP EUP z oznako
PD-1 doda EUP PD-4 in PD-5 in zadnji stavek, ki se glasi: »Na
nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in
gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznakama »PD-2 in PS-1« dopolni z zadnjim stavkom,
ki se glasi: »Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD
OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe
kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
439. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »PD-3« s posebnimi PIP: »Na nepozidanih stavbnih
zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh
vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
440. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »PO-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
441. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »PO-5« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
442. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »PO-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
443. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP spremeni
oznaka EUP »PRI-2 do PRI-4« tako, da se glasi: »PM-2, PM-3,
PM-4, PM-6«
444. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »PM-2, PM-3, PM-4, PM-6« dopolni tako, da se
glasi: »V enoti PM-2 je dopusten kvadratni tloris objekta, naklon
strehe ni nujno enoten. Dodatni PIP za podobmočje PM-3/1.nk
– izvedba tudi določil po 100.a členu.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »PU-1« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni
dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva
in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
445. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP spremeni
besedilo PIP EUP z oznako »RH-1« tako, da se glasi: »OKN
Rajhenav se ohranja kot kmetija s pripadajočimi gospodarskimi objekti in ureditvami ter skladno z določili 101. člena tega
odloka. Dopustna je ureditev klavnice ter turizma na kmetiji. Na
strehah objektov je dopustna ureditev sončne elektrarne. Posegi na območje varstva kulturne dediščine morajo biti usklajeni
s predpisi za varstvo kulturne dediščine. Odlaganje odpadkov
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se uredi tako, da bo dostop rjavemu medvedu onemogočen.
Pri urejanju pašnikov in varovanju živine na paši naj se upošteva veljavna priporočila, da ne bo prihajalo do konfliktov z
velikimi zvermi (rjavi medved, volk). Pašnike naj se prioritetno
ureja na kmetijskih površinah v zaraščanju in v zasmrečenem
gozdu ter izven HT_91K0 Ilirski bukovi gozdovi. Dodatni PIP za
podobmočje RH-1/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.
Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni
dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva
in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
446. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »RH-2« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
447. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »RH-3« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
448. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »RH-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
449. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »RH-5« s posebnimi PIP: »Na nepozidanih stavbnih
zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh
vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture. Izjema te omejitve je le gradnja
na nepozidanih zemljiščih s parc. št. 147/2, 146, 147/4, 147/3,
27/2, 29, 27/1, 26, k.o. Rajhenav.«
450. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP dopolni besedilo PIP EUP z oznako »RN-1« tako, da se glasi: »Na prostih
površinah za gradnjo se novogradnje locirajo tako, da se prostor čim bolj racionalno izkoristi. Na območju enote kulturne
dediščine Lokacija kapele Angelov varuhov (EŠD 2801) so
dopustni samo posegi, povezani z raziskavami ali prezentacijo in podobno, ki se uskladijo s predpisi za varstvo kulturne
dediščine. Dodatni PIP za podobmočja RN-1/1.nk, RN-1/2.
nk, RN-1/3.nk, RN-1/4.nk, RN-1/5.nk – izvedba tudi določil po
100.a členu.«
451. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »RN-2« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Dodatni PIP za podobmočje RN-2/1.nk – izvedba tudi določil
po 100.a členu.«
452. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »RN-7« z imenom »Predelava odpadkov in zemljine«
in posebnimi PIP: »Odlagališče gradbenih odpadkov je lahko
namenjeno izključno sprejemu in predelavi za okolje nenevarnih odpadkov. V kolikor se na območju že nahajajo za okolje
nevarni odpadki, je potrebno tovrstne odpadke odstraniti in
izvesti sanacijo območja. Na robnih delih EUP naj se izvede zasaditev z drevesno in grmovno vegetacijo. Potrebno je
preprečiti vsakršno izcejanje onesnaženih voda v podzemlje.
Predvidene ureditve naj se uredijo na način, da ne bo prihajalo
do onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso
odprte za javnost). Zunanja osvetlitev naj se izvede s svetilkami, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe
in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2700
K (različne vrste netopirjev). Preprečuje se razrast in širjenje
tujerodnih invazivnih vrst na deponirani zemljini. Tujerodne
invazivne vrste je potrebno redno odstranjevati in preprečevati
njihovo semenenje ter raznos semen. Prevzamejo naj se vsi
potrebni tehnični ukrepi, da ne bo prihajalo do konfliktov z rjavim medvedom. Dodatni PIP za RN-7.nk – izvedba tudi določil
po 100.a členu.«
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453. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP spremeni besedilo PIP EUP z oznako »RO-2« tako, da se glasi: »Predvidene
ureditve naj se uredijo na način, da ne bo prihajalo do onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso odprte
za javnost). Zunanja osvetlitev naj se izvede s svetilkami, ki ne
svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v
rumenem delu spektra do barvne temperature 2700 K (različne
vrste netopirjev). Prevzamejo naj se vsi potrebni tehnični ukrepi, da ne bo prihajalo do konfliktov z rjavim medvedom. Dodatni
PIP za RO-2/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
454. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »RO-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
455. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SH-OPPNa« dopolni z zadnjim stavkom, ki se
glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
456. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SV-1« za zadnjim stavkom dopolni z besedilom, ki se glasi: »Dodatni PIP za podobmočja SV-1/1.nk,
SV-1/2.nk, SV-1/3.nk – izvedba določil po 100.a členu, ter
naslednjih meril:
– SV-1/1 je namenjeno, poleg bivalni enoti, vzpostavitvi
poslovne stavbe za potrebe turizma.
– SV-1/2 je namenjen organizaciji ene gradbene enote
domačije s hišo, gospodarskih poslopjem za potrebe kmetijstva
in stavbno strukturo dopolnilne dejavnosti – turizma. Gradbena
dovoljenja se izdajajo hkrati za vse tri programe.«
457. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP spremeni
oznaka EUP »SMU-1a do SMU-1c« tako, da se glasi: »SM-1a,
SM-1b, SM-1c«
458. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SM-1, SM-1b, SM-1c« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi: »Dodatni PIP za podobmočja SM-1a/1.nk,
SM-1a/2.nk, SM-1a/3.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
459. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SM-2« dopolni tako, da se glasi: »Kompleks
žage se razvija v obstoječi namembnosti. Na trasi nadzemnega
daljnovoda se v 15 m pasu (na vsako stran od osi) oziroma od
ograje razdelilne ali transformatorske postaje zagotovi režim
varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja v skladu s
predpisi na tem področju oziroma pridobljenim mnenjem pooblaščenega upravljalca voda.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SM-5« dopolni tako, da se glasi: »OKN Kot se
ohranja kot domačija s pripadajočimi gospodarskimi objekti in
ureditvami ter skladno z določili 101. člena tega odloka. Odlaganje odpadkov se uredi tako, da bo dostop rjavemu medvedu
onemogočen. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja
SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture. Izjema te omejitve je le gradnja na nepozidanih zemljiščih
s parc. št. 1891, k.o. Smuka.«
460. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »SM-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
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461. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »SM-7« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
462. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP spremeni tekst
PIP EUP z oznako SB-1a tako, da se glasi: »V vasi se spodbuja
razvoj turizma, vezanega na Kolpo in pohodništvo. Dovoljeno je kampiranje. Oblikovanje prostora za kampiranje naj bo
integrirano v dani ambient kultivirane krajine, brez invazivnih
posegov v morfologijo in brez betoniranih površin. Območje
ne bo namenjeno pozidavi, zato opremljenost s priključki GJI
ni potrebna. Pešpoti naj se uredijo z uporabo naravnih materialov – lesa, zemlje ter peska/kamna. Vse sanitarne ureditve in
infrastrukturne objekte je potrebno urediti v sklopu obstoječih
oziroma nadomestnih, novih stavb v sosednjem območju z
namembnostjo BT. Predvidene ureditve (predvsem odvajanje
odpadnih voda) naj se uredijo na način, da ne bo prihajalo do
onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso
odprte za javnost) in vodotoka Kolpe (HT_3260 Vodotoki v
nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho- Batrachion, ribe, raki, vidra).
Zunanja osvetlitev naj se izvede s svetilkami, ki ne svetijo nad
vodoravnico in ne prepuščajo UV svetlobe v rumenem delu
spektra do barvne temperature 2700 K (različne vrste netopirjev). Za vse posege je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. Dodatni PIP za SB-1a.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
463. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »SB-1b« z imenom »Vas Spodnja Bilpa« in posebnimi
PIP: »V vasi se spodbuja razvoj turizma, vezanega na Kolpo
in pohodništvo. Predvidene ureditve (predvsem odvajanje odpadnih voda) naj se uredijo na način, da ne bo prihajalo do
onesnaževanja kraškega podzemlja (HT_8310 Jame, ki niso
odprte za javnost) in vodotoka Kolpe (HT_3260 Vodotoki v
nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho- Batrachion, ribe, raki, vidra).
Zunanja osvetlitev naj se izvede s svetilkami, ki ne svetijo nad
vodoravnico in ne prepuščajo UV svetlobe v rumenem delu
spektra do barvne temperature 2700 K (različne vrste netopirjev). Za vse posege je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS.«
464. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP spremeni EUP
z oznako SB-2 tekst tako, da se ta glasi: »Objekt nekdanje
kovačije ter nadstrešnica s piknik prostorom ob njej se lahko
namenita razvoju turizma, preostali del se ohranja nepozidan,
namenjen rekreacijskim in športnim dejavnostim, kopališču,
vstopno-izstopnemu mestu na Kolpi ipd. Parkirišča se uredijo
v obcestnem pasu. Prenova jezov se izvaja na način, kot so bili
zgrajeni (kamnita zložba). Jezove je mogoče obnoviti le, če se
ne nahajajo na hidroloških naravnih vrednotah z visoko stopnjo
ohranjenosti. Obnova je možna v enakih gabaritih in če to bistveno ne spremeni hidroloških in morfoloških lastnosti naravne
vrednote ter je skladna s predpisi s področja varovanja narave.
Večja makadamska površina ob cesti se uredi v urejeno parkirišče z informativno tablo ipd. Območje ob kapelici se lahko
parkovno uredi. Dostop do vode za kopalce se izvede v enostavni leseni izvedbi na najpoložnejšem delu brežine, kamnite
zložbe niso dopustne. Vstopno in izstopno mesto za kopalce
in za čolne se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do
vode in ne kot nov poseg v brežino. V primeru urejanja novega
vstopnega in izstopnega mesta za čolne se to uredi in opremi
na najpoložnejšem odseku brežine na način, da bodo poseg
v konfiguracijo brežine in dno struge čim manjši. Vstopna in
izstopna mesta se urejajo v skladu z gradbenimi predpisi in s
predpisi o ohranjanju narave. Ohranjata se obstoječa obrežna
zarast in naravna brežina reke, dopustni so omenjeni posegi
na območju dostopa v vodo za kopalce in vstopnega mesta za
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čolne. Vsi posegi morajo biti usklajeni s pristojnimi službami
za ohranjanje narave in kulturne dediščine ter varstvo voda.
Namestitev zunanje osvetlitve ni dovoljena.
Na območju z rabo ZS ni dovoljeno utrjevanje tal in postavitev trajnih ali začasnih objektov. Za del te EUP, ki je na
poplavnem območju, se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja izdela hidrološko hidravlična študija, v kateri se opredelijo
natančnejši ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti. Pred
izdelavo te študije gradnja objektov, nasipanje oziroma preoblikovanje terena na tem območju ni dopustna. Urejanje obvodne
infrastrukture za rekreacijo naj se načrtuje smiselno, celovito in
enotno, vendar šele na podlagi študije nosilne sposobnosti reke
Kolpe. Za vse posege je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS.«
465. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SL-1« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Dodatni PIP za podobmočji SL-1/1.nk, SL-1/2.nk – izvedba
tudi določil po 100.a členu.«
466. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »SL-3« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
467. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SG-1« dopolni za zadnjim stavkom, ki se
glasi: »Dodatni PIP za podobmočje SG-1/1.nk – izvedba tudi
določil po 100.a členu. Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do
sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne
infrastrukture. Izjema te omejitve je le gradnja na nepozidanih
zemljiščih s parc. št. 123/2, 123/5, k.o. Željne.«
468. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo EUP
z oznako »SG-2« spremeni tako, da se glasi: »Za del EUP,
ki sega na erozijsko območje, je potrebno pridobiti vodno
soglasje.«
469. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »SG-3« s posebnimi PIP: »Dodatni PIP za SG-3.nk –
izvedba tudi določil po 100.a členu. Na nepozidanih stavbnih
zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh
vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture. Izjema te omejitve je le gradnja
na nepozidanih zemljiščih s parc. št. 131, 133/2, k.o. Željne.«
470. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »ST-1« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Dodatni PIP za podobmočje ST-1/1.nk – izvedba tudi določil
po 100.a členu.«
471. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ST-5« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
472. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ST-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
473. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SZ-1« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni
dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva
in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »SZ-2« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«

Stran

5948 /

Št.

81 / 10. 6. 2022

474. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SP-1« za zadnjim stavkom dopolni tako, da
se glasi: »Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD
OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe
kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
475. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »SP-2« s posebnimi PIP: »Na nepozidanih stavbnih
zemljiščih do sprejetja SD OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh
vrst stavb, razen za potrebe kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
476. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »SK-1« za zadnjim stavkom dopolni tako, da se
glasi: »Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »SK-2« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
477. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »ŠT-7« za zadnjim stavkom dopolni tako, da
se glasi: »Na nepozidanih stavbnih zemljiščih do sprejetja SD
OPN 4 ni dovoljena gradnja vseh vrst stavb, razen za potrebe
kmetijstva in gozdarstva ter vzdrževanja javne infrastrukture.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ŠT-8« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
478. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ŠT-9« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
479. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ŠT-10« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
480. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ŠT-11« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
481. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »TN-2« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
482. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »TN-3« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
483. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »TN-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
484. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »TN-5« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
485. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »TN-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
486. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VI-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
487. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP izbriše EUP z
oznako »VRB-OPPNa.«
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488. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-1« z imenom » vas Vrbovec« s posebnimi PIP:
»Ni posebnih PIP.«
489. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-2« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
490. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-3« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
491. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
492. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-5« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
493. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-6« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
494. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-7« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
495. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-8« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
496. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-9« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
497. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-10« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
498. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-11« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
499. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-12« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
500. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-13« s posebnimi PIP: »Dodatni PIP za podobmočja VR-13/1.nk – izvedba tudi določil po 100.a členu.«
501. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-14« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
502. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VR-15« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
503. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »VT-1« za četrtim stavkom dopolni z besedilom,
ki se glasi: »Jezove je mogoče obnoviti le, če se ne nahajajo na
hidroloških naravnih vrednotah z visoko stopnjo ohranjenosti.
Obnova je možna v enakih gabaritih in če to bistveno ne spremeni hidroloških in morfoloških lastnosti naravne vrednote ter
je skladna s predpisi s področja varovanja narave.«
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504. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »VT-2« za drugim stavkom dopolni z besedilom,
ki se glasi: »Jezove je mogoče obnoviti le, če se ne nahajajo na
hidroloških naravnih vrednotah z visoko stopnjo ohranjenosti.
Obnova je možna v enakih gabaritih in če to bistveno ne spremeni hidroloških in morfoloških lastnosti naravne vrednote ter
je skladna s predpisi s področja varovanja narave.«
505. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »VT-4« s posebnimi PIP: »Ni posebnih PIP.«
506. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »ŽE-1« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Dodatni PIP za podobmočja ŽE-1/1.nk, ŽE-1/2.nk, ŽE-1/3.
nk, ŽE-1/4.nk, ŽE-1/5.nk, ŽE-1/6.nk – izvedba tudi določil po
100.a členu.«
507. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP besedilo PIP
EUP z oznako »ŽE-5« dopolni z zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno pridobiti vodno soglasje. Dodatni PIP za ŽE-5.nk – izvedba tudi
določil po 100.a členu.«
508. člen
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ŽE-7« z imenom »Obračališče in parkirišče za avtobuse« in posebnimi PIP: »Prostor je namenjen obračanju in
parkiranju avtobusov. Zaradi ambientalne vloge lokacije naj
načrt ureditve v največji meri vključuje tudi opredelitev zelenih
površin in z ustrezno vegetacijo.«
V 121. členu se v preglednici Posebni PIP doda EUP z
oznako »ŽE-8« z imenom »Željnske Jame« in posebnimi PIP:
»Dopustno je postaviti enostavne lesene elemente urbane
opreme, oziroma infrastrukture in leseno platformo v velikosti
do 100 m2. Ureditve se izvede na način, da se ne zakriva pogleda na vhod v jamo. Gradnja drugih objektov in preoblikovanje
reliefa, ni dopustno. Dodatni PIP za ŽE-8.nk – izvedba tudi
določil po 100.a členu.
Pred oddajo vloge za upravno dovoljenje za poseg v prostor je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za
varstvo kulture (področje arheologije).«
509. člen
V 122. členu se oznake enot urejanja prostora (EUP) v
preglednici in tekstu spremenijo iz »IKR-1, IKR-2, IKR-3, IKR-4,
IKR-5 in IKR-6« v »IK-1, IK-2, IK-3, IK-4, IK-5, IK-6«
510. člen
V 122. členu se doda tretja točka, ki se glasi: »Na območjih izjemne krajine IK-5 se upoštevajo tudi posebni PIP:
ribogojnica mora biti načrtovana in urejena na način, da bo
možen prehod organizmov po potoku navzgor in navzdol. V
izogib konfliktom z vidro je potrebno preprečiti vstop v ribogojnico (ustrezna zaščitna ograja, vkopana v tla do globine vsaj
30 cm).«
511. člen
V 122. členu se doda četrta točka, ki se glasi: »Na območju izjemne krajine IK-3 se upoštevajo tudi posebni PIP za
območje kulturne krajine Rinže pri Predgradu:
– upoštevajo se regionalne stavbarske oziroma arhitekturne značilnosti stavb,
– v odprtem prostoru je dopustna le postavitev tradicionalnih tipov gospodarskih stavb in njihovih urbanističnih enot
(ohranjanje parcelne strukture, razmerje do javnega prostora,
meja naselja …).«
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512. člen
V 123. členu se oznake enot urejanja prostora (EUP) v
preglednici spremenijo iz »OPR« v »OP«. V tekstu pa se spremenijo iz »OPR-2, OPR-4, OPR-5, KOČ-4f, OPR-18, OPR-9«
V »OP-1, OP-2, OP-4, OP-8, OP-9, OP-18, KV-4f«
513. člen
V 123. členu se v četrti točki za zadnjim stavkom doda
nova alineja, ki se glasi: »za del EUP, ki sega na erozijsko
območje, je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
V 123. členu se v četrti točki za zadnjim stavkom dodata
novi točki, ki se glasita:
»– za del EUP, ki sega na erozijsko območje, je potrebno
pridobiti vodno soglasje
– Dodatni PIP za podobmočja OP-1/1.nk, OP-1/2.nk, OP1/3.nk, OP-1/4.nk, OP-1/5.nk, OP-1/6.nk, OP-1/7.nk, OP-1/8.
nk, OP-1/9.nk, OP-1/10.nk, OP-1/11.nk, OP-1/12.nk, OP-1/13.
nk, OP-1/14.nk, OP-1/15.nk, OP-1/16.nk – izvedba tudi določil
po 100.a členu.«
514. člen
V 123. členu se doda sedma točka, ki se glasi: »Posebni
PIP za enoto OP-3: Na območjih koridorja se ne načrtuje posegov in dejavnosti, ki bi lahko imeli negativni vpliv na katerokoli
značilnost koridorja (velikost, prehodnost, poraščenost, motnje
idr.). Ohranja se obstoječa namenska raba gozd. Podobmočje
OP-3/1 posega na vplivno območje, na katerem naj vse načrtovane posege in dejavnosti izven naselij, ki bi lahko negativno
vplivale na značilnost koridorja, predhodno preveri strokovnjak
za velike zveri.«
515. člen
V 123. členu se doda osma točka, ki se glasi: »Na OP-1
se za preprečevanje konfliktov z velikimi zvermi, pri izvedbi
infrastrukture za gojitev domačih živali upoštevajo učinkovite
dobre prakse na tem področju (električne ograje, elektro mreže, pastirski psi, zapiranje v staje oziroma postavitev masivnih
ograd ipd.). Odlaganje odpadkov se uredi tako, da bo dostop
rjavemu medvedu onemogočen. Pašnike naj se prednostno
ureja na kmetijskih površinah na zaraščanju in v zasmrečenem
gozdu izven HT_91KO Ilirski bukovi gozdovi.«
516. člen
V 123. členu se doda deveta točka, ki se glasi: »Kot
omilitveni ukrep zaradi širitve Gospodarske cone Kočevje se
zagotovijo ustrezna nadomestna kmetijska zemljišča v velikosti
26,78 ha površin, in sicer na zemljiščih, ki so po dejanski rabi
gozd ali na degradiranih območjih. Nadomestna kmetijska zemljišča se naj navezujejo na že obstoječe komplekse kmetijskih
zemljišč v bližini gospodarske cone, ki morajo biti hkrati tudi
dolgoročno perspektivna z vidika kmetijske obdelave. Načrt
vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč naj sledi cilju, da
se obseg njiv na prebivalca občine ne zmanjša. V naravi naj se
vzpostavijo v roku največ 5 let od sprejema plana.«
517. člen
V 123. členu se doda deseta točka, ki se glasi: »Na podobmočju OP-1/9 in OP-1/14 je potrebno do upravnega postopka
za izdajo dovoljenja opraviti predhodne arheološke raziskave.«
518. člen
V 124. členu se oznake OPPN spremenijo iz »KOČ-1OPPNa, KOČ-1-OPPNc, KOČ-2-OPPNc, KOČ-3-OPPNa, KOČ3-OPPNc, KOČ-3-OPPNd, KOČ-5-OPPNc, KOČ-5-OPPNd,
KOČ-5-OPPNe, KOČ-5-OPPNf, KOR/OPPNb, PRE/OPPNa,
PRE/OPPNc, BOR-OPPNa, BRG-OPPNa, ČRP-OPPNa,
DBR-OPPNa, GOR-OPPNa, HRK-OPPNa, KNL-OPPNa,
KOB-OPPNa, KOB-OPPNb, KČE-OPPNa, KOP-OPPNa,
KOP-OPPNb, MAH-OPPNa, MAG-OPPNa, MLK-OPPNa,
MKR-OPPNa, MKR-OPPNb, MRT-OPPNa, NLA-OPPNa,
SAH-OPPNa, SPL-OPPNa, VRB-OPPNa, POL-OPPNa, MAČ-OPPNa« v »KV-1-OPPNa, KV-1-OPPNc, KV-2-OPPNc, KV3-OPPNa, KV-3-OPPNc, KV-3-OPPNd, KV-5-OPPNc, KV-5OPPNd, KV-5-OPPNe, KV-5-OPPNf, KR-OPPNa, PG-OPPNa,
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PG-OPPNc, BO-OPPNa, BK-OPPNa, ČP-OPPNa, DB-OPPNa,
GO-OPPNa, HK-OPPNa, KL-OPPNa, KB-OPPNa, KB-OPPNb,
KČ-OPPNa, KK-OPPNa, KK-OPPNb, MH-OPPNa, MGOPPNa, MK-OPPNa, MR-OPPNa, MT-OPPNa, NZ-OPPNa,
SH-OPPNa, SL-OPPNa, PO-OPPNa, MČ-OPPNa«.
519. člen
V 124. členu se iz tabele izbrišejo naslednji OPPN z oznako »KOČ-2-OPPNc, KOČ-6-OPPNa, KOČ-7-OPPNa, KOR/
OPPNb, MAG-OPPNa, MKR-OPPNa, MKR-OPPNb in VRBOPPNa«.
520. člen
V 124. členu se v tabeli spremeni OPPN z oznako »KOR/
OPPNa« v »KR-OPPNa« in ime iz »OPPN sever« v »OPPN
turistično območje Kočevska Reka«
521. člen
V 124. členu se v tabelo dodajo novi OPPN z oznakami
»KV-4-OPPNa« in imenom enote »OPPN Gospodarska cona
Kočevje 2020«, »KR-4-OPPN« z imenom »OPPN Stanovanjsko območje – jug« in »KR-13-OPPN« z imenom »OPPN
stanovanjsko območje – sever.«
522. člen
V 124. členu se v tabelo doda nov OPPN z oznako »KV3-OPPNe« in imenom enote »OPPN Mestni Log.«
523. člen
V 126. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na območjih, ki se urejajo s predvidenim OPPN, pred izvedbo
OPPN nove parcelacije niso dopustne, z izjemo izmere, parcelacije in geodetski postopki za potrebe objektov GJI in tam, kjer
posebna določila odloka to dopuščajo.«
524. člen
V enajsti alineji drugega odstavka 127. člena se spremeni
pojem »razpršene« v pojem »posamične« poselitve.
525. člen
V 128. členu se oznake OPPN spremenijo iz »KOČ1-OPPNb, KOČ-2-OPPNa, KOČ-3-OPPNb, KOČ-5-OPPNa,
KOČ-5-OPPNb, GOT-OPPNa« v »KV-1-OPPNb, KV-2-OPPNa,
KV-3-OPPNa, KV-3-OPPNb, KV-5-OPPNa, KV-5-OPPNb,
GT-OPPNa.«
526. člen
V 133. členu se spremeni besedilo tako, da se sedaj glasi:
»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je na območjih
veljavnih OPPN, navedenih v prilogi tega odloka: 1_EO in
2_NO dopustna, če ni v nasprotju z določili OPPN in je skladna
z določili 69. člena tega odloka.«
527. člen
V celoti se brišeta 136. člen z imenom »hramba OPN« in
137. člen z imenom »nadzorstvo« in prestavita v poglavje 4.3.
Končne določbe.
III. KONČNA DOLOČBA
528. člen
(veljavnost SD OPN 3)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-3/2018-255
Kočevje, dne 2. junija 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič
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Prometna signalizacija in prometna
oprema

Prometna signalizacija in prometna
oprema
21112 Regionalne ceste

Nadstrešnice - samo nadstrešnice kot
pripadajoč objekt h glavnemu objektu
in nimajo opredeljenega namena.
površina do 20 m2
2 Gradbeni inženirski objekti
21 Objekti prometne infrastrukture
Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste
21111 (daljinske ceste)

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

Stavbe za shranjevanje kmetijskih
strojev, orodja in mehanizacije
12722 Pokopališke stavbe
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja
12730 za druge namene

Stavbe za rejne živali, stavbe za rejo
divjadi v oborah, druge stavbe za rejo
živali
površina do 20 m2
površina do 50 m2,
prostornina bazenov do
250 m3
Stavbe ribogojnice
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka
površina 20 m2, višina
Kmetijski silosi
do 5 m
površina do 20 m2, ne
glede na globino vkopa
in globino podzemnih
delov
Kleti, vinske kleti
Skladišča pridelkov
površina do 40 m2
površina do 40 m2, do
Kozolci
dve etaži
Druge nestanovanjske kmetijske
12714 stavbe

Paviljoni in stavbe za živali in rastline v
živalskih in botaničnih vrtovih
površina do 20 m2
površina do 50 m2
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali

Rezervoarji in cisterne za vodo in
druge tekočine
Rezervoarji za nafto in plin
Stolpni silosi za suhe snovi
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

Skladiščne stavbe

površina do 20 m2,
nobena stavba za
skladiščenje
radioaktivnih ali
nevarnih snovi ter
nevarnih odpadkov
prostornina do 20 m3,
noben rezervoar
radioaktivnih ali
nevarnih snovi ter
nevarnih odpadkov
prostornina do 5 m3
višina do 5 m

X
X

12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe

x

x

X
X

x

x

Postajna poslopja, terminali, stavbe za
izvajanje komunikacij ter z njimi
površina do 10 m2
12410 povezane stavbe
površina do 20 m2
12420 Garažne stavbe

območja stanovanj
Sso
Sss
Ssn

CC-SI Klasifikacija objektov
1 Stavbe
12 Nestanovanjske stavbe
Hotelske in podobne stavbe za
površina do 10 m2
12111 kratkotrajno nastanitev
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
površina do 10 m2
12120 nastanitev

113_Priloga1_ EO (preglednica enostavnih objektov)

Priloga 1: EO_dovoljeni (preglednica enostavnih objektov)
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kabelski vod do 1 KV

zmogljivost do 50 PE, ne
glede na globino vkopa
in globino podzemnih
delov

Ribogojnice
Koritasti silosi
Gnojišča, napajalna korita, krmišča,
hlevski izpusti
Visoke preže -v skladu s predpisi, ki
urejajo lovsto

Bazen za kopanje
24201 Obrambni objekti
Drugi kmetijski gradbeni inženirski
24202 objekti

Razgledne ploščadi in opazovalnice

Otroška in druga javna igrišča,
zabaviščni, adrenalinski in plezalni
parki, igrišča za golf, vzletišča,
konjeniški centri, javni vrtovi in parki,
trgi, živalski in botanični vrtovi,
urejena naravna kopališča, kampi,
smučišča na vodi, kajakaške proge na
divjih vodah
Vzletišča
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površina do 50 m2

X

X
X

prostornina do 60 m3,
ne glede na globino
vkopa in globino
podzemnih delov
samo splošna merila

prostornina bazenov do
250 m3
površina do 100 m2

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

površina do 100 m2
samo splošna merila
višina poda do višine 3
m nad terenom

Dostopovno komunikacijsko omrežje s v skladu s predpisi ki
pripadajočo infrastrukturo
urejajo elektronske
dostopovnega omrežja
komunikacije
24 Drugi gradbeni inženirski objekti
do 100 m2 brez grajenih
tribun
24110 Športna igrišča
24121 Marine
Športna pristranišča in marine
Drugi gradbeni inženirski objekti za
24122 šport, rekreacijo in prosti čas

razdelilno elektroenergetsko omrežje
Lokalna dostoppovna komunikacijska
22242 omrežja

Vse vrste čistilnih naprav, ki
uporabljajo mehanske, kemijske in
biološke ali druge postopke čiščenja
Lokalni (distribucijski)
22241 elektroenergetski vodi

22 Cevovodi, komunkacijska omrežja in elektroenergetski vodi
22223 Vodni stolpi in vodnjaki
Arteški in drugi vodnjaki
globina do 10 m
22232 Čistilne naprave

Odvzemni objekti, dovodno omrežje in
namakalna oprema,drenažni jarki in
drugi objekti za osuševanje zemljišč V skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča.
samo splošna merila

X

X

X

X

nosilni razpon do 3 m

X

X

X

Št.

prostornina vode do
250 m3
prostornina razlivne
vode do 250 m3
dolžina do 5 m, višina
do 2 m

X

X

X

X

samo splošna merila
noben, razen brvi
nosilnega razpona do 3
m

površina do 500 m2

X

X

5952 /

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi
21421 Predori
Prepusti
Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni
21520 objekti
Vkopani zadrževalniki in podobni
objekti za akumulacijo vode
Zadrževalniki za akumulacijo vode za
namakanje kmetijskih zemljišč
Objekti za zaščito rečnih in morskih
bregov in ureditev strug
Sistem za namakanje in osuševanje,
21530 akvadukti

21302 Letalski radio-navigacijski objekti

Objekti za zagotavljanje zemeljskega
transporta in notranjih prometnih
tokov

Lokalne ceste in javne poti,
21121 nekategorizirane ceste in gozdne ceste
Prometna signalizacija in prometna
oprema
višine do 10 m
gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti
in jahalne steze
samo splošna merila
21301 Letališke steze in ploščadi

Stran

Uradni list Republike Slovenije

x10

X9

X8

X7

X6

X4
X5

X2
X3

Sso
X1

skladno s predpisi ki urejajo lovstvo;
lovska preža naj se izvede kot
netemeljena lesena konstrukcija.
medsosedka ograje naj ne presega
višine 1,80 m
dopustna le netemljna , lesena
konstrukcija

na radiju 20 m od stavbnega zemljišča
so dopustna le skladišča za lesna
goriva in proizvod, dan na trg v skladu
s predpisom, ki ureja tehnične zahteve
za proizvode in ugotavljanje
skladnosti.
le 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

dopustni so le pastirski stan in
molzišče; čebelnjak kot lesen
enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen gojenju čebel,
tlorisne površine do vključno 20 m2 ;
staja kot lesen enoetažni pritlični
objekt na točkovnih temeljih,
namenjen zavetju rejnih živali na paši
dopustna le ob rekonstrukciji

smiselno se upoštevajo opredelitve na
Sss, Ssn, Ssv
le napajalna korita, krmišča
le čebelnjaki, pomožni objekti za
divjad (npr. skladišča za krmo)
le ribniki/umetna jezera

Nepokrita prezentirana arheološka
površina do 100 m2
33130 najdišča in ruševine
Merilna mesta za oparovanje naravnih
pojavod, naravnih virov in stanja
vsi
33140 okolja

Objekti za oglaševanje in informacijski oglasna površina do 40
m2
32130 panoji
površina do 10 m2,
višina do 5 m
32140 Spominska obeležja
33 Drugi gradbeni posegi ki niso razvrščeni drugje
površina do 5 m2, višina
od tal do vrha objekta
do 5 m
33110 Grajeni prostori na drevesu
površina do 10 m2
33120 Grajeni prostori na vodi

3
31
31110
31120
31130
31140
31150
31160
32
32110
32120

površina do 100 m2

Ograje -ne velja za kmetijsko opremo
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska
zemljišča (npr. grajena obora, grajena
ograja za pašo živine, grajena ograja
ter opora za trajne nasade).
višina do 2,2 m
višinska razlika med
spodnjim in zgornjim
Oporni zidovi
zemljiščem do 1 m
Drugi gradbeni posegi
Trajno reliefno preoblikovanje terena
Nasipi
samo splošna merila
Izkopi in odkopi
samo splošna merila
Utrjene površine
površina do 50 m2
Utrjene brežine
samo splošna merila
Grajene gozdne vlake
vsi
Grajena območja urbanih vrtov
samo splošna merila
Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
Ekološki otoki
vsi
Urbana oprema
samo splošna merila

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
24205 niso uvrščeni drugje

24204 Pokopališča
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5953

X
X

X
X

površina do 25 m2

površina do 25 m2

površina do 25 m2

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

12203 Druge poslovne stavbe

površina do 25 m2

površina do 25 m2

površina do 50 m2

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti

Postajna poslopja, terminali,
stavbe za izvajanje komunikacij
12410 ter z njimi povezane stavbe

12420 Garažne stavbe

Industrijske stavbe
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Nadstrešnice -samo nadstrešnice
kot pripadajoč objekt h glavnemu
objektu in nimajo opredeljenega
namena.
površina do 50 m2

X

X

X

Prevzgojni domovi, zapori,
vojašnice, stavbe za nastanitev
policistov, sil za zaščito, reševanje
in pomoč, gasilski domovi, javne
sanitarije
površina do 25 m2

površina do 25 m2
druge stavbe, ki niso
uvrščene drugje

površina do 25 m2
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območja proizvodnih
dejavnosti
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IK
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okoljske
infrastrukture območja razpršene poselitve
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območja
kmetijskih zemljišč območja gozdnih zemljišč
K1
K2
Gg
Gv
Gpn

X

Gr

X

območja
površinskih
voda
VC

X

X

X
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X
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X

območja
območja za potrebe
mineralnih obrambe zunaj
surovin
naselij
LN
f
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12722 Pokopališke stavbe
Kulturna dediščina, ki se ne
12730 uporablja za druge namene
Druge stavbe, ki niso uvrščene
12740 drugje

stavbe za shranjevanje kmetijskih
strojev, orodja in mehanizacije
površina do 150 m2
Stavbe za opravljanje verskih
površina do 25 m2
12721 obredov

Kozolci
Druge nestanovanjske kmetijske
12714 stavbe

površina do 150 m2
površina do 150 m2, do
dve etaži in ne glede na
višino

površina do 50 m2, do
dve etaži, ne glede na
globino vkopa in globino
podzemnih delov

Kleti, vinske kleti, zidanice

Skladišča pridelkov

površina do 100 m2,
višina do 10 m

Kmetijski silosi

12713 Stavbe za skladiščenje pridelka

Stavbe ribogojnice

12712 Stavbe za rejo živali
Stavbe za rejne živali, stavbe za
rejo divjadi v oborah, druge
stavbe za rejo živali

X

12650 Stavbe za šport

X

površina do 25 m2

površina do 25 m2
površina do 150 m2 ne
glede na velikost
nosilnega razpona

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo

površina do 100 m2 ne
glede na velikost
nosilnega razpona
površina do 100 m2,
prostornina bazenov do
2.000 m3

X
X
X

X
X
X

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

X

X

površina do 25 m2

površina do 25 m2

12620 Muzeji, arhivi in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in
12630 znanstvenoraziskovalno delo

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
Paviljoni in stavbe za živali in
rastline v živalskih in botaničnih
vrtovih

površina do 50 m2

višina do 10 m

X
X
X

prostornina do 15 m3

Stolpni silosi za suhe snovi

Skladiščne stavbe

Rezervoarji za nafto in plin

X
X

Rezervoarji in cisterne za vodo in
druge tekočine

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

površina do 100 m2,
nobena stavba za
skladiščenje
radioaktivnih ali
nevarnih snovi ter
nevarnih odpadkov
prostornina do 100 m3,
noben rezervoar
radioaktivnih ali
nevarnih snovi ter
nevarnih odpadkov

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

SKk

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

SKs

površina do 80 m2

Stavbe za predelavo kmetijskih
proizvodov
Rezervoarji, silosi in skladiščne
12520 stavbe

površina do 25 m2

površina do 25 m2

12302 Sejemske dvorane, razstavišča

12520 Industrijske stavbe

površina do 25 m2

12301 Trgovske stavbe

12204 Konferenčne in kongresne stavbe površina do 25 m2

X
X

X
X

X

X

SP

Št.

X

X
X

X
X

površina do 25 m2

12201 Stavbe javne uprave

X

X

SB

5954 /

X

X

X

X

površina do 25 m2

X

12 Nestanovanjske stavbe

površina do 25 m2

SSn

12112 Gostilne, restavracije in točilnice
Druge gostinske stavbe za
12120 kratkotrajno nastanitev

območja stanovanj
Sso
SSs

Stran

CC-SI Klasifikacija objektov
1 Stavbe
11 Stanovanjske stavbe
11110 Enostanovanjske stavbe

114_1165_Priloga2_NO (Preglednica nezahtevnih objektov)

Priloga 2: NO_dovoljeni (preglednica nezahtevnih objektov)
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2 Gradbeni inženirski objekti

nosilni razpon do 5 m
noben
razen pomoli površine
do 50 m2

nosilni razpon do 5 m
nosilni razpon do 5 m,
dolžina do 10 m

nosilni razpon do 5 m

do dolžine 20 m, višina
do 3 m

Objekti za zaščito rečnih in
morskih bregov in ureditev strug
Nasipi in podobni objekti za
zaščito pred poplavami

tlak do 5 bar

22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi

X

X

premer do 200 mm

vsi

X

X

X

X

X

X

X

premer do 200 mm

X

X

X

zmogljivost do 200 PE
ne glede na globino
vkopa in globino
podzemnih delov
prostozračno omrežje
napetosti do 1 kV in
podzemni vodi
napetosti od 1 kV do 35
kV
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Dostopovno komunikacijsko
omrežje s pripadajočo
infrastrukturo dostopovnega
omrežja

Lokalni (distribucijski)
22241 elektroenergetski vodi
Razdelilno elektroenergetsko
omrežje
Lokalna (dostopovna)
22242 komunikacijska omrežja

22232 Čistilne naprave
Vse vrste cistilnih naprav ki
uporabljajo mehanske, kemijske
in biološke ali druge postopke
čisenja

Vodohrani
Cevovodi za odpadno vodo
22231 (kanalizacija)
Kanalizacijsko omrežje za
odvodnjavanje odpadne vode

Arteški in drugi vodnjaki

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Št.

22223 Vodni stolpi in vodnjaki

22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
Razdelilno omrežje za dovod tople
in vroče vode
premer do 250 mm
Lokalni cevovodi za dobavo
stisnjenega zraka
tlak do 4 bar

22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo
Distribucijski cevovodi za pitno
vodo, cevovodi za tehnološko
vodo
premer do 80 mm
Omrežje in naprave za
preprečevanje požara (hidrantno
omrežje)
premer do 80 mm

pretok do 5 l/s

22 vodi
Objekti za črpanje, filtriranje in
22122 zajem vode

21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
Odvzemni objekti, dovodno
omrežje in namakalna
oprema,drenažni jarki in drugi
objekti za osuševanje zemljišč -v
skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča.
samo
splošna merila
Cevovodi,
komunkacijska omrežja in
elektroenergetski

višina do 1 m

prostornina vode do
2000m3
2000 m3 prostornina
razlivne vode do 2.000
m3

Vkopani zadrževalniki in podobni
objekti za akumulacijo vode
Zadrževalniki za akumulacijo
vode za namakanje kmetijskih
zemljišč

21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti

21510 Pristanišča in plovbne poti

21423 Pokriti vkopi in galerije

21422 Podhodi

Prepusti

21421 Predori

samo splošna merila

površina do 5000 m2

21301 Letališke steze in ploščadi
Objekti za zagotavljanje
zemeljskega transporta in
notranjih prometnih tokov

21302 Letalski radio-navigacijski objekti
Mostovi, viadukti, nadvozi,
21410 nadhodi

površina do 500 m2

21122 Samostojna parkirišča

Gozdne ceste, pešpoti, kolesarske
poti in jahalne steze
samo splošna merila

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
Prometne površine zunaj vozišča,
počivališča, parkirišča, trgi,
avtobusna postajališča,
obračališča
površina do 200 m2
Površine za pešce in kolesarje v
cestišču
vsi
Prometna signalizacija in
prometna oprema
višina do 15 m

Prometne površine zunaj vozišča,
počivališča, parkirišča, avtobusna
postajališča, obračališča, servisne
površine
površina do 200 m2
Površine za pešce in kolesarje v
cestišču
vsi
Prometna signalizacija in
prometna oprema
višina do 15 m

21112 Regionalne ceste

Prometne površine zunaj vozišča,
počivališča, parkirišča, avtobusna
postajališča, obračališča, servisne
površine
površina do 200 m2
Prometna signalizacija in
prometna oprema
višina do 15 m

21 Objekti prometne infrastrukture
Avtoceste, hitre ceste in glavne
21111 ceste (daljinske ceste)

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5955

24 Drugi gradbeni inženirski objekti

samo splošna merila

24201 Obrambni objekti

samo splošna merila

površina do 500 m2

samo splošna merila

samo splošna merila

31120 Izkopi in odkopi

31130 Utrjene površine

31140 Utrjene brežine

31160 Grajena območja urbanih vrtov

površina do 25 m2

32140 Spominska obeležja

X2
x3

X8

v skladu z ZKZ so dopustni
odvzemni objekti, dovodno
omrežje in namakalna oprema
razgledne ploščadi in
opazovalnice so dopustne le
kot netemeljena lesena
konstrukcija (npr. ptičja
opazovalnica).
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X7

X6

a- staje namenjene zavetju rejnih
živali na paši, b -cebelnjaki (do
površine vključno 40 m2) -ain b
izvedsti kot lesen prilični objekt na
tockovnih temeljih c- premični
objekti za rejo živali (čebelnjak,
kokošnjak, zajčnik)
le ob rekonstrukciji
medsosedka ograje naj ne
presega višine 1,80 m

le čebelnjaki, pomožni objekti za
divjad (npr. skladišča za krmo)
le javnei sanitarije

Sso
X1

površina do 500 m2

Nepokrita prezentirana
33130 arheološka najdišča in ruševine

smiselno se upoštevajo
opredelitve PIP na Sss, Ssn, Ssv
le napajalna korita, krmišča

površina do 25 m2

33120 Grajeni prostori na vodi

33 Drugi gradbeni posegi ki niso razvrščeni drugje
površina do 25 m2,
višina od tal do vrha
objekta do 5 m
33110 Grajeni prostori na drevesu

samo splošna merila

32120 Urbana oprema

32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin

samo splošna merila

31110 Nasipi

31 Trajno reliefno preoblikovanje terena

3 Drugi gradbeni posegi

Ograje-ne velja za kmetijsko
opremo v skladu z zakonom, ki
ureja kmetijska zemljišča (npr.
grajena obora, grajena ograja za
pašo živine, grajena ograja ter
opora za trajne nasade).
višina do 3,5 m
višinska razlika med
Oporni zidovi (škarpe, podporni
spodnjim in zgornjim
zid ipd...)
zemljiščem do 2 m

X6

X

X

površina do 500 m2
24204 Pokopališča
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

prostornina do 200 m2

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X6

X
X

X

X
X

X

X6

X
X

X

X
X

X

prostornina do 1000 m3

X
X

X
Y

X

X
X

X

površina do 1000 m2

X

X

X

Zbiralniki gnojnice in gnojevke
Gnojišča, napajalna korita,
krmišča, hlevski izpusti

X
X

X
X

X

Koritasti silosi

24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti
prostornina bazenov do
Ribogojnice
2000 m3

prostornina do 100 m3

samo splošna merila
višina poda do višine 5
m nad terenom

X

Št.

24201 Bazen za kopanje

Vzletišča
Razgledne ploščadi in
opazovalnice

X

5956 /

X4
X5

površina do 1000 m2

površina do 1000 m2
brez grajenih tribun

Otroška in druga javna igrišča,
zabaviščni, adrenalinski in
plezalni parki, igrišča za golf,
vzletišča, konjeniški centri, javni
vrtovi in parki, trgi, živalski in
botanični vrtovi, urejena naravna
kopališča, kampi, smučišča na
vodi, kajakaške proge na divjih
vodah
površina do 1000 m2

Drugi gradbeni inženirski objekti
24122 za šport, rekreacijo in prosti čas

24121 Marine

24110 Športna igrišča

Stran
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Uradni list Republike Slovenije
1876.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pomoč poslovnim
subjektom, ki so utrpeli škodo v poslovanju
zaradi obnove javne infrastrukture
v Občini Kočevje

Na podlagi 7. 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), 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), 18. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 26. redni seji z
dne 2. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pomoč poslovnim
subjektom, ki so utrpeli škodo v poslovanju
zaradi obnove javne infrastrukture
v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
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5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. »poslovni subjekt« je vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost (tj. vsaka dejavnost ponujanja dobrin in
storitev na trgu);
3. »projekt obnove« so gradbena in sanacijska dela za
obnovo javne infrastrukture na območju Občine Kočevje, kot
npr. ceste, pločniki, kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacijsko omrežje ipd.;
4. »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(2) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
veljajo za enotno podjetje.

(vsebina in namen)
(1) S tem pravilnikom se določa ukrep, upravičence, pogoje in postopek dodeljevanja sredstev oziroma pomoči, z
namenom blaženja posledic upada prometa poslovnim subjektom, ki so utrpeli poslovno škodo zaradi obnove javne
infrastrukture v Občini Kočevje.
(2) Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči pravnim
subjektom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na območju
izvajanja projekta obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje
in zaradi izvajanja projekta obnove infrastrukture ne morejo
poslovati oziroma poslujejo v bistveno zmanjšanem obsegu,
zaradi česar so utrpeli poslovno škodo v obliki upada prometa
in posledično poslovno izgubo.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za ukrep iz tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Občine Kočevje.
3. člen
(pravna podlaga de minimis)
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (UL L 352, 24. 12. 2013), spremenjena z
Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi
s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami
(UL L 215 z dne 7. 7. 2020); v nadaljevanju: Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013 in Zakonom o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04).
4. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se upravičencem dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij.

II. UPRAVIČENCI
6. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,
15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
– zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo in 121/21);
– društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, registrirana
po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in imajo zaposleno vsaj eno
osebo za polni delovni čas,
ki imajo poslovanje organizirano na način, da bodisi sami, bodisi preko podružnice ali poslovne enote opravljajo trgovsko,
storitveno ali gostinsko dejavnost na območju izvajanja projekta obnove javne infrastrukture v Kočevju in v času izvajanja
projekta obnove niso mogli poslovati oziroma so poslovali v
bistveno zmanjšanem obsegu.
(2) Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
7. člen
(Kumulacija de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de mi-
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nimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne
zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
8. člen
(Ostale določbe de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih,
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(3) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(4) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki nima poravnanih
vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov.
(6) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki je davčni dolžnik.
(7) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(8) Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne
sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali
se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
(9) Pomoč ni namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora
v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(10) Občina kot dajalec pomoči bo od upravičenca pred
dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«
ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
(11) Upravičenec mora k vlogi predložiti tudi:
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo drugega odstavka tega člena pravilnika.
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(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(13) Občina bo evidence o individualni pomoči de minimis
hranila še 10 let od datuma dodelitve pomoči upravičencem.
9. člen
(osnovni pogoji)
(1) Pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli le upravičencem s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju
Občine Kočevje, ki imajo v lasti ali najemu poslovni prostor
na območju izvajanja projekta obnove javne infrastrukture v
Občini Kočevje.
(2) Območje in trajanje izvajanja projekta obnove se natančneje opredeli z vsakokratnim javnim razpisom.
(3) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen
lahko dodeljuje le enkrat.
(4) Isti upravičeni stroški se iz katerega koli proračuna v
nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat. Če občina ugotovi,
da je izbrani prijavitelj (upravičenec) prejel sredstva za upravičene stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa
so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil občino, se
lahko pogodba o dodelitvi sredstev razdre, prijavitelj pa je dolžan občini povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
10. člen
(omejitve pomoči)
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni poslovni
subjekti, ki:
a) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
b) so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje
in prestrukturiranje;
c) so že prejeli pomoč po tem pravilniku in sredstev niso
koristili namensko ali niso izpolnili obveznosti iz pogodbe o
dodelitvi sredstev;
d) so že koristili državno pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
e) nimajo na dan oddaje vloge poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Občine Kočevje in FURS, v višini več kot
50,00 €.
III. UKREPI
11. člen
(ukrep)
Po tem pravilniku se lahko dodeljuje pomoč za:
1. Sofinanciranje poslovne škode v rednem poslovanju
poslovnih subjektov, nastale zaradi izvajanja obnove javne
infrastrukture v Občini Kočevje.
12. člen
(namen, omejitve in pogoji ukrepa)
(1) Namen ukrepa je blaženje poslovne škode, ki je zaradi
izvajanja projekta obnove javne infrastrukture nastala lastnikom
in najemnikom poslovnih prostorov, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost na neposrednem območju izvajanja projekta obnove
javne infrastrukture v Občini Kočevje in jim je bilo v času trajanja projekta obnove onemogočeno ali oteženo poslovanje.
(2) Predmet pomoči je pomoč za poslovno škodo.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki
dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so poslovni subjekti iz
6. člena tega pravilnika, ki:
– imajo v lasti ali najemu poslovni prostor na območju
izvajanja projekta obnove javne infrastrukture, pod pogojem,
da je bil le-ta v neposrednem stiku z delovno površino;
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– so v obdobju izvajanja projekta obnove v poslovnem
prostoru iz prejšnje alineje opravljali gospodarsko dejavnost ter
– so utrpeli poslovno škodo v obliki zmanjšanja prometa.
(5) Do pomoči so upravičeni poslovni subjekti, ki lahko
dokažejo upad prometa od prodaje, ki je enak ali višji od 20 %.
(6) Poslovno škodo oziroma upad prometa se izkazuje
z dokazili o prihodkih od prodaje v času trajanja oteženega
dostopa do poslovnega prostora, ki se jih primerja s prometom
od prodaje v istem obdobju preteklega leta. V primerih, ko
upravičenec posluje manj, kot eno leto, se upošteva promet
zadnjih treh mesecev pred časom izvajanja projekta obnove.
(7) Višina dodeljene pomoči posameznemu upravičencu
se določi glede na čas trajanja izvajanja projekta obnove na
območju poslovnega prostora upravičenca ter glede na odstotek upada prometa.
(8) Skupna višina razpisanih sredstev, višina pomoči, ki jo
lahko prejme posamezni upravičenec, obdobje upravičenosti,
merila za določitev višine pomoči in ostali pogoji se natančneje
opredelijo v vsakokratnem javnem razpisu, ki se ga objavi na
spletni strani Občine Kočevje.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI
13. člen
(način dodeljevanja sredstev)
(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem do
sredstev pomoči dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega
javnega razpisa oziroma javnega poziva, skladno s pogoji in
po postopku, določenim v tem pravilniku in v javnem razpisu,
na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih
sredstev.
(2) Postopek za dodelitev pomoči de minimis po tem pravilniku vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(3) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja oseba občinskega upravnega organa, pristojna za
izvajanje in spremljanje javnega razpisa.
(4) Strokovna komisija vodi zapisnik o odpiranju in ocenjevanju prejetih vlog in sestavi končni seznam prejemnikov
sredstev.
(5) O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije po tem pravilniku odloča župan s sklepom.
(6) Odločitev župana je dokončna in zoper sklep ni mogoče vložiti pritožbe.
(7) Medsebojne obveznosti in pravice med občino in
upravičenci se uredijo s pogodbo.

vlogi;

14. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
– predmet javnega razpisa;
– višino razpisanih sredstev;
– višino najvišje možne pomoči na upravičenca;
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– obdobje upravičenosti;
– merila za določitev zneska pomoči;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti k

– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od
dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge in način oddaje
vlog.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI
15. člen
(organi nadzora)
Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih pomoči po
tem pravilniku preverja pristojna oseba organa občinske upra-
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ve, zadolžena za izvajanje in spremljanje javnega razpisa, na
način obveznega poročanja in po potrebi tudi fizičnega preverjanja pri upravičencu.
16. člen
(sankcije za kršitelje)
V primeru nenamenske porabe sredstev pomoči, navajanja neresničnih podatkov, ugotovljenega dvojnega financiranja
ter kršenja drugih določil tega pravilnika je prejemnik dolžan
vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva
vračila.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022-3
Kočevje, dne 3. junija 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

KRANJ
1877.

Sklep o razpisu svetovalnega referenduma
za ugotavljanje interesa občanov
Krajevne skupnosti Planina in Huje
za združitev Krajevne skupnosti Planina
in Krajevne skupnosti Huje

Na podlagi 46.b člena in četrtega odstavka 18. 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) je Mestni svet Mestne občine Kranj na
35. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o razpisu svetovalnega referenduma
za ugotavljanje interesa občanov krajevne
skupnosti Planina in Huje za združitev Krajevne
skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje
1. člen
Mestni svet Mestne občine Kranj razpisuje svetovalni referendum za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti
Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje v krajevno skupnosti z imenom Krajevna
skupnost Planina - Huje.
2. člen
Referendumsko območje obsega območji krajevnih skupnosti Planina in Huje.
3. člen
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali se strinjate, da se Krajevna skupnost Planina in Krajevna skupnost Huje združita v krajevno skupnost z imenom:
Krajevna skupnost Planina - Huje?«
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4. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi
20. oktober 2022.
5. člen
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 20. novembra 2022.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 042-1/2022-10-401102
Kranj, dne 25. maja 2022
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 042-2/2022-9-401102
Kranj, dne 25. maja 2022
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

1878.

Sklep o razpisu svetovalnega referenduma
za ugotavljanje interesa občanov krajevne
skupnosti Bratov Smuk in Primskovo
o spremembi območja krajevnih skupnosti
Bratov Smuk in Primskovo

Na podlagi 46.b člena in četrtega odstavka 18. 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) je Mestni svet Mestne občine Kranj na
35. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o razpisu svetovalnega referenduma
za ugotavljanje interesa občanov krajevne
skupnosti Bratov Smuk in Primskovo
o spremembi območja krajevnih skupnosti
Bratov Smuk in Primskovo
1. člen
Mestni svet Mestne občine Kranj razpisuje svetovalni referendum za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti
Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja krajevnih
skupnosti Bratov Smuk in Primskovo.
2. člen
Referendumsko območje obsega območji krajevnih skupnosti Primskovo in Bratov Smuk.
3. člen
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali se strinjate, da se območje, ki obsega objekte s hišnimi številkami Cesta Jaka Platiše 7, 9, 11, 13, 17, 19 in 21, Ulica
Janka Puclja 1, 3, 5, 7 in 9, Trg Rivoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9, Trg
Prešernove brigade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A in 10, ter Ručigajeva cesta 35, izloči iz območja krajevne skupnosti Primskovo
in priključi h krajevni skupnosti Bratov Smuk?«
4. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi
20. oktober 2022.
5. člen
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 20. novembra 2022.

KRŠKO
1879.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list
RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 3., 6.,
7., 37. in 38. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN, 57/11), 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 112/21, 10/22 in 74/22 – odl.
US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US
RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) in
4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 30/95, 8/99, 124/08, 26/17, 8/18, 65/18, 81/21) je Občinski
svet Mestne občine Krško, na 32. seji, dne 26. 5. 2022, sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe zavetišča
za zapuščene živali na območju
mestne občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Oskrbo zapuščenih živali na območju mestne občine
Krško se zagotavlja kot obvezno javno službo s podelitvijo
koncesije koncesionarju, ki ga bo Mestna občina Krško izbrala
v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in način
opravljanja javne službe, postopek izbire koncesionarja, pogoji
opravljanja javne službe, viri in način financiranja javne službe,
nadzor nad izvajanjem koncesije ter prenehanje koncesijskega
razmerja.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
(predmet javne službe)
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
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– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali
oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih
živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter
podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(območje izvajanja)
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega
odloka obsega območje mestne občine Krško.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI
4. člen
(način izvajanja)
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let.
V. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
5. člen
(postopek podelitve koncesije)
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere
po enem izmed postopkov, kot jih določa zakon, ki ureja javno
naročanje.
(2) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja s sklepom
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
6. člen
(pogoji in merila za izbor koncesionarja)
Kandidat za koncesionarja, ki bo izpolnjeval pogoje iz desetega člena tega odloka bo izbran na podlagi meril določenih
v razpisni dokumentaciji.
7. člen
(organ, ki opravlja izbor koncesionarja)
Odločitev o izbiri izda župan Mestne občine Krško v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje.
8. člen
(koncesijska pogodba)
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– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali
ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito
živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za
izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program
zavetišča,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji
osebi,
– da izpolnjuje obvezne pogoje za ugotavljanje sposobnosti v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v
javnem razpisu.
11. člen
(izvajanje koncesije in višja sila)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki
so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati
o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o zaščiti živali.
12. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim
opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom
ali drugim osebam.
(2) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je
zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Krško.
13. člen
(izvajanje javne službe)

Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba,
s katero pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko
razmerje.

Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma
ter skladno z veljavnimi prepisi, ki urejajo zaščito živali.

9. člen

VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

(prenos koncesije)
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije
na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

14. člen
(viri financiranja)
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta in iz prihodkov
javne službe.

10. člen

15. člen

(pogoji za podelitev koncesije)

(način financiranja in vodenje evidence)

Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za
izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je
cenik storitev oskrbe zapuščenih živali.
(2) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko
pogodbo.
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(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah
in zakona o gospodarskih družbah.

koncesijsko pogodbo. Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu
razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti stroške oskrbe zapuščenih
živali, ki presegajo stroške, ki bi nastali ob rednem izvajanju
koncesijske pogodbe, do izbora novega koncesionarja.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

21. člen
(odvzem koncesije)

16. člen
(svet zavetišča)
(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, določene s predpisi o pogojih za
zavetišča za zapuščene živali.
(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine
oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s
svojim delovanjem pokriva zavetišče.
(3) Predstavnika Mestne občine Krško v svet zavetišča
imenuje župan.
17. člen

če:

(1) Občinska uprava lahko z odločbo odvzame koncesijo,

– koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje
javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v
roku 15 dni od vročitve, dovoljena pritožba na župana Mestne
občine Krško.

(nadzor nad izvajanjem koncesije)
(1) Mestna občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja koncedent oziroma
njegova pooblaščena oseba. Koncesionar mora kadarkoli med
delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence
v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le
v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže
s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki
ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
18. člen
(način prenehanja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom občine in koncesionarja,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma z izbrisom fizične osebe iz ustreznega
registra,
– z odpovedjo,
– z odvzemom.
19. člen
(sporazum)
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom
razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega
koncesionarja.
20. člen
(odpoved pogodbe)
(1) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe odstopi od pogodbe, pri čemer odstop prične
učinkovati po preteku šestmesečnega roka od prejema izjave
koncesionarja pri koncedentu.
(2) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove

X. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2022-O401
Krško, dne 26. maja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

1880.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17,
22/18, 32/19, 49/20 – ZIUZEOP, 54/20, 61/20 – ZIUZEOP-A,
175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP,
38/21, 86/21 – odl. US, 112/21 – ZIUPGT, 123/21 in 44/22), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19)
je Občinski svet Mestne občine Krško, na 32. seji, dne 26. 5.
2022, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Krško za programsko
obdobje 2015–2020
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje
2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15) se spremeni 1. člen tako,
da se glasi:
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»(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe občine Krško
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb
(EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v
zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15),v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014;
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami, (UL L 215 z dne 7. 7. 2020, str.3), v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013;
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU)
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne
21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 51 z
dne 22.2 2019, str. 1), v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije
(EU) št. 1408/2013 ter
– ostale ukrepe.«.
2. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Krško se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika
in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Državne pomoči
po skupinskih
izjemah
v kmetijstvu
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU)
št. 702/2014

Ukrepi:
UKREP 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena in neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014);
UKREP 2: Pomoč za dejavnosti
prenosa znanja in informiranja (21. člen
in 38. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014);
UKREP 3: Pomoč za naložbe
za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014).
De minimis pomoči UKREP 4: Pomoč za naložbe
(na podlagi Uredbe v predelavo in trženje kmetijskih
Komisije (EU)
in živilskih proizvodov ter naložbe
št. 1407/2013)
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji;
UKREP 5: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja.
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Ostali ukrepi občine UKREP 6: Štipendiranje bodočih
nosilcev kmetij.
De minimis pomoči UKREP 7: Podpora za tekoče
(na podlagi Uredbe poslovanje v primarni kmetijski
Komisije (EU)
proizvodnji.«.
št. 1408/2013)
3. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem mikro
in malim podjetjem, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji,
oziroma, v primerih ukrepov po členih 14, 21 in 29 Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju,
ter v primerih ukrepov po členu 38 Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjuje druge pogoje,
določene s tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
in malim podjetjem v primerih ukrepov za pomoči de minimis
po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in / ali ima sedež na območju občine ter izpolnjuje
druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
in malim podjetjem v primerih ukrepov za pomoči de minimis
po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo dejavnost na območju občine ter izpolnjuje
druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine;
– dijaki in študentje programov kmetijstva, živilstva in
gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan
v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju
občine.
(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 2, ki se v skladu 21. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in ukrepa 5, v skladu s 1. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013), ki so
namenjene upravičencem v obliki subvencioniranih storitev,
se izplačajo izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani za
opravljanje storitev ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s
tem pravilnikom in javnim naročilom.«.
4. člen
Za besedilom 23. člena se doda novo poglavje, ki se glasi:
»IV.a UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO
KOMISIJE (EU) Št. 1408/2013
23.a člen
(splošne določbe pomoči de minimis po Uredbi Komisije
(EU) št. 1408/2013)
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1408/2013 so upravičena podjetja, ki so dejavna v
primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
a. pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali
količine proizvodov, danih na trg;
b. pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo;
c. pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
(2) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
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(3) Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje
velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe.
(4) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima
druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe
Komisije (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja
za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je upravičenec na ustrezen način, na primer z ločitvijo
dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
(5) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture
(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjene z
Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra
2020 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, (EU)
št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014, v zvezi z obdobjem njihove
uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414, z
dne 9. 12. 2020, str,15) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 717/2014), uporabljajo za pomoč dodeljeno v zvezi
s slednjim sektorjem, če je upravičenec na ustrezen način, na
primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovil, da primarna
proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno Uredbo.
(6) Skupni znesek pomoči de minimis v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, dodeljen kateremu koli upravičencu
oziroma enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz
3. člena Uredbe komisije (EU) št. 1408/2013 ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
(7) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji.
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred
odbitkom davka in drugih dajatev.

proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.

23.b člen

(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je
upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ali drugih uredb de minimis v
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, da občina lahko zagotovi, da
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po
drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih pomoči de minimis za
vsa z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na
določilo četrtega in petega odstavka 23.a člena tega pravilnika;
– ostalo opredeljeno v razpisu.
(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013;
– o odobrenem znesku pomoči de minimis.
(4) Občina pred odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 preveri višino že
dodeljene pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1408/2013 za posameznega upravičenca v evidenci
pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, za pomoč de minimis

(kumulacija pomoči de minimis)
(1) Poleg pomoči de minimis po tem pravilniku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma
enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi
tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala
intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Unije.
(2) Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja
dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije
(EU) št. 1407/2013, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v
skladu s tem pravilnikom, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno sektorjem ali dejavnostim na področju uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, do zgornje meje, določene v
Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, če upravičenec z ločitvijo
dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
(3) Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se
pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s tem pravilnikom,
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi
Komisije (EU) št. 717/2014, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih

23.c člen
UKREP 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni
kmetijski proizvodnji
(1) Cilji pomoči je izboljšanje naravnega okolja, varstvo
zraka, vode in tal, standardov za dobrobit živali, okoljskimi
standardi in dobrimi praksami sobivanja, izboljšanje splošne
učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje.
(2) Razlogi za ukrepanje so hitre spremembe v primarni
kmetijski proizvodnji skupaj z novimi tehnično-tehnološkimi rešitvami, ki jih v določenem delu zahteva tudi lokalno okolje in
zahtevajo hitre odzive lokalne skupnosti, da s svojimi dejanji
čimprej pripomorejo k doseganju ciljev kmetovanja: učinkovito
kmetovanje, dobrobit živali in rastlin ter hkrati izboljšanje naravnega okolja.
(3) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva,
ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v tretji alineji prvega
odstavka 6. člena pravilnika.
(4) Pomoč se dodeli za stroške nakupa dodatkov za zorenje gnojevke. Dodatni pogoji in merila za pridobitev sredstev
so določena z vsakokratnim javnim razpisom.
(5) Bruto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih
stroškov. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno
pomočjo de minimis presegli skupni znesek pomoči de minimis
iz šestega odstavka 23.a člena tega pravilnika. Najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim
razpisom.
(6) Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno
predložiti:
– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za
tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v
tekočem letu še ni potekel;
– predračun oziroma dokazila o nastalih stroških: plačani
računi, ki se glasijo na ime upravičenca.«.
23.č člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

Uradni list Republike Slovenije
v drugih gospodarskih sektorjih v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 pa v evidenci pomoči de minimis, ki jo vodi
ministrstvo, pristojno za finance.
(5) Za upravičence, ki so enotno podjetje, občina pred
odobritvijo pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1408/2013 preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za
vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih
omejitev iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.
(6) Občina v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 posameznemu
upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o
dodeljenih pomočeh de minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1408/2013 na način, ki ga ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

1881.

Sklep o lokacijski preveritvi za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev
za območje EUP LES 033 (mestna občina
Krško)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), druge alineje 127. člena ter 128. in
131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list
RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3, 20/22 –
odl. US) in v povezavi z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3)
(Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16
in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 32. seji, dne
26. 5 2022, sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje
od prostorskih izvedbenih pogojev za območje
EUP LES 033 (mestna občina Krško)
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 354/5, k.o. Leskovec.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2791

5965

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3503-15/2021-O509
Krško, dne 26. maja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

1882.

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2022

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine
Krško, na 32. seji, dne 26. 5 2022, sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra št. 3/2022
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 1508/2, vpisani v k.o. 1312 – Pleterje,
– parc.št. 4339/9, vpisani v k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 4339/10, vpisani v k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 4339/11, vpisani v k.o. 1326 – Raka.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži
lastninska pravica v korist Mestne občine Krško.
III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-3/2022-O507
Krško, dne 26. maja 2022

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) in določijo dodatni prostorski izvedbeni pogoj, z namenom varovanja javnega interesa.
3. člen
Za izvedbo investicijske namere je predlagano individualno odstopanje od veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev
tako, tako da se v 198. členu Odloka o OPN občine Krško pod
rubriko LES 033 doda besedilo, ki se glasi:

Stran

LES 033 Na zemljišču s parcelno številko 354/5,
k.o. Leskovec se na mestu odstranjene stavbe,
dopusti gradnja nove stanovanjske stavbe, ki lahko
glede lege in velikosti odstopa od odstranjene.
Odmik od zemljišča javne ceste naj bo vsaj 5 m.
Nadomestna stavba, ki se z daljšo stranico locira
vzporedno s cesto, je etažnosti K+P+M, višina
slemena je 11 m nad koto terena oziroma se
višinsko prilagodi višini sosednjih stavb. Osnovni
kubus stavbe je podolgovat, zazidane površine
do 120 m2. Pripadajoči nadstrešek za avtomobile
je velikosti do 50 m2.

Št. 330-15/2015-O401
Krško, dne 26. maja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko
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Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

1883.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Krško

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,

Stran

5966 /

Št.

81 / 10. 6. 2022

68/17, 93/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo,
79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na
32. seji, dne 26. 5 2022, sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
I.
Občinski svet Mestne občine Krško imenuje Občinsko
volilno komisijo Krško v sestavi:
Predsednik komisije:
Bojan Trampuš, univ. dipl. prav.,
Hmeljska cesta 22a, Kostanjevica
na Krki;
Namestnik predsednika: Goran Vejnovič, univ. dipl. prav.,
Osredek pri Trški gori 6c, Krško;
Članica I.:
Katarina Pompe, Stolovnik 67,
Brestanica;
Namestnica članice I.: Silvia Ivačič, Dovško 11, Senovo;
Članica II.:
Albina Bezjak, Armeško 45, Brestanica;
Namestnica članice II.: Bojana Krhin, Gubčeva ulica 3, Krško;
Član III.:
Miloš Kukovičič, Kidričeva ulica 11,
Krško;
Namestnik člana III.:
Filip Černelč, Ulica 11. novembra 44,
Leskovec pri Krškem;
za mandatno obdobje štirih let.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2022-O305
Krško, dne 26. maja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

1884.

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije za volitve člana Občinskega sveta
Mestne občine Krško – predstavnika romske
skupnosti

Na podlagi 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17, 93/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 –
odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško,
na 32. seji, dne 26. 5 2022, sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
za volitve člana Občinskega sveta Mestne
občine Krško – predstavnika romske skupnosti
I.
Občinski svet Mestne občine Krško imenuje Posebno občinsko volilno komisijo za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti v sestavi:

Uradni list Republike Slovenije
Predsednik komisije:

Andrej Sluga, univ. dipl. prav.,
Stolovnik 75, Brestanica;
Namestnica predsednika: Simona Lubšina, univ. dipl. prav.,
Ulica 11. novembra 37,
Leskovec pri Krškem;
Članica I.:
Marina Novak Rabzelj,
Sremiška cesta 2, Krško;
Namestnik članice I.:
Janez Avguštin, Mali Podlog 5,
Leskovec pri Krškem;
Članica II.:
Mirjana Mlakar,
Cesta 4. julija 82, Krško;
Namestnik članice II.:
Franc Unetič, Gorica 19,
Leskovec pri Krškem;
Članica III.:
Nataša Žagar, Narpel 41, Krško;
Namestnik članice III.:
Darko Kovačič, Senuše 3,
Leskovec pri Krškem;
za mandatno obdobje štirih let.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2022-O305
Krško, dne 26. maja 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

1885.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda Lokalne energetske agencije
Dolenjska – Posavje – Bela krajina, LEAD
v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in
204/21) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18,
116/21, 180/21 in 29/22) izdajamo v zvezi z uvrstitvijo v plačni
razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda
Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina, LEAD, naslednji

SKLEP
I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Lokalne energetske agencije Dolenjska – Posavje - Bela krajina, LEAD, se
za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-33/2022 O301
Krško, dne 31. marca 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

1886.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško
v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno bese-

Uradni list Republike Slovenije
dilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12
– odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in
prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21
in 29/22) izdajamo v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda Poklicna gasilska
enota Krško, naslednji

Št.

70

71

SKLEP
I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško se za določitev osnovne plače uvrsti v
49. plačni razred.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-37/2022 O301
Krško, dne 21. aprila 2022

72

73
74

Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko
78

MORAVSKE TOPLICE
1887.

Zaključni račun proračuna Občine Moravske
Toplice 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, 13/18 in 195/20 –
odl. US), ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 23. redni seji dne 31. 5. 2022 sprejel

40

41

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske
Toplice za leto 2021.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za
leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 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 Moravske
Toplice za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih
skupnosti za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji
v letu 2021.
3. člen
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2021 znašajo:

42
43

B)
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I/Prihodki
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
in sredstva EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II/Odhodki
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
413 Drugi domači tekoči transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III/SALDO bilance prihodkov
in odhodkov
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb
za leto 2021 izkazuje:
IV/Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kap. deležev
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Sredstva pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev
V/Dana posojila in povečanje kap.
deležev

Stran

5967

8.975.762,53
5.798.272,43
4.746.374,00
477.304,03
574.594,40
1.136.662,68
744.270,63
15.096,77
10.562,30
18.930,30
347.802,68
94.994,91
1.696,99
93.297,92
70.350,00
70.350,00
1.875.482,51
1.840.750,47
34.732,04
0
0
8.710.668,10
2.477.487,02
522.416,12
83.880,97
1.808.258,78
11.080,23
51.850,92
2.945.876,77
304.416,12
988.100,08
242.656,01
1.410.704,56
3.075.802,91
3.075.802,91
211.501,40
141.379,53
70.121,87
265.094,43

0
0
0
0
10.000,00

Stran
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44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV
440 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI/SALDO računa finančnih terjatev
in naložb

Št.
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10.000,00
0
10.000,00
–10.000,00

4. člen
C)

50

55

D)

RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja Občine Moravske
Toplice za leto 2021 izkazuje:
VII/Zadolževanje
0
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII/Odplačila dolga
48.917,66
ODPLAČILA DOLGA
48.917,66
550 Odplačila dolga
48.917,66
IX/SPREMEMBA stanja sredstev
na računih
206.176,77
X/NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–48.917,66
XI/NETO FINANCIRANJE
–265.094,43
SREDSTVA NA DAN 31. 12. 2021 (9009
splošni sklad drugo)
2.085.402,45

5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine
Moravske Toplice na dan 31. 12. 2021 v višini 206.176,77 EUR
se prenaša v proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2022.
Tako na dan 31. 12. 2021 znaša saldo sredstev na računih skupaj s sredstvi iz preteklih let 2.085.402,45 EUR in se prenaša
v leto 2022.
6. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve
na dan 31. december 2021 se izkazuje v višini 73.296,39 EUR
in se prenese v leto 2022.
7. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine
Moravske Toplice skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti za leto
2021 je sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine
Moravske Toplice za leto 2021.
8. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za
leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00070/2021-11
Moravske Toplice, dne 1. junija 2022

SKLEP
I.
Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Moravske
Toplice št. ČN02/2022, maj 2022, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe Čista narava d. o. o., se potrdi.
II.
Potrjene cene storitev javne službe brez DDV znašajo:
1. cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode
0,3964 €/m3
2. cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode
0,5566 €/m3
3. cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode:
premer vodomera
1
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN 50
50 < / = DN 65
65 < / = DN 80
80 < / = DN 100
100 < / = DN 150
150 < / = DN

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene
storitev javne službe odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 5. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list, RS,
št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22 – ZVO-2) je Občinski
svet Občine Moravske Toplice na 23. seji dne 31. 5. 2022
sprejel

mesečna
omrežnina v €
6
4,5387
13,6161
45,3870
68,0805
136,1610
226,9349
453,8699
907,7397

4. cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode:
premer vodomera
1
DN < / = 20
20 < DN < 40
40 < / = DN 50
50 < / = DN 65
65 < / = DN 80
80 < / = DN 100
100 < / = DN 150
150 < / = DN

faktor
omrežnine
2
1
3
10
15
30
50
100
200

mesečna
omrežnina v €
6
7,2100
21,6301
72,1004
108,1506
216,3011
360,5019
721,0037
1.442,0074

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od
1. 6. 2022 dalje.
Št. 354-0042/2022-4
Moravske Toplice, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

1888.

faktor
omrežnine
2
1
3
10
15
30
50
100
200

1889.

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20
– ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 37. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta

Uradni list Republike Slovenije
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 23. seji
dne 31. 5. 2022 sprejel

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša:
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od
ponedeljka do sobote znaša 27,08 EUR na uro. V ekonomsko
ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini
22,45 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v
višini 4,63 EUR na efektivno uro;
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu
ob nedeljah in dela prostih dnevih znaša 31,78 EUR na uro. V
ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu
do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v
višini 27,14 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 4,63 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,
zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja, znaša za uporabnika:
– 11,22 EUR na efektivno uro za delovne dni;
– 13,57 EUR na efektivno uro za nedelje in dela proste
dni.
3. člen
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2022.
Št. 410-0040/2022-7
Moravske Toplice, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

MURSKA SOBOTA
1890.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Mestne občine Murska Sobota

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 11. ter 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB,
49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na 26. redni seji dne 24. maja 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Mestne občine Murska Sobota
I.
V Občinsko volilno komisijo Mestne občine Murska Sobota se imenujejo:

Št.
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Stran

5969

predsednik:

Zvonko BRENČIČ,
Krog, Plečnikova ulica 26
namestnik predsednika: Oskar ŠOOŠ, Veščica 4 F
članica:
Alenka SAMEC, Murska
Sobota, Vrazova ulica 6
namestnik članice:
Dušan VUKOJE, Murska
Sobota, Cvetkova ulica 23
članica:
Marija BAČIČ, Murska Sobota,
Južna ulica 12
namestnik članice:
Igor SUKIČ, Liškova ulica 7,
Černelavci
član:
Igor VITEZ, Murska Sobota,
Ulica Štefana Kuzmiča 25
namestnica člana:
Ksenija FISTER HORVAT,
Bakovci, Prečna ulica 11.
II.
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno
obdobje štirih let.
III.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
IV.
Ta sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-0002/2022-2(131)
Murska Sobota, dne 24. maja 2022
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

1891.

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 33., 35. in 36. 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), 11. in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB,
49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na 26. redni seji dne 24. maja 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
Mestne občine Murska Sobota
I.
V Posebno občinsko volilno komisijo Mestne občine Murska Sobota se imenujejo:
predsednica:
Irma WOLF, Murska Sobota,
Mojstrska ulica 1
namestnica predsednice: mag. Miroslava TOPLAK,
Markišavci 36
član:
Borut HORVAT,
Pušča, Glavna ulica 51
namestnica člana:
Monika HORVAT SANDRELI,
Murska Sobota, Lendavska
ulica 8
član:
Dalibor CENER HORVAT,
Pušča, Glavna ulica 64
namestnik člana:
Aleš MÜLLER,
Pušča, Bela ulica 21
članica:
Janja ROŠER,
Pušča, Ulica ob kapelici 29
namestnik članice:
Oto BARANJA,
Pušča, Glavna ulica 54.

Stran

5970 /
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II.
Posebna občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.

»– enota Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica, ki deluje v
dislociranem oddelku na lokaciji:
Vrtec Kekec, Cankarjeva ulica 66, Nova Gorica.«.

III.
Sedež posebne občinske volilne komisije je na sedežu
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.

2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki
se izvaja po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih
za otroke s posebnimi potrebami ter za izvajanje dopolnilnih dejavnosti za njihovo kakovostno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje z namenom vključevanja v širšo družbeno skupnost.
Zavod v okviru javne službe opravlja naslednje dejavnosti
(v nadaljevanju: osnovne dejavnosti):
– izvaja javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe
za otroke s posebnimi potrebami, in sicer: prilagojeni program
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni
program osnovne šole,
– izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami,
– organizira in izvaja dodatno strokovno pomoč v zavodu
in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih na območju občin
ustanoviteljic in okolici, v katere so z odločbo pristojnega organa usmerjeni otroci oziroma učenci s posebnimi potrebami
(mobilna specialno pedagoška služba).
Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti lahko zavod opravlja
tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki podpirajo oziroma so
povezane z izvajanjem osnovne dejavnosti (javne službe), in
sicer:
– izvaja celovito oskrbo učencev z logopedijo, fizioterapijo
in delovno terapijo, upoštevajoč specifične potrebe učencev,
– organizira in izvaja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– zagotavlja razvoj strokovnega dela z otroki s posebnimi
potrebami,
– izvaja svetovalne storitve in obravnave za učitelje in
starše,
– organizira in izvaja seminarje za starše,
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj,
seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in posvetovanj,
– organizira in izvaja dejavnosti, ki prispevajo h kakovostni vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov in njihovemu
vključevanju v širšo družbeno skupnost,
– izvaja počitniške aktivnosti in varstvo otrok,
– izvaja dejavnosti za podporo družinam otrok s posebnimi potrebami,
– organizira in izvaja razstave, sejme in srečanja,
– opravlja založniške dejavnosti,
– izvaja priložnostno prodajo izdelkov učencev in varovancev,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz
poslanstva zavoda,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne
kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja,
– izvaja dejavnost knjižnic in arhivov,
– upravlja s stvarnim premoženjem (nepremičnim premoženjem – objekti in zemljišči, ter s premičnim premoženjem),
ki mu ga je v upravljanje za izvajanje dejavnosti dala ustanoviteljica.
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega odloka opravlja zavod,
se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede
standardne klasifikacije dejavnosti:
– C 18.130 Priprava za tisk in objavo
– C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic

IV.
Ta sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-0003/2022-6(131)
Murska Sobota, dne 24. maja 2022
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

NOVA GORICA
1892.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kozara Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS –
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96,
31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06
– ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16,
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 172/21 in 207/21) in 14. člena
Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) so:
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 13/12, 18/17 in 18/19), na seji dne 10. februarja 2022;
– Občinski svet Občine Brda na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17,
16/18), na seji dne 15. marca 2022;
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/08), na
seji dne 31. marca 2022;
– Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi
7. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 2/16 – UPB, 62/16), na seji dne 30. marca 2022;
– Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi
18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko, (Uradni list RS,
št. 22/12 – UPB, 88/15 in 14/18), na seji dne 15. marca 2022;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi
15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list. RS,
št. 5/18), na seji dne 11. maja 2022
sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kozara Nova Gorica
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list
RS, št. 33/05, 124/08, 53/10 in 12/20; v nadaljevanju: odlok)
se druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
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– H 49.391
– I 56.290
– J 58.110
– J 58.140
– J 58.190
– J 59.200

Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Druga oskrba z jedmi
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– P 85.100 Predšolska vzgoja
– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– R 91.011 Dejavnost knjižnic
– R 91.012 Dejavnost arhivov
– R 93.110 Obratovanje športnih objektov.«.
3. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki občin ustanoviteljic,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti
in imajo v svetu zavoda naslednje število glasov:
– predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en glas,
– predstavniki drugih občin ustanoviteljic imajo skupaj dva
glasova in izvajajo menjalno glasovalno pravico po abecednem
redu občin po eno šolsko leto.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci, ki so zaposleni v organizacijski enoti
Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica,
– strokovni delavci, ki so zaposleni v enoti Osnovna šola
Kozara Nova Gorica,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke
vključene v oddelke:
– prilagojenega programa za predšolske otroke,
– prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (od 1. do 9. razreda),
– posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci
in starši vseh organizacijskih enot.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina predstavnikov sveta.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja
ne glede na to, kdaj je bil posamezni član imenovan oziroma
izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po
konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče
mandat ostalim članom sveta zavoda.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ne
morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«.
4. člen
V 18. členu se v drugem odstavku številka »4.« nadomesti
s številko »3.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 15. člena odloka, svet zavoda s sklepom razpiše prve volitve predstavnikov
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delavcev v svet zavoda, v skladu s tem odlokom, takoj po
uveljavitvi tega odloka.
Do konstituiranja sveta zavoda po tem odloku opravlja
naloge dosedanji svet zavoda.
6. člen
Zavod mora uskladiti splošne in druge akte zavoda s
tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega
odloka.
Do uskladitve splošnih in drugih aktov zavoda s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov zavoda,
če niso v nasprotju s tem odlokom.
7. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Mestna občina Nova
Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica in
Občina Šempeter - Vrtojba objavijo ta odlok v Uradnem listu
RS po tem, ko ga Občina Renče - Vogrsko objavi v svojih
uradnih objavah in Občina Brda v Uradnem glasilu slovenskih
občin.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007-46
Nova Gorica, dne 10. februarja 2022
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič
Št. 0141-13/2022-03
Dobrovo, dne 15. marca 2022
Župan
Občine Brda
Franc Mužič
Št. 9000-0003/2022-4
Kanal, dne 31. marca 2022
Županja
Občine Kanal ob Soči
Tina Gerbec
Št. 007-5/2022-5
Miren, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar
Št. 00701-10/2022-1
Bukovica, dne 15. marca 2022
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Tarik Žigon
Št. 007-2/2020-8
Šempeter pri Gorici, dne 11. maja 2022
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk
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1893.

Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 –
ZDUPŠOP), 157. in 158. člena Stanovanjskega zakona /SZ-1/
(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) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019 – UPB1) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 28. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi Javni stanovanjski sklad Mestne
občine Novo mesto (v nadaljevanju: javni sklad).
2. člen
(1) Javni sklad je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo vsakokrat
veljavni Zakon o javnih skladih, Stanovanjski zakon, Statut
Mestne občine Novo mesto, ta odlok in drugi predpisi.
(2) Javni sklad je javni finančni in nepremičninski sklad,
ustanovljen za nedoločen čas.
(3) Javni sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun
in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(4) Ustanovitev javnega sklada se vpiše v sodni register.
3. člen
(1) Ustanoviteljica javnega sklada je Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
(2) V imenu ustanoviteljice Mestne občine Novo mesto
izvaja ustanoviteljske pravice Občinski svet Mestne občine
Novo mesto.
(3) Ustanoviteljica za obveznosti javnega sklada ne odgovarja.
(4) Ustanoviteljica lahko odpravi vsako razpolaganje, ki
je v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bil javni sklad
ustanovljen.
4. člen
(1) Firma javnega sklada je: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Novo mesto.
(2) Skrajšana firma javnega sklada je: Stanovanjski sklad
Novo mesto.
(3) Sedež javnega sklada je v Novem mestu.
(4) Naslov javnega sklada je: Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
(5) Javni sklad ima žig okrogle oblike, v sredini žiga je grb
Mestne občine Novo mesto, okrog grba pa napis Stanovanjski
sklad Novo mesto.
II. NAMEN IN DEJAVNOST JAVNEGA SKLADA
5. člen
(1) Javni sklad se ustanovi z namenom zagotavljanja
javnega interesa na stanovanjskem področju. Javni sklad je
osrednja občinska institucija za izvajanje stanovanjske politike
v Mestni občini Novo mesto. Pripravlja in izvaja poslovno politi-
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ko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program
Mestne občine Novo mesto, ter opravlja upravne naloge na
stanovanjskem področju iz pristojnosti Mestne občine Novo
mesto.
(2) Namen ustanovitve javnega sklada je enotno in gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem v lasti javnega
sklada. Javni sklad upravlja nepremičnine iz tega člena tudi
tako, da z vzdrževanjem in investicijami v nepremičnine zmanjšuje stroške za energijo in povečuje njihovo vrednost.
(3) Na področju stanovanjske oskrbe zagotavlja pridobivanje občinskih stanovanj in stanovanjskih hiš z namenom
zadoščanja potrebam po primernih namenskih, neprofitnih,
službenih in tržnih stanovanjskih enotah v Mestni občini Novo
mesto, lahko pa tudi spodbuja gradnjo in izboljšanje kvalitete
obstoječih zasebnih stanovanj in stanovanjskih hiš.
(4) Javni sklad skladno s stanovanjskim programom Mestne občine Novo mesto skrbi za ohranjanje stanovanjskih
najemnih razmerij.
(5) S tem odlokom se javnemu skladu podeli javno pooblastilo za vodenje postopkov in odločanje v posamičnih upravnih zadevah dodeljevanja stanovanj in v zvezi s tem povezanih
postopkov iz izvirne pristojnosti ustanoviteljice.
6. člen
(1) Javni sklad predvsem opravlja naslednje storitve:
– gospodari s stanovanji in stanovanjskimi hišami (namensko stanovanjsko premoženje);
– kontinuirano zagotavlja sredstva za izgradnjo ali nakup
stanovanj in stanovanjskih hiš (večanje namenskega stanovanjskega premoženja);
– gospodari in razpolaga z nepozidanimi stavbnimi zemljišči, ki jih sklad pridobi za stanovanjsko gradnjo oziroma jih
ustanoviteljica s pogodbo prenese na sklad zaradi izvajanja
občinskega stanovanjskega programa;
– oddaja stanovanja in stanovanjske hiše v najem;
– določa in spremlja višino najemnin za vse nepremičnine
s katerimi razpolaga;
– daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim osebam za pridobivanje najemnih, socialnih in lastnih
stanovanj in stanovanjskih hiš z nakupom, gradnjo in prenovo;
– investira v gradnjo stanovanj in v opremljanje stavbnih
zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– gradi stanovanja za trg (tržna gradnja);
– posluje z nepremičninami;
– vodi enoten register stanovanjskega fonda Mestne občine Novo mesto;
– opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz
pristojnosti ustanoviteljice;
– opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje
občinskega stanovanjskega programa.
(2) Za uresničevanje svojega namena javni sklad opravlja
naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti:
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najemnih nepremičnin
– 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
– 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
– 64.920 Drugo kreditiranje
– 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 71.111 Arhitekturno projektiranje
– 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 81.210 Splošno čiščenje stavb
– 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
in okolice
– 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
– 84.130 Urejanje gospodarskih področij
za učinkovitejše poslovanje.
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III. PREMOŽENJE JAVNEGA SKLADA
7. člen
(1) Javni sklad razpolaga s premoženjem, ki ga zagotovi
ustanoviteljica (namensko premoženje), lahko pa tudi s premoženjem iz drugih virov.
(2) Namensko premoženje javnega sklada je premoženje,
ki ga javni sklad uporablja za uresničevanje namena iz 5. člena tega odloka. Vrednost namenskega premoženja javnega
sklada znaša ob njegovi ustanovitvi 4.324.478,32 eurov in se
vpiše v sodni register. Seznam nepremičnin, ki predstavljajo
namensko premoženje javnega sklada ob njegovi ustanovitvi,
je priloga tega odloka in njegov sestavni del.
(3) Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka so namenska sredstva ustanoviteljice v naslednjih oblikah: stanovanja in poslovni prostori.
8. člen
(1) Ustanoviteljica v proračunu zagotavlja sredstva za
delo javnega sklada. Sredstva za delo sklada so:
– denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih
materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih in za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta,
– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala, drobnega inventarja in stroškov storitev.
(2) Ustanoviteljica lahko zagotovi javnemu skladu poslovne prostore in opremo, potrebne za delo javnega sklada, za kar
se sklene pogodba o prenosu premoženja v uporabo, v kateri
ustanoviteljica in javni sklad uredita medsebojne pravice in
obveznosti v zvezi s prenosom premoženja v uporabo.
(3) Premoženje, ki ga ima javni sklad v uporabi, se ne
šteje za kapital javnega sklada in se ne vpiše v sodni register.
9. člen
(1) Sredstva za financiranje delovanja javnega sklada v
tekočem poslovnem letu se prvenstveno zagotovijo iz presežka
prihodkov nad odhodki sklada, ugotovljenega v računovodskih
izkazih javnega sklada za preteklo poslovno leto. Morebitni preostanek presežka prihodkov nad odhodki lahko ustanoviteljica
razporedi za povečanje namenskega premoženja in kapitala
javnega sklada ali ga pusti nerazporejenega.
(2) Če presežek prihodkov nad odhodki javnega sklada
ne zadostuje za financiranje delovanja sklada v tekočem poslovnem letu, se za pokrivanje primanjkljaja najprej uporabi
morebitni nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki iz
preteklih let. Če tega ni, ustanoviteljica zagotovi manjkajoča
sredstva iz svojega proračuna ali sprejme sklep o zmanjšanju
kapitala javnega sklada.
(3) Nakazilo sredstev za financiranje delovanja javnega
sklada je prihodek sklada. Sredstva za delo javnega sklada
ustanoviteljica zagotavlja mesečno na podlagi zahtevka v skladu s finančnim načrtom javnega sklada oziroma v ta namen
zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.
(4) V primeru začasnega financiranja ustanoviteljice, se
sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške iz prvega
odstavka 8. člena tega odloka zagotavljajo na podlagi pogodbe o začasnem financiranju, sklenjene med ustanoviteljico in
javnim skladom.
10. člen
(1) Javni sklad v svojih računovodskih izkazih ne sme
izkazovati nepokritega presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
(2) Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja javnega sklada v preteklem poslovnem letu se najprej pokriva iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
Če teh ni ali pa ne zadostujejo, se ustanoviteljica lahko odloči,
da za ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki zmanjša
kapital javnega sklada ali pa presežek odhodkov nad prihodki
pokrije iz svojega proračuna.
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11. člen
Sredstva za poslovanje in delo javnega sklada se zagotavljajo:
1. v občinskem proračunu iz:
– rednih proračunskih sredstev;
– dela sredstev, ustvarjenih s prodajo premoženja stanovanjskega sklada;
– vračila anuitet za predhodno dana stanovanjska posojila;
– prihodkov od najemnin;
2. iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem;
3. iz presežka prihodkov nad odhodki;
4. z namenskimi sredstvi, ki jih prejmejo od domačih in
tujih pravnih in fizičnih oseb;
5. s sredstvi zadolževanja, v skladu z veljavno zakonodajo.
12. člen
(1) Premoženje javnega sklada je namensko in se lahko
uporablja samo za namene, za katere je javni sklad ustanovljen.
(2) Javni sklad mora z namenskim premoženjem upravljati tako, da se ohranja oziroma povečuje vrednost tega
premoženja.
(3) Denarna sredstva in nepremičnine namenskega premoženja se vodijo ločeno od sredstev za delo javnega sklada.
IV. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJICE
13. člen
Ustanoviteljica ima naslednje pristojnosti:
– določi namen javnega sklada, zaradi katerega je javni
sklad ustanovljen;
– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim
pogojem poslovanja;
– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala javnega
sklada;
– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo
javnega sklada;
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki javnega sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki
javnega sklada;
– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih
oseb in k skupnim projektom javnega sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta in direktorja javnega sklada;
– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja oziroma
revizorko;
– odloča o likvidaciji javnega sklada;
– odloča o drugih zadevah skladno z zakonom in aktom
o ustanovitvi javnega sklada.
V. ORGANI JAVNEGA SKLADA
14. člen
Organi javnega sklada so:
– nadzorni svet in
– direktor.
Nadzorni svet
15. člen
(1) Nadzorni svet ima pet (5) članov, ki jih imenuje ustanoviteljica v skladu s svojimi akti.
(2) Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri (4)
leta. Člani nadzornega sveta so lahko po preteku mandatne
dobe ponovno imenovani.
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(3) Vsaj en (1) član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali finančno področje, vsaj en (1) član
pa za pravno področje.
(4) Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v javnem skladu in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
(5) Nadzorni svet je veljavno konstituiran, ko so imenovani
vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji.
16. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi, da javni sklad deluje skladno z namenom, zaradi
katerega je bil ustanovljen;
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo
javnega sklada;
– sprejme splošne pogoje poslovanja javnega sklada;
– daje mnenje k poslovni politiki javnega sklada, ki jo na
predlog direktorja nato sprejme ustanoviteljica;
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih
oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi
in tujimi pravnimi osebami;
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javnega
sklada;
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji javnega
sklada;
– sestavi pisna poročila ustanoviteljici, v katerih zavzame
stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega
poročila javnega sklada;
– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad
odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki javnega
sklada;
– predlaga imenovanje revizorja;
– na zahtevo ustanoviteljice pripravi poročilo o posameznih poslih javnega sklada;
– daje direktorju predhodno soglasje k ravnanju z nepremičninami, pri katerem vrednost posameznega posla presega
20.000,00 eur;
– daje direktorju predhodno soglasje k sklenitvi pravnega
posla s katerim se obremeni nepremičnine s hipoteko ter s
tistimi stvarnimi pravicami, če je vrednost nadomestila, ki ga
je dolžan plačati zavezanec enaka ali višja od 20.000,00 eur;
– odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu
oziroma aktu o ustanovitvi.
17. člen
(1) Člani nazornega sveta morajo pri svojem delu ravnati
s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(2) Člani nadzornega sveta ustanoviteljici odgovarjajo za
škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja ali kršitve njihovih
pristojnosti oziroma obveznosti.
(3) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin in
povračila drugih stroškov skladno s predpisom, ki ga izda Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.
18. člen
(1) Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat v enem
poslovnem letu.
(2) Seje nadzornega sveta praviloma sklicuje predsednik
nadzornega sveta. Sejo nazornega sveta skliče direktor javnega sklada, če tako zahtevata najmanj dva člana nadzornega
sveta.
(3) Seje nadzornega sveta vodi predsednik nadzornega
sveta. V odsotnosti predsednika vodi seje namestnik predsednika z enakimi pooblastili, pravicami in odgovornostmi, kot jih
ima predsednik nadzornega sveta.
(4) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina
vseh članov. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je
vodila sejo.
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19. člen
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo,
– če ravna v nasprotju s 17. členom zakona o javnih
skladih,
– če je zamenjal zaposlitev oziroma je začel opravljati
funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu,
– če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem
mandata oziroma odpovednega roka direktorja javnega sklada
ne izvede vseh predpisanih postopkov za imenovanje novega
direktorja javnega sklada.
Direktor
20. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja javni sklad ter organizira in vodi delo ter poslovanje javnega sklada.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje ustanoviteljica na predlog nadzornega sveta.
(3) Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja.
21. člen
V skladu z zakonom, ki ureja javne sklade, je za direktorja
lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali najmanj visoka
strokovna s specializacijo oziroma magisterijem/druga stopnja/,
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na
vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti ter
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa
obsodba ni pogojna.
22. člen
(1) Ustanoviteljica imenuje direktorja za dobo največ štirih let. Po poteku mandata lahko ustanoviteljica na podlagi
javnega natečaja isto osebo ponovno imenuje za direktorja
javnega sklada.
(2) Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen
čas, za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene predsednik nadzornega sveta.
23. člen
(1) Pristojnosti direktorja:
– skrbi za izvajanje poslovne politike javnega sklada;
– predlaga poslovni in finančni načrt javnega sklada ter
letno poročilo javnega sklada;
– predlaga nadzornemu svetu ukrepe potrebne za doseganje ciljev poslovne politike javnega sklada;
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih
poslih v zvezi z namenskim premoženjem in drugimi zadevami,
povezanimi s poslovanjem;
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
javnega sklada;
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidnosti javnega sklada ter predlaga sanacijske ukrepe;
– izvršuje finančni načrt in plan dela javnega sklada ter
odloča o oddaji stanovanj in drugih nepremičnin;
– sprejema in izvaja ukrepe za izvajanje razvojnih usmeritev s temelji poslovne politike javnega sklada;
– določi predlog splošnih pogojev poslovanja javnega
sklada in poslovne politike javnega sklada;
– poroča nadzornemu svetu o poslovni politiki in drugih
vprašanjih poslovanja javnega sklada;
– skrbi za sodelovanje z lokalno skupnostjo, resornim
ministrstvom in drugimi javnimi stanovanjskimi skladi z območja
Republike Slovenije;
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog javnega sklada;
– opravlja vse ostale naloge določene s predpisi s področja delovanja javnega sklada in tem odlokom.
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(2) Direktor javnemu skladu odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
(3) Zoper odločitev direktorja pri odločanju o javnopravnih stvareh ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi odloča
župan.
24. člen
(1) Direktor je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo,
– če ustanoviteljica ne sprejme letnega poročila javnega
sklada, ker meni, da so navedbe direktorja v letnem poročilu
netočne ali zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja
javnega sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče ali
pooblaščeni revizor, ki ga posebej za ta namen imenuje ustanoviteljica,
– če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagata zakon in
ta odlok, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v poslovnem in finančnem načrtu javnega sklada.
(2) Če direktor umre, poda odstopno izjavo, postane
poslovno nesposoben, je razrešen iz krivdnih razlogov ali mu
poteče mandat, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega
sveta, ki ga za to pooblasti ustanoviteljica, vendar največ za
12 mesecev. V času, ko član nadzornega sveta opravlja funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem svetu.
(3) Če direktor poda odstopno izjavo ali mu poteče mandat, mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke
za imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom
odpovednega roka oziroma mandata direktorja javnega sklada.
VI. POSLOVANJE JAVNEGA SKLADA
25. člen
(1) Javni sklad posluje skladno s poslovno politiko za
naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in
na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanoviteljica.
(2) Poslovna politika javnega sklada vsebuje najmanj
osnovne smernice glede ciljnih skupin prejemnikov spodbud
za pravne in fizične osebe oziroma pomoči za fizične osebe,
skupnega obsega spodbud in naložb v naslednjih poslovnih
letih, merljivih kazalcev rezultatov delovanja javnega sklada ter
vrednosti in strukture naložb javnega sklada.
(3) Spodbude javnega sklada po tem odloku so subvencije, ugodni krediti, garancije in drugi finančni ukrepi za pospeševanje dejavnosti na stanovanjskem področju.
(4) Pomoči fizičnim osebam po tem odloku so dodelitev
stanovanja z neprofitno najemnino in subvencije stanovanjskih
najemnin.
26. člen
(1) Javni sklad mora sprejeti svoje splošne pogoje poslovanja, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.
(2) Splošni pogoji poslovanja javnega sklada, ki podeljuje
spodbude, morajo določati najmanj:
– merila za določitev upravičencev do spodbud za pravne
osebe oziroma pomoči za fizične osebe;
– pogoje za pridobitev spodbud oziroma pomoči javnega
sklada;
– obseg spodbud oziroma sredstev pomoči, ki jih lahko
prejme posamezen upravičenec;
– medsebojne pravice in obveznosti javnega sklada in
upravičenca po dodelitvi spodbud oziroma pomoči;
– postopke za izbor upravičencev in podeljevanje spodbud oziroma pomoči javnega sklada.
VII. NADZOR NAD DELOM JAVNEGA SKLADA
27. člen
(1) Nadzor nad delom in poslovanjem javnega sklada
opravlja Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
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(2) Vsak član Občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto lahko od direktorja ali nadzornega sveta javnega sklada
zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora.
Direktor oziroma predsednik nadzornega sveta pa pošlje zahtevane informacije Občinskemu svetu kot organu. Vsak član
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto lahko na podlagi
prejetih informacij predlaga ustreznemu organu inšpekcijski
nadzor nad javnim skladom.
VIII. PRENEHANJE SKLADA
28. člen
(1) Sklad preneha:
– z izpolnitvijo namena, za katerega je bil ustanovljen,
– če se združi z enim ali več javnih skladov v novo pravno
osebo,
– če se pripoji k drugi pravni osebi javnega prava,
– če se vrednost kapitala zmanjša pod 2.500.000 EUR,
– če postane sklad insolventen,
– če tako odloči ustanoviteljica.
(2) V primerih iz prve in šeste alineje prejšnjega odstavka
tega člena se postopek prenehanja sklada začne s sklepom o
prenehanju javnega sklada in začetku likvidacije, ki ga sprejme
ustanoviteljica.
(3) V primerih iz druge in tretje alineje prvega odstavka
tega člena sklad z združitvijo ali pripojitvijo preneha, ne da bi
bila prej opravljena njegova likvidacija. Vse premoženje in vse
obveznosti javnega sklada z združitvijo oziroma pripojitvijo
preidejo na novo pravno osebo, ki nastane z združitvijo, oziroma na pravno osebo, kateri se javni sklad pripoji. Ustanovitelj
javnega sklada, ki na ta način preneha, pridobi ustanoviteljske
pravice v ustreznem obsegu v pravni osebi, h kateri je bil javni
sklad pripojen oziroma novi pravni osebi, v katero je bil javni
sklad združen.
(4) V primeru iz pete alineje prvega odstavka tega člena
lahko predlog za prenehanje javnega sklada pri sodišču vložijo
upniki, ki imajo do sklada zapadle neporavnane terjatve v višini
najmanj 10 % kapitala sklada.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Javni sklad prične delovati z dnem vpisa v sodni register.
S tem dnem na javni sklad preidejo naloge in javno pooblastilo
po tem odloku.
30. člen
(1) Nadzorni svet mora biti imenovan in konstituiran najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Direktorja se imenuje najkasneje v roku 6 mesecev po
konstituiranju nadzornega sveta.
(3) Do imenovanja direktorja sklada opravlja funkcijo direktorja javnega sklada z vsemi pooblastili in odgovornostmi
vršilec dolžnosti direktorja javnega sklada, ki ga imenuje župan
Mestne občine Novo mesto, vendar najdlje za eno leto.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2022-13
Novo mesto, dne 26. maja 2022
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni
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Priloga: Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada
Zaporedna
številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Opis
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje

ID znaki
1484-728-1
1456-640-2
1456-404-70
1455-977-18
1455-977-15
1455-977-14
1455-989-2
1455-988-25
1455-988-24
1455-988-23
1483-1508-1
1483-8-7
1483-8-1(*)
1483-471-5
1483-471-1
1483-461-1
1456-81-9
1456-81-5
1456-53-3
1456-53-18
1456-53-13
1456-53-11
1456-53-1
1456-53-4
1456-53-17
1456-53-5
1456-53-10
1456-53-19
1456-53-2
1456-53-8

Naslov
Ulica Slavka Gruma 66,
8000 Novo mesto
Jerebova ulica 16,
8000 Novo mesto
Mestne njive 10, 8000
Novo mesto
Vavpotičeva ulica 5,
8000 Novo mesto
Vavpotičeva ulica 5,
8000 Novo mesto
Vavpotičeva ulica 5,
8000 Novo mesto
Vavpotičeva ulica 3,
8000 Novo mesto
Vavpotičeva ulica 1,
8000 Novo mesto
Vavpotičeva ulica 1,
8000 Novo mesto
Vavpotičeva ulica 1,
8000 Novo mesto
Smrečnikova ulica 8,
8000 Novo mesto
Smrečnikova ulica 2,
8000 Novo mesto
Smrečnikova ulica 2,
8000 Novo mesto
Kandijska cesta 42,
8000 Novo mesto
Kandijska cesta 42,
8000 Novo mesto
Kandijska cesta 46,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10B,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10B,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto

Neto
površina
v m2
54,00
68,60
53,30
85,00
87,70
79,60
102,60
92,70
76,30
103,70
97,30
54,40
117,00
85,50
85,40
85,40
42,70
42,70
63,40
38,00
61,80
19,00
36,60
61,90
38,20
61,80
19,80
36,50
61,00
38,20

Tržna
vrednost
88.890,48
107.787,06
100.412,40
132.262,55
126.074,01
116.851,21
141.417,68
141.235,87
112.982,75
142.550,17
138.314,87
98.207,78
186.982,38
141.900,08
141.760,58
141.760,58
90.464,22
90.464,22
136.623,20
85.082,38
133.124,00
45.607,41
89.065,00
141.724,38
88.164,84
141.523,85
47.437,83
85.512,20
132.135,15
88.164,84
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Stanovanje
Skupaj

Št.

1456-53-14
1456-53-9
1456-53-22
1456-53-16
1456-53-20
1456-53-12
1456-53-21
1456-53-15
1456-53-7
1456-53-6
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Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto
Kočevarjeva ulica 10A,
8000 Novo mesto

61,80
19,80
36,60
61,90
19,80
19,80
62,20
19,80
38,00
38,50
2.328,30
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141.523,85
43.971,64
89.065,00
141.724,38
47.437,83
47.437,83
133.868,71
43.619,20
87.741,62
93.604,28
4.324.478,32
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PUCONCI
1894.

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju
cen izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Puconci
ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Puconci

Na podlagi 8. in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni
list RS, št. 91/15 in 128/21) in določil Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12,
76/17 in 78/17) je Občinski svet Občine Puconci na 25. redni
seji dne 2. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov
v Občini Puconci
1.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov v Občini Puconci, razen naselij Puconci in Vaneča,
za leto 2022 s poročilom o delu za leto 2021, št. SK-0036/22-AV
z dne 31. 3. 2022, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne
službe Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota, se sprejme.

št. 199/21 – ZUreP-3) v povezavi z drugim odstavkom 39. 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), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS,
št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 24. redni
seji dne 1. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
nepremičnini:
– parc. št. 5151/2 k.o. 1527-Semič, v izmeri 161 m2,
vpisani kot last Občine Semič.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-06/2017-6
Semič, dne 1. junija 2022
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

2.
Cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga
opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota
d.o.o. so naslednje:
Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
2. Zbiranje bioloških odpadkov

Cena v EUR/kg
0,13077 €
0,18307 €

V cene ni vključen 9,5 % DDV.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, cene storitev se
uporabljajo od 1. junija 2022 dalje.
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0005/2022
Puconci, dne 2. junija 2022
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

SEMIČ
1895.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi tretjega odstavka 260. člena in tretjega odstavka 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,

SEVNICA
1896.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
obvezne gospodarske javne službe zavetišča
za zapuščene živali na območju Občine
Sevnica

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni
list RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21),
27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09,
319/11, 335/13, 307/15), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15,
307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 –
skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20
– ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21
– ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 121/21, 10/22), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE), 32. in 33. 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), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17
in 44/18) in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13, 32/17, 80/20 in
134/20) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji
dne 25. 5. 2022 sprejel
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ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe zavetišča
za zapuščene živali na območju Občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Oskrbo zapuščenih živali na območju Občine Sevnica
se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Sevnica izbrala
v skladu z določili tega odloka.
(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, podelitev koncesije, koncesijsko
razmerje, prenehanje koncesijskega razmerja ter nadzor nad
izvajanjem javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
(predmet javne službe)
(1) Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali
oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih
živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter
podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
(2) Koncesionar najmanj dvakrat letno poroča o opravljenih nalogah iz prvega odstavka tega člena koncedentu.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(območje izvajanja)
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega
odloka obsega območje Občine Sevnica.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI
4. člen
(način izvajanja)
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let.
V. PODELITEV KONCESIJE
5. člen
(postopek podelitve koncesije)
(1) Glede na delitev tveganj se pojem koncesije po tem
odloku šteje kot javno naročniška oblika partnerstva.
(2) Koncedent izbere koncesionarja po enem izmed postopkov, kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje.
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6. člen
(strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja s sklepom
imenuje župan Občine Sevnica (v nadaljevanju: župan).
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva
člana.
(3) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi
od objave razpisa do roka za oddajo ponudb, v drugih procesnih aktivnostih, vezanih na morebitna pogajanja ali pojasnilo/
dopolnitev ponudb/prijav, pregleda in oceni prijave/ponudbe in
ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter
navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti
te ponudbe tako, da je razvidno, katera od ponudb ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni
red glede na merila ter posreduje poročilo županu. Naloga
strokovne komisije je lahko tudi izvedba morebitnih pogajanj z
usposobljenimi kandidati.
(4) Za strokovno tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim
za uspešno izbiro koncesionarja.
7. člen
(pogoji in merila za izbor koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki
je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti
zavetišča.
(2) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati še najmanj naslednje pogoje:
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon o zaščiti živali
ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito
živali,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja ali je bil zanj podan
predlog za začetek takega postopka in sodišče o tem predlogu
še ni odločilo ali z njihovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli
podobnem položaju,
– da ima poravnane zapadle davke in prispevke,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za
izvajanje koncesije,
– da sam ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno
obsojen za katero od kaznivih dejanj, ki ga določa zakon, ki
ureja javno naročanje,
– da razpolaga z zadostnimi in primernimi materialnimi
sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali
s stroškovnikom,
– da ima najmanj petletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil
koncedentu ali tretji osebi,
– da izpolnjuje obvezne pogoje za ugotavljanje sposobnosti v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v
razpisu.
(3) Način dokazovanja pogojev iz drugega odstavka tega
člena se določi v razpisni dokumentaciji.
(4) Kandidat za koncesionarja, ki bo izpolnjeval pogoje
iz drugega odstavka tega člena in ostala določila v razpisni
dokumentaciji, bo izbran na podlagi naslednjih meril:
– ponujena cena prijavitelja,
– dosedanje izkušnje prijavitelja, kjer izkaže strokovno
organizacijsko in finančno usposobljenost,
– reference prijavitelja.
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8. člen

15. člen

(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(začetek in trajanje koncesije)

Odločitev o izbiri izda župan v skladu z določili zakona, ki
ureja javno naročanje.

(1) Koncesija se podeli za obdobje petih let od začetka
izvajanja koncesije.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene koncedent z izbranim
koncesionarjem po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja. Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
(3) Koncesijsko razmerje se začne izvajati po prenehanju
obstoječega koncesijskega razmerja, v primeru, da je le to že
poteklo, pa z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

VI. KONCESIJSKO RAZMERJE
9. člen
(koncesijska pogodba)
Po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja sklene
koncedent z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.
10. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita
vsa medsebojna razmerja v zvezi s podeljeno koncesijo.
11. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na
drugo pravno ali fizično osebo.
12. člen
(podizvajalci)
(1) Koncesionar lahko odda dela podizvajalcu po podpisu
koncesijske pogodbe le v skladu z veljavno zakonodajo, ki
ureja področje javnega naročanja.
(2) Za delo podizvajalcev odgovarja koncedentu koncesionar, kot da bi ga opravljal sam.
13. člen
(pooblastila in obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar ima naslednje obveznosti:
– javno službo mora izvajati skladno z veljavno zakonodajo tako, da bo zagotovljena dobrobit živali,
– sam oziroma njegovi podizvajalci morajo ves čas trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati predpisane pogoje za
opravljanje javne službe,
– javno službo mora izvajati v skladu s pravili stroke,
normativi in standardi,
– s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode koncedentu ali tretjim osebam,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige ter voditi
ločeno računovodstvo za podeljeno koncesijo,
– izpolnjevati mora vse druge obveznosti, ki so določene z
zakonom, podzakonskimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko
pogodbo.
(2) Koncesionar mora ves čas trajanja koncesijskega razmerja zagotavljati najmanj predpisano število mest za namestitev živali. Če zavetišče, zaradi nedoseganja števila mest, ki jih
mora zagotavljati, zapuščenih živali ne more sprejeti, in uradni
veterinar odredi namestitev živali v drugo najbližje zavetišče,
nosi stroške nadomestnega zavetišča koncesionar.
14. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske
pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom
ali drugim osebam.
(2) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je
zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.

16. člen
(viri in način financiranja)
(1) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se
zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta, lahko pa
koncesionar pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
(2) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je
cena po postavkah navedena v predmetni koncesijski pogodbi,
kjer je določen tudi način plačila koncesionarju.
17. člen
(višja sila)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki
so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati
o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o zaščiti živali.
VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
18. člen
(način prenehanja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe po poteku časa za
katerega je bila sklenjena,
– s prenehanjem koncesijske pogodbe zaradi odpovedi,
– z odvzemom koncesije.
19. člen
(odpoved pogodbe)
(1) Koncedent lahko odpove koncesijsko pogodbo v naslednjih primerih:
– če koncesionar javne službene ne izvaja redno, strokovno in pravočasno ter s potrebno skrbnostjo,
– če koncesionar v svojih situacijah navede neresnične
oziroma nepravilne podatke,
– če zaradi neustreznega izvajanja javne službe pride do
večje ogrozitve varnosti ljudi in/ali premoženja, ne glede na to,
ali so posledice dejansko nastopile,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba in je takšna takšna upravna odločba postala dokončna
(oziroma sodna odločba pravnomočna) zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, zaradi česar utemeljeno ni mogoče pričakovati
nadaljnjega ustreznega izvajanja javne službe,
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje, pod katerimi mu je bila podeljena koncesija,
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– če obstaja utemeljen sum, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz koncesijskega
razmerja,
– zaradi onemogočanja finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem javne službe,
– zaradi ponavljajočih se koncesionarjevih lažjih kršitev
predpisov ali koncesijske pogodbe,
– če posamezna dela izvaja podizvajalec brez soglasja
koncedenta,
– če ne predloži koncedentu s pogodbo zahtevanih dokumentov v danih rokih.
(2) Odpoved pogodbe zaradi kršitve koncesionarja je
možna, če koncedent koncesionarja predhodno pisno opozori
ter mu postavi rok za odpravo kršitev in posledic kršitev.
(3) Odpoved pogodbe ni dopustna v primeru, če do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, pride zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) O prenehanju koncesijskega razmerja po tem členu
občinska uprava koncedenta izda koncesionarju odločbo. Zoper odločbo o prenehanju/odpovedi koncesije je v roku 15 dni
od vročitve dovoljena pritožba na župana. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o prenehanju
koncesijskega razmerja.
(5) Pogoji in načini prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.

Št.

21. člen
(1) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove
koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in
okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe,
dolžan koncedentu kriti stroške oskrbe zapuščenih živali, ki
presegajo stroške, ki bi nastali ob rednem izvajanju koncesijske
pogodbe, do izbora novega koncesionarja.
VIII. NADZOR
22. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna
služba koncedenta. Koncesionar mora pristojni strokovni službi
kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence
v zvezi z izvajanjem koncesije. Nadzor je lahko napovedan,
nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne
ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se
mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec
nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se
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23. člen
(svet zavetišča)
(1) Koncesionar ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo
zavetišča in opravlja druge naloge, določene s predpisi.
(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine,
oziroma predstavnik več lokalnih skupnosti, katerih območje s
svojim delovanjem pokriva zavetišče.
(3) Predstavnika Občine Sevnica v svet zavetišča imenuje
župan.
IX. KONČNA DOLOČBA
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 344-0001/2022
Sevnica, dne 26. maja 2022

20. člen

(odpoved s strani koncesionarja)

Stran

napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik
koncedenta.
(2) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnost ne bo več opredeljena kot obvezna gospodarska javna služba.
(2) O prenehanju koncesijskega razmerja po tem členu
občinska uprava koncedenta izda koncesionarju odločbo. Zoper odločbo o odvzemu koncesije je v roku 15 dni od vročitve
dovoljena pritožba na župana. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Pogoji in načini odvzema koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
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1897.

Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu
na javnih parkiriščih v Občini Sevnica

Na podlagi 15., 65. in 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno
besedilo in 161/21 – popr.), 56. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV,
109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 –
ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), 100. člena Zakona
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US,
46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 45., 46. in 47. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v
Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 159/21) in 18. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – uradno prečiščeno
besedilo, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na
31. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel

ODREDBO
o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih
parkiriščih v Občini Sevnica
1. člen
S to odredbo se za cono parkiranja proti plačilu določijo
javna parkirišča v Občini Sevnica:
– ob odseku javne poti, št. 594221 Prešernova-pod OŠ
in št. 594223 vrtec Prešernova, na zemljišču s parc. št. 515/1
in 515/2, obe k.o. 1379 Sevnica (javno parkirišče Prešernova
ulica za trgovino Tuš);
– na delu zemljišča s parc. št. 493/8 in 493/20, obe k.o.
1379 Sevnica (javno parkirišče nad HTC);
– na delih zemljišča s parc. št. 493/24, 493/25, 493/28 in
493/32, vse k.o. 1379 Sevnica (javno parkirišče Trg Svobode);
– na zemljišču s parc. št. 1520/71, k.o. 1379 Sevnica
(javno parkirišče Glavni trg);
– na delu zemljišča s parc. št. 29/1 in 1520/13, vse k.o.
1379 Sevnica (javno parkirišče pri Občini Sevnica).
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1898.

2. člen
Parkirni prostori na katerih velja obveznost plačila parkirnine so označeni s talnimi označbami modre barve in prometno
signalizacijo.
3. člen
(1) Parkiranje je dovoljeno v obsegu za katerega je plačana parkirnina.
(2) Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik parkirišča.
(3) Za začasno parkiranje interventnih vozil se parkirnina
ne plačuje.
4. člen
(1) Parkirnina se plačuje za vsako začeto uro parkiranja,
in sicer za:
– prvo uro 0,10 EUR ter
– za vsako nadaljnjo uro 0,70 EUR.
(2) Parkirnina se plačuje za parkiranje med 6. in 16. uro.
(3) Ob nedeljah, državnih praznikih in v terminih, za katere je izdana posebna odločba Občine Sevnica, se parkirnina
ne plačuje.
(4) Parkirnina se plačuje na parkirni napravi oziroma preko mobilnih/spletnih aplikacij.
5. člen
(1) Uporabnik parkirišča mora plačati parkirnino za ves
čas parkiranja.
(2) Plačilo parkirnine na parkomatu je razvidno iz parkirnega listka, ki se dobi na parkirni napravi in ga voznik namesti
na vidnem mestu, tako da je čitljiv iz zunanje strani vozila.
(3) Plačilo parkirnine preko mobilne/spletne aplikacije ni
potrebno posebej označiti, saj je razvidno iz samega sistema
predmetnega plačila.
(4) Voznik mora vozilo, pred iztekom časa za katerega je
plačana parkirnina, odstraniti iz parkirišča.
6. člen
Parkirnina je prihodek proračuna Občine Sevnica.
7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem
parkirišču na Trgu Svobode v Sevnici (nad HTC) (Uradni list
RS, št. 29/12),
– Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču pri Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 29/12),
– Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih
parkiriščih na Trgu Svobode v Sevnici (Uradni list RS, št. 15/15
in 105/15),
– Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja
na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici (Uradni list
RS, št. 17/17),
– Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Prešernovi ulici v Sevnici (Uradni list RS, št. 36/21).
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 8.
2022.
Št. 007-0002/2022
Sevnica, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

Sklep o soglasju k določitvi cene socialno
varstvene storitve Pomoč družini na domu
in o določitvi subvencioniranja cene storitve
Pomoč družini na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – pop., 41/07 – pop., 122/07 – Odl.
US, 61/10 – ZSvarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18
– ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 –
UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu in o določitvi
subvencioniranja cene storitve
Pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu, ki jo je predlagal
izvajalec storitve Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica, v višini 23,13 EUR na efektivno uro.
2. člen
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v višini 16,33 EUR na efektivno uro, subvencija iz
proračuna Republike Slovenije pa znaša 1,90 EUR.

uro.

3. člen
Cena storitve za uporabnika znaša 4,90 EUR na efektivno

4. člen
Cena storitve, opravljene v nedeljo, se poveča za 30 %
in znaša 26,84 EUR na efektivno uro, subvencija iz proračuna
Republike Slovenije znaša 1,90 EUR, subvencija občine znaša
18,57 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša
6,37 EUR na efektivno uro.
5. člen
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali
dela prostega dne, se poveča za 40 % in znaša 28,08 EUR
na efektivno uro, subvencija iz proračuna Republike Slovenije
znaša 1,90 EUR, subvencija občine znaša 19,32 EUR na
efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,86 EUR na
efektivno uro.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2022
dalje.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve
Pomoč družini na domu, številka 1224-0001/2021.
Št. 1224-0023/2022
Sevnica, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk
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Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

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 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 245. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22
– odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se na nepremičninah s:
– parc. št. 60/3, 63/12, 63/24, 63/30, 370/4, 370/10,
370/12, 370/14, 370/24, 370/25, 370/27, 370/28, 370/29, 373/7,
373/11, 375/2, 377/5, 379/5, 381/1, 386/2, 500/3, 503/1, vse
k.o. 1379 Sevnica in
– parc. št. 63/1, 63/4, 63/9, 71/4, 71/6, vse k.o. 1380
Šmarje
last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična
številka: 5883008000, vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0035/2021
Sevnica, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

Št.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1900.

Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 77. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15
in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske
Konjice na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu 2 proračuna
Občine Slovenske Konjice za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto
2022 (Uradni list RS, št. 205/21 in 50/22) se drugi odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

5983
v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 15.669.634,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.941.515,00

70

11.249.705,00

DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

9.776.205,00

703 Davki na premoženje

1.215.000,00

704 Domači davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

258.500,00
1.691.810,00
1.156.410,00

711 Takse in pristojbine

10.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

25.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73

PREJETE DONACIJE

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

TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav

SLOVENSKE KONJICE

Stran

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40

TEKOČI ODHODKI

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

TEKOČI TRANSFERI

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

41.500,00
458.900,00
160.000,00
60.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
2.385.229,00
1.617.363,00

767.866,00
177.890,00
0,00
177.890,00
17.849.430,00
3.465.566,00
693.600,00
108.900,00
2.361.276,00
25.000,00
276.790,00
5.946.730,00
61.000,00
3.872.010,00
373.940,00
1.639.780,00
8.197.106,00
8.197.106,00
240.028,00
50.000,00
190.028,00
–2.179.796,00

Stran
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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 (44)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
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 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)

350.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

350.000,00

500 Domače zadolževanje

350.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

623.100,00

55

ODPLAČILA DOLGA

623.100,00

550 Odplačila domačega dolga

623.100,00

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

–2.452.896,00
–273.100,00

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

2.179.796,00

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

3.418.330,33
3.418.330,33
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0186/2022(110)
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

1901.

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 70/16), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono UN 1/116 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Celje, pod številko projekta 35/17.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni
del tega odloka.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

9009 Splošni sklad za drugo

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za poslovno cono UN 1/116

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za poslovno cono UN 1/116

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z 61. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in
69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni
seji dne 26. 5. 2022 sprejel

(predmet OPPN)
(1) Predmet OPPN so ureditve, ki bodo omogočale posege v prostor in gradnjo objektov za potrebe poslovne cone.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
– gradnja objektov,
– prometna ureditev območja, dovozi, dostopi, parkirne
površine,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo,
– ureditev zunanjih in zelenih površin.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega parcele št. 1454/1-del,
184/24, 184/11, 184/48, 466/5, 466/2, 464/3, 467/3, 467/2,
467/6, 464/5, 479/40, 1890, 464/3, 464/4, 184/108, 184/109,
184/10, 1891, 184/23, 1468/1, 467/11, 467/12, 467/13, 467/15,
467/16, 479/90, 479/77, 479/78, 464/7, 479/91 vse k.o. 1115
Slovenske Konjice.
(2) Javna pešpot znotraj območja OPPN obsega parcele
št. 467/11, 467/12, 467/15, 479/90, ter zunaj območja OPPN
obsega parceli št. 479/93, 479/95 vse k.o. 1115 Slovenske
Konjice.
(3) Površina območja OPPN obsega ca. 1,12 ha.
5. člen
(posegi izven območja OPPN)
Za potrebe realizacije OPPN so opredeljeni tudi posegi
na zemljišča zunaj meje OPPN, vse k.o. Slovenske Konjice:
– vodovodno omrežje na parcelah št. 479/65, 479/44,
– meteorna kanalizacija na parcelah št. 184/12, 1362/7,
1454/1,
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– fekalna kanalizacija na parcelah št. 479/65, 479/44,
– plinovod na parcelah št. 479/65, 479/44, 467/7,
– KTV na parcelah št. 467/7, 479/65 in 479/44,
– NN elektro omrežje na parcelah št. 479/44, 479/65,
479/42, 461/1,
– javna pešpot 479/93, 479/95.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN je delno izgrajeno. V zahodnem delu
območja je izgrajen objekt bivšega Inštituta Konus. V centralnem delu območja je pritlični objekt, ki je predmet odstranitve.
(2) Območje OPPN se prometno navezuje na obstoječe
cestno omrežje. Gradbena parcela Gp-1 se prometno navezuje preko obstoječega cestnega priključka na lokalno cesto
LC št. 383081. Predvidi se prestavitev obstoječega cestnega
priključka Poljske ceste JP št. 884561 na Delavsko cesto proti
vzhodu. Gradbena parcela Gp-2 se prometno navezuje na
lokalno cesto LC št. 884546.
(3) Pri posegu v prostor je potrebno upoštevati predvsem
umeščenost območja v bližino stanovanjskih hiš, načrtovati
takšne rešitve, ki bodo imele minimalni vpliv na okolje in ljudi
oziroma predvideti morebitne zaščitne ukrepe za zmanjšanje
vplivov, ki bi presegli dovoljene. Bližina predvidene pozidave
v odnosu do stanovanjskih hiš se omili z odmikom grajene
strukture in z zasaditvijo dodatne vegetacije, ter z zagotovitvijo
dovoza in dostopa do gradbene parcele Gp-2 iz južne strani,
iz lokalne ceste LC 884546. Gradbena parcela Gp-2 se gabaritno navezuje na gradbeno parcelo stavbe iz ZN obrtna cona
Slovenske Konjice.
7. člen
(vrste dopustnih dejavnosti in vrste objektov)
(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN so dovoljene
različne gospodarske dejavnosti: predelovalne dejavnosti; promet in skladiščenje; gostinstvo; informacijske in komunikacijske
dejavnosti; finančne in zavarovalniške dejavnosti; poslovanje z
nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti;
druge raznovrstne poslovne dejavnosti; izobraževanje; kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti; druge dejavnosti, ki so
okoljsko sprejemljive.
(2) Parkirišč za tovorna vozila in objektov za predelavo
odpadkov ni dopustno umeščati.
(3) Vrste dopustnih objektov so opredeljene v skladu s
predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI):
a) Nestanovanjske stavbe:
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Poslovne in upravne stavbe,
– 123 Trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti (razen
bencinskih servisov), trgovske stavbe na Gp-2 brez živilske
trgovine,
– 1242 Garažne stavbe,
– 125 Industrijske stavbe in skladišča,
– 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
– 1265 Stavbe za šport.
b) Gradbeno inženirski objekti:
– 211 Ceste, le 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
c) Drugi gradbeni posegi
– 31110 Nasipi,
– 31120 Izkopi in odkopi,
– 31130 Utrjene površine,
– 31140 Utrjene brežine,
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– 32110 Ekološki otoki,
– 32130 Objekti za oglaševanje.
8. člen
(dovoljeni posegi)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod
pogoji določil tega odloka:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija in vzdrževanje objekta,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta,
– prizidava (dozidave in nadzidave) obstoječih in novih
stavb v okviru dopustne etažnosti in faktorja zazidanosti parcele (FZ) določenega za nove objekte,
– spremembe namembnosti objektov v okviru dopustnih
dejavnosti,
– izgradnja gospodarske javne infrastrukture (GJI) ter
ureditev pripadajočih priključkov nanjo,
– zunanje ureditve.
9. člen
(predvidene odstranitve)
Za potrebe realizacije načrtovanih objektov in ureditev se
predvidi odstranitev objekta na parceli št. 1890 k.o. Slovenske
Konjice, tlorisnih dimenzij ca. 27,00 m x 10,00 m.
10. člen
(zasnova)
(1) Urbanistična arhitektonska zasnova ohranja obstoječo stavbo na gradbeni parceli Gp-1 v severozahodnem delu
OPPN, tlorisnih dimenzij ca. 28,30 m x 28,30 m in višinskih
gabaritov K+P+4. Stavba je bila v preteklosti izgrajena za
potrebe Inštituta Konus. Predvidi se rekonstrukcija stavbe in
sprememba namembnosti za poslovne dejavnosti. Severno in
vzhodno od objekta na Gp-1 se predvidijo parkirne površine za
osebna vozila. Preko območja gradbene parcele Gp-1 poteka
javna pešpot širine 2.00 m, ki poteka proti jugu do lokalne ceste
LC št. 884546. Izvede se utrjena pot, ki je javno dostopna.
(2) V jugovzhodnem delu OPPN so za gradbeno parcelo Gp-2 opredeljene gradbene meje, ki se navezujejo na
gradbeno mejo v določeno v prostorskem izvedbenem aktu
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Obrtna cone
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 2/08). Umestitev in maksimalni tlorisni gabariti novih stavb so določeni z gradbenimi
mejami. Gradbena parcela Gp-2 se prometno napaja iz južne
strani preko občinske ceste LC 884546. Predvidi se umestitev
parkirišča za osebna vozila s pripadajočimi manipulativnimi
površinami severovzhodno od objekta.
(3) Gradbeni parceli Gp-1 in Gp-2 sta med seboj ločeni
z zelenim pasom. Med gradbenima parcelama se dovoli samo
prevoz za osebna vozila. Pri prevozu iz Gp-1 proti vzhodu na
Gp-2 se umesti višinska omejitev za tovornjake. V severnem
delu območja se uredi zelena tampon cona proti stanovanjski
soseski.
11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Gradbena parcela Gp-1 vključuje izgrajeni objekt,
etažnosti (K+P+4). Objekt se prenovi in rekonstruira skladno s
funkcijo objekta. Stavba predstavlja višinski poudarek na območju in se arhitekturno uskladi in prenovi. Dopusti se funkcionalna dozidava (vetrolov, nadstrešek …) skladno z arhitekturo
objekta.
(2) Za gradbeno parcelo Gp-2 velja, da so umestitev
in tlorisni gabariti novih stavb omejeni z gradbenimi mejami.
Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani
objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od
nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Znotraj gradbene meje
se dopusti gradnja ene ali več stavb.
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(3) Za objekte, za katere je potrebno zagotavljati gradnjo
do predpisane gradbene meje, štejejo samo stavbe in ne
gradbeno inženirski objekti ter objekti in omrežje gospodarske
infrastrukture. Na celotni gradbeni parceli se dopusti gradnja
dostopa, parkirišča, manipulativnih površin, objektov GJI s
priključki, zelenih površin ipd..
(4) Stavbe naj bodo enostavni pravokotni volumni.
(5) Tlorisni gabariti:
– oblika pravokotna, prevladujejo naj enostavni pravokotni
volumni,
– ob stavbi se dopuščajo tudi nadstreški, zunanje stopnice
ipd. oziroma manjši volumni,
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne
višine in zahtevanih odmikov,
– upoštevati je potrebno predpise o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih stavb in parcel.
(2) Etažnost:
– etažnost stavb je poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita. Maksimalna višina stavbe nad terenom v
območju Gp-1 je višina obstoječe stavbe. Dopusti se izvedba
tehničnih elementov na strehi objekta (Gp-1 in Gp-2), kot izhod
na streho, postavitev tehničnih elementov ipd. Maksimalna višina stavbe nad terenom na gradbeni parceli Gp-2 je +10,00 m
metrov merjeno od relativne kote terena +/- 0,00 do najvišje
točke stavbe,
– dovoljene so vse vrste konstrukcij.
(3) Streha:
– ravna streha z notranjim naklonom in notranjimi odtoki;
mogoča je izvedba v naklonu z ustrezno izvedbo maske venca,
da daje vtis ravne strehe,
– streha praviloma skrita za fasadnim vencem. Nad ravnino strehe (Gp-1 in Gp-2) so lahko nameščene naprave in
ureditve manjšega merila (npr. komunikacijske, klimatske, fotovoltaika, solarne ipd. naprave), največ do +2,50 m nad streho in
maksimalnim višinskim gabaritom. Vsi tehnološki elementi naj
bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo
celotnega območja,
– kritina je pogojena s tehnološko rešitvijo strehe. Dovoljeni so temnejši toni, zaželeni v sivi barvi. Prepovedana je
uporaba svetlečih in bleščečih materialov.
(4) Materiali in barve:
– obveznost enotna barva – kovinsko sive barve, svetlih
pastelnih tonov v kombinaciji z drugimi materiali,
– materiali: omet, les, beton, steklo, jeklo in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov.
(5) Pozidanost gradbene parcele:
– max. do 70 % ob upoštevanju vseh ostalih omejitev
znotraj posamezne gradbene parcele (odmiki od parcelnih
mej, obvezna ozelenitev območja, parkiranje, manipulativne
površine idr.).
(6) Kota pritličja objektov se določi na osnovi kote prometnih površin.
12. člen
(odmiki)
(1) Nove stavbe so odmaknjene od parcelnih mej tako, da
ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba
objektov v okviru gradbene parcele.
(2) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne
infrastrukture.
13. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov:
– ograje, višine do 2.0 m, žična,
– nadstrešek, vetrolov,
– objekti za oglaševanje za lastne potrebe,
– na celotnem območju grajena urbana oprema,
– v primeru premostitve višinskih razlik se dopusti gradnja
opornih zidov.
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(2) Vsi objekti, razen pomožnih infrastrukturnih objektov
in ograje, morajo biti umeščeni znotraj gradbene meje velja za
Gp-2 (območja pozidave z objekti) in jo lahko presegajo zgolj
zaradi varnostnih oziroma tehnoloških potreb same stavbe.
Objekti morajo biti arhitekturno usklajeni z ostalimi objekti znotraj območja.
(3) Postavitev certificiranih šotorov kot nezahtevnih objektov in kot proizvodov, ki so dani na trg ni dopustno postavljati
na gradbeni parceli Gp-1.
14. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Cestno omrežje znotraj območja OPPN tvorita obstoječa Tovarniška cesta ter Poljska cesta, ki se delno rekonstruira. Obstoječi priključek Poljske ceste na Tovarniško cesto se
ukine in se nadomesti z novim priključkom na Delavsko cesto.
(2) Pogoji za urejanje okolice objekta so:
– proti stanovanjski soseski na severu se vzpostavi zeleno tampon cono, da se vzpostavi zelena bariera v odnosu do
stanovanjske pozidave, širina je razvidna iz grafične priloge,
– med območjem Gp-1 in Gp-2 se uredi zeleni pas in
povezava za osebna vozila,
– pri zasaditvi parkirišč se predvidijo zeleni pasovi in
zasaditev z drevjem,
– območje Gp-1 se napaja preko obstoječega priključka
na Tovarniško cesto in Delavsko cesto,
– območje Gp-2 se lastniško navezje na južno gradbeno
parcelo ter se napaja preko priključka, iz južne strani preko
občinske ceste LC 884546.
(3) Pri zasaditvi je potrebno upoštevati trase obstoječih in
predvidenih komunalnih vodov. Pri projektu zunanje ureditve
se detajlno opredeli zasaditev, ki je konceptualno prikazana
v OPPN.
(4) Za zasaditev se uporabijo nealergene drevesne vrste.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov
na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN
so:
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic k OPPN,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na
kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.
16. člen
(letalski promet)
(1) Preko območja OPPN potekajo zračne poti. Upoštevajo se omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo letalstvo. Pri
načrtovanju upoštevati določila, povezana z ovirami za zračni
promet. Zunaj cone letališča štejejo za ovire:

Uradni list Republike Slovenije
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke
letališča objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 metrov ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je več
kot 100 metrov višji od referenčne točke letališča;
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga
iz prejšnje točke, in ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške
pokrajine za več kot 100 metrov;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot
100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki
so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov.
(2) Preko območja OPPN potekajo tudi zračne poti, pod
katerimi za ovire štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij,
ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, če se
nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških
prog in podobno.
(3) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa,
je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Javne agencije za civilno letalstvo RS k lokaciji oziroma k izgradnji takega
objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu
z veljavnimi predpisi.
17. člen
(cestno omrežje)
(1) Območje OPPN na severozahodnem delu posega v
varovalni pas občinskih cest:
– javna pot JP 884 561 – Poljska cesta,
– lokalna cesta LC 383 081-31. Konjice – obvoznica.
(2) Gradbena parcela Gp-1 se na obstoječe prometno
omrežje navezuje na severu na lokalno cesto LC št. 383081.
Predvidi se prestavitev obstoječega cestnega priključka javne
poti JP št. 884561 – Poljska cesta na lokalno cesto LC 383081
– Delavska cesta, proti vzhodu. Gradbena parcela Gp-2 se
prometno navezuje na lokalno cesto LC št. 884546.
(3) Predvidene ureditve:
– prestavitev obstoječega cestnega priključka javne poti
JP št. 884561 na lokalno cesto LC 383081 proti vzhodu,
– gradbeni parceli sta med seboj interno prometno povezani za prevoz osebnih vozil,
– ob cestah se predvidi hodnik za pešce,
– umestitev pešpoti širine min. 1,50 m, ki poteka med
javno potjo JP 884561 in lokalno cesto LC št. 884546.
(4) Upošteva se:
– pri načrtovanju prometnic – do parkirišč se upoštevajo
prometno tehnični elementi za dostopno cesto min. širine vozišča 2 x 2,50m za merodajno osebno vozilo,
– pri načrtovanju priključka dostopne ceste na Tovarniško
cesto se upoštevajo prometno tehnični elementi za skupinski
priključek za merodajni vozili osebno in tovorno vozilo,
– območja pešcev in križišč morajo biti pregledna in
osvetljena. Ob javnih cestah se načrtuje enostranski hodnik za
pešce min. širine 1,50 m, predvidi se navezava novih prometnih
površin za pešce na obstoječe prometne površine,
– zunanja ureditev ob objektih in zasnova objektov zagotavlja nemoten dostop funkcionalno oviranim osebam,
– parkirne površine se zagotovijo v sklopu pripadajoče
gradbene parcele. Število potrebnih parkirnih mest se določi
glede na vrsto in obseg dejavnosti,
– lastniki zemljišč morajo na lastnem zemljišču zagotavljati tudi obračanje vozil za potrebe svojih objektov oziroma
njihove dejavnosti.
(5) Za vse posege v območju varovalnih pasov je potrebno pridobiti soglasje upravljavca na osnovi DGD projektov.
18. člen
(parkirne površine)
(1) Parkiranje se zagotovi znotraj posamezne gradbene parcele. Ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in
obiskovalce je potrebno določiti v projektni dokumentaciji za
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objekt ali prostorske ureditve skladno s predpisi oziroma normativi, ki urejajo to področje. Ne glede na to, se za navedene
vrste dejavnosti v objektih s tem odlokom zahteva zagotovitev
naslednjega števila parkirnih mest (PM) skladno z Občinskim
prostorskim načrtom:
– poslovni prostori/pisarne: 1 PM na 30 m2 neto površine,
– gostinski lokal: 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na tekoči
meter točilnega pulta vendar najmanj 5 PM,
– trgovski lokal: 1 PM na 40 m2 koristne prodajne površine
vendar najmanj 2 PM,
– za ostale dejavnosti se število PM določi v skladu s
predpisi.
(2) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo
je potrebno zagotoviti zahtevano število PM za invalide.
19. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice je
upravljavec javnega vodovoda.
(2) Pred pričetkom del, je potrebno pri upravljavcu naročiti
zakoličbo obstoječega vodovodnega omrežja.
(3) Vodovodno omrežje poteka znotraj območja obrtne
cone Slovenska Konjice, vzhodno od Gp-2.
(4) Za območje OPPN se izgradi novo vodovodno omrežje v obliki krožnega voda. Priključitev se izvede na obstoječi
vodovod dimenzije DN 125 mm, ki poteka po parceli št. 479/65
k.o. Slovenske Konjice. V točki navezave se izdela AB jašek
z vsemi potrebnimi armaturami in vodomerom za spremljanje
porabe vode.
(5) Zaradi obremenitve se predvidijo cevi iz duktilne litine.
Vodomer se vgradi v novi tipski vodomerni jašek. V kolikor bo
posamični investitor potreboval večji priključek, se izvede AB
jašek dimenzije 2500x1200x1500 (dolžina x širina x višina) in
mora vsebovati kombiniran vodomer, zasun, protipovratni ventil, lovilec nesnage in vse potrebno fazonske elemente v skladu
z tehničnim pravilnikom. Izvede se izven objekta v zelenici, na
zemljišču v lasti posamičnega investitorja.
(6) Za zagotavljanje požarne varnosti posameznih stavb
se po potrebi dogradijo interne vodovodne hidrantne veje v
skladu s požarnimi zahtevami posameznih stavb.
20. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Preko območja OPPN poteka v smeri sever jug mešani kanal BC DN 1000mm. Obstoječi mešani kanal je priključen na CČN Slovenske Konjice Id 2510 preko zadrževalnega
bazena ZB1.
(2) Znotraj območja OPPN se za potrebe odvajanja komunalnih in meteornih vod izgradi ločen sistem kanalizacije
na podlagi projektne dokumentacije. Sanitarne odpadne vode
objekta bivšega inštituta Konus, na parcelni št. 467/2 k.o. Slovenske Konjice, se priključijo na obstoječi mešani kanal iz
BC DN 1000 mm v jašku z GKK koordinatama X=132660,7
Y=533421,2. Sanitarne odpadne vode predvidenega novega
objekta na parcelni št. 466/5, 464/3,464/4 k.o. Slovenske Konjice se priključi na obstoječi mešani kanal iz BC DN 1000 mm
v jašku z GKK koordinatama X=132660,7 Y=533421,2, pod
pogojem, da investitor zagotovi gravitacijski odvod. V nasprotnem primeru, se komunalne odpadne vode priključijo preko
parcele št. 479/65 na obstoječi sanitarni kanal iz PVC DN 200
mm v jašku z GKK koordinatama Y=533503.75 X=132501.63
ali na obstoječi sanitarni kanal PVC DN 300 mm v jašku z GKK
koordinatama Y=533594.73 X=132612.68.
(3) Za potrebe opremljanja obravnavanega območja s
kanalizacijo se izdela ustrezno projektno dokumentacijo in pridobi soglasje k projektnim rešitvam izvajalca javne službe. Priključne točke sekundarnih sanitarnih kanalov se lahko v okviru
izdelave projektne dokumentacije mikrolokacijsko prilagodijo
drugim obstoječim jaškom javne kanalizacije.
(4) Meteorne vode gradbene parcele Gp-1 iz streh in
očiščene odpadne vode iz povoznih površin ter parkirišč se
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odvajajo po novi meteorni kanalizaciji v vodotok Dravinja pod
pogoji in soglasjem MOP, Direkcije RS za vode.
(5) Meteorne vode, gradbene parcele Gp-2 iz streh in
očiščene odpadne vode iz povoznih površin ter parkirišč se
odvajajo po novi meteorni kanalizaciji v meteorno kanalizacijo,
ki poteka južno od območja ob lokalni cesti LC št. 884546.
(6) Zadrževanje meteornih voda je predvideno s cevnim
zadrževalnikom.
(7) Za odvod meteornih vod iz obravnavanega območja je
potrebno izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti soglasje
k projektnim rešitvam izvajalca javne službe.
(8) Onesnažene meteorne odpadne vode iz povoznih
površin in parkirišč je potrebno pred izpustom mehansko obdelati skladno s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Energija za napajanje predvidenih objektov znotraj
OPPN je iz predvidene transformatorske postaje TP 20/0,4 kV
Konus 2, ki je v izgradnji. Na območju so naslednji vodi:
– 20/0,4 kV TP Slovenske Konjice (t-105 OE Slovenska
Bistrica),
– 0,4 kV nizkonapetostno omrežje podzemne izvedbe iz
tranformacijske postaje TP Slovenske Konjice (t-105 OE Slovenska Bistrica).
(2) Izvede se NN 0,4 kV razvod za predvidene odjemalce
iz predvidene TP Konus 2.
(3) Na severnem delu območja OPPN poteka obstoječe
NN 0,4 kV prostozračno omrežje TP t-105 Slovenske Konjice
Most. Zaradi predvidenega novega uvoza se izvede rekonstrukcija obstoječega NN 0,4 kV omrežja. NN 0,4 kV omrežje
ostane prostozračno, zato se zagotovi da bodo nad predvideno
cesto obstoječi vodniki na ustrezni varnostni višini 6,0 m ter po
potrebi zamenjati oporišča z višjimi oporišči.
(4) Pri vseh nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upoštevati strokovno podlago za Ureditev EE omrežja za Poslovno
ceno UN 1/116 v Slovenskih Konjicah, izdelal Elektro Maribor
d.d., št. proj. 259/18-SB, julij 2018.
22. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se predvidi ob javnih cestah.
23. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati trase
obstoječega in predvidenega telekomunikacijskega omrežja.
(2) Predvidena je izgradnja novega TK omrežja, ki se bo
navezalo na obstoječe TK omrežje. Za priključitev predvidenih
objektov na TK omrežje je potrebno izdelati ustrezno projektno
dokumentacijo v skladu s pogoji soglasodajalca.
(3) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe TK omrežje in ga po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti,
kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca. Priključitev novih objektov na TK omrežje se izdela v fazi DGD za
posamezne posege v prostor.
24. člen
(plinovodno omrežje)
(1) V severozahodnem delu območja OPPN je delno že
zgrajeno plinovodno omrežje, na katerega se priključi objekt
na Gp-1.
(2) Objekt na Gp-2 se priključuje na plinovodno omrežje,
ki poteka južno ob lokalni cesti LC 884546.
(3) Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za
omenjeno območje se upošteva predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
(4) Obvezen priklop na plinovodno omrežje je za uporabnike s priključno močjo >50kW.
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25. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Za ogrevanje predvidenih stavb se kot vir energije
predvideva plin in drugi obnovljivi viri (sončni kolektorji na
stavbah, toplotna črpalka), skladno s sprejetimi odloki občine,
ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in varstvo zraka.
(2) Dopusti se namestitev fotonapetostnih modulov na
strehah stavb.
(3) Pri projektiranju in gradnji novih stavb se upošteva
normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in
uporabo obnovljivih virov energije in upoštevajo varstvo zraka.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
V območju OPPN ni objektov ali enot kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
27. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpusti plinov gradbenih strojev in
transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec med
gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– preprečevanje prašenja z odkritih delov območja ureditve, prometnih in manipulativnih površin, vlaženje materialov,
nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem
vremenu,
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč, primerna razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti
na gradbišče, redno čiščenje prometnih površin na območju
urejanja in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti
za prevoze za potrebe ureditev in gradbišč ter sprotno rekultiviranje območij večjih posegov,
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izvedejo naslednji ukrepi:
– kot energetski vir za oskrbo s toploto se uporabljajo
ekološko sprejemljiva goriva oziroma obnovljivi viri energije;
– gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki
urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.
(3) Na območjih proizvodnih dejavnosti (gospodarske
cone – IG), ki mejijo neposredno na stanovanjska območja, je
za proizvodno dejavnost potrebno pridobiti strokovno mnenje
inštitucije, ki ima pooblastilo ministrstva za ocenjevane celotne
obremenitve zunanjega zraka; velja za posege, katere presoja
vplivov na okolje po zakonodaji ni potrebna.
28. člen
(varstvo voda)
(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja.
(2) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
29. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim
manj talne površine. Pri gradnjah je potrebno zavarovati plodno
zemljo pred uničenjem. Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred
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gradnjo, se lahko uporabi za ureditev zelenih površin znotraj
območja OPPN.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S
prometnih površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega
materiala se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se
preprečiti tudi odtekanje vode.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V skladu s predpisi s področja varstva pred hrupom
spada območje poslovne cone v IV. območje varstva pred hrupom. Objekte je potrebno načrtovati in izvesti tako, da ne bodo
presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju skladno z
veljavnimi predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Za delno zmanjšanje ravni hrupa predvidenih dejavnosti v odnosu do stanovanjske pozidave bivanja, se severno od
območja urejanja OPPN zasadi drevje kot zelena bariera. Vse
instalacije na stavbi, ki bodo viri hrupa, pa morajo biti locirane
stran od stanovanjskih hiš.
(3) Na območjih proizvodnih dejavnosti (gospodarske
cone – IG), ki mejijo neposredno na stanovanjska območja, je
za proizvodno dejavnost potrebno pridobiti strokovno mnenje
inštitucije, ki ima pooblastilo ministrstva za ocenjevanje hrupa
v okolju, pri čemer je potrebno smiselno upoštevati določila
Uredbe o ocenjevanju hrupa v okolju.
31. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da
je svetloba usmerjena izključno v tla.
32. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Območje OPPN bo vključeno v organiziran odvoz
odpadkov.
(2) Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično
brezhiben prostor. Ureditev odjemnega mesta mora ustrezati
sanitarno-tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se
uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
(3) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu
z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
(4) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
33. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot ali zavarovanih
območij z naravovarstvenim statusom.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
34. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Območje OPPN se po podatkih Direkcije RS za vode
ne nahaja na poplavnem ali na vodovarstvenem območju.
(2) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in
zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti,
skladno s 14. členom in 37. členom ZV-1, odmaknjeni od meje
vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka,
15 m pri vodotokih 1. reda, med katere spada tudi vodotok
Dravinja.
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(3) Zadrževanje meteornih voda je predvideno s cevnim
zadrževalnikom. Izvede se parkirna mesta v tlakovanih površinah in izvedbo zadrževalnikov.
(4) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih
in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti
obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi
na komunalni čistilni napravi.
(5) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisi
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.
(6) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena s predpisi o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo.
(7) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko vodavoda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z geosondo,
kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, za
kar je treba izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti ustrezna
dovoljenja in soglasja.
(8) Pri načrtovanju, odvajanja in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
35. člen
(varstvo pred potresom)
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo.
Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.125.
36. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni objektov za potrebe obrambe.
37. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska
vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik
se zagotovi na zunanje zelene površine in interne prometne
površine. Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi
tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah
in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje
parcele.
(2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz obstoječega
vodovodnega in hidrantnega omrežja. Hidrantno omrežje se
načrtuje skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo hidrantnega
omrežja.
38. člen
(erozivna in plazovita ogroženost)
Območje OPPN ni erozivno in plazovito ogroženo. Pri
načrtovanju objektov se upošteva pogoje geološkega poročila.
39. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Na zunanjih površinah v območju OPPN ni pričakovati
razlitja nevarnih snovi.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
40. člen
(etapnost)
(1) Ureditve, načrtovane z OPPN, se lahko izvajajo v
več etapah. Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in
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finančnimi možnostmi investitorjev in so določene na gradbeno
parcelo.
(2) Etapa 1 oziroma etapa 2 zajemata Gp-2 oziroma Gp-1.
(3) V kolikor se pristopi k ureditvi Gp-1 pred Gp-2, je potrebno izvesti pripadajočo GJI v celoti.
(4) Etapa 3 zajema izgradnjo parkirišča (22 PM) na SZ
delu območja OPPN, prestavitev ceste JP 884561 in ureditev
pešpoti.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške,
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
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– odstopanja od prometnega, komunalnega, enrgetskega
in komunikacijskega omrežja na območju OPPN na podlagi
ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih,
lastniških in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske
javne infrastrukture.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
44. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira
v celoti) se opredelijo ustrezne enote urejanja prostora s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se vključijo v
občinski prostorski načrt.

XIII. KONČNE DOLOČBE
45. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Slovenske Konjice in na Upravni enoti Slovenske Konjice.
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.

42. člen

47. člen

(merila in pogoji za parcelacijo)

(veljavnost odloka)

(1) Stavbam so opredeljene gradbene parcele in so razvidne iz grafičnega dela.
(2) Gradbena parcela Gp-2, se navezuje na gradbeno
parcelo, prostorskega akta Spremembe in dopolnitve ZN obrtna
cona Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 2/08).
(3) Za pešpot se dopusti parcelacija.

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0042/2017
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
43. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– pri izvedbi parcelacije se lahko spremenijo elementi
zakoličbe,
– dopusti se drugačna umestitev pešpoti,
– objekti so lahko manjših gabaritov, znotraj opredeljene
gradbene meje,
– dopusti se izvedba protihrupne ograje višine do 2 m,
– dopusti se odstopanja od zunanje ureditve znotraj gradbene parcele,

1902.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za SD ZN Tepanje za del območja
UN3/003 in UN3/019

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu:
Uredba) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske
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Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17)
je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji
dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za SD ZN Tepanje za del območja
UN3/003 in UN3/019

5991

4. člen
(1) Območje opremljanja SD ZN Tepanje se nanaša na
del enote urejanja prostora UN3/003 in UN3/019, kot jih določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) in podrobneje ureja izvedbeni
akt naveden 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza
Priloga 1 – Območje opremljana s fazami izvedbe.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA

1. člen
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka za SD ZN Tepanje za del
območja UN3/003 in UN3/019, ki se ureja skladno z Odlokom
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje (Uradni list RS, št. 104/20).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je potrebno zagotoviti na oskrbnem območju,
– roke in faze opremljanja,
– potrebna finančna sredstva po fazah opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(3) Naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka
za novo komunalno opremo so:
– območja opremljanja,
– skupni in obračunski stroški opremljanja,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
2. člen
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del sestavljajo naslednji prikazi:
– Priloga 1 – Območje opremljana s fazami izvedbe,
– Priloga 1a – Parcele za potrebe izgradnje cest, a1, a2

– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme
območja,
– Priloga 3 – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – ceste,
– Priloga 4 – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – kanalizacija,
– Priloga 5 – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – vodovod,
– Priloga 6 – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – javne površine.
3. člen
Izrazi v tem odloku pomenijo enako kot v predpisih urejanja prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun
in odmero komunalnega prispevka.

5. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za SD ZN
Tepanje, UN3/003 in UN3/019 obravnava naslednjo novo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste vključno z odvodnjavanjem, hodniki za pešce,
javno razsvetljavo in prometno signalizacijo (oznaka obračunskega območja C),
– fekalno in meteorno kanalizacijo (oznaka obračunskega
območja K),
– vodovod (oznaka obračunskega območja V),
– javne površine (oznaka obračunskega območja JP).
(2) Načrtovana komunalna oprema je v prikazana v
Prilogi 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme območja.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN FAZE OPREMLJANJA
6. člen
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme faza 1 je
julij 2022. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo faze 1
je junij 2023.
Rok začetka gradnje nove komunalne opreme faza 2
je leto 2024. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje
oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo
faze 2 je 2025.
Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja je podan v Elaboratu programa opremljanja za SD ZN
Tepanje, UN3/003 in UN3/019.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA
7. člen
Občina Slovenske Konjice še nima v načrtu razvojnih
programov finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne
opreme iz prejšnjega odstavka, zato bo z investitorjem sklenila
pogodbo o opremljanju območja SD ZN Tepanje, UN3/003 in
UN3/0019.
Občina še nima v načrtu razvojnih programov finančnih
sredstev za nakup zemljišč pri izvedbi nove komunalne opreme, zato jih bo v načrt vključila pri naslednji letni dopolnitvi
občinskega proračuna.
Finančna sredstva, ki jih potrebujemo za izvedbo opremljanja po posameznih vrstah nove komunalne opreme in po
fazah opremljanja.

FAZA 1
2022–2023

AKTIVNOST (v EUR)
NOVA KOMUNALNA OPREMA
1) Cestno omrežje
2) Fekalna kanalizacija
3) Meteorna kanalizacija
4) Vodovodno omrežje
5) Javne površine in parkirišča
SKUPAJ

Stran
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Investitor
227.420
62.436
66.425
43.048
285
399.614

FAZA 2
2023–2025
Občina
16.536
2.139
2.276
1.475
150
22.576

Investitor
268.981
1.788
1.902
1.233
4.225
278.129

Občina
53.788
6.959
7.404
4.798
489
73.438

Stran
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VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

mo:

8. člen
(1) Prikaz obračunskih območij za novo komunalno opre-

– Cestno omrežje (oznaka obračunskega območja
OBO_C),
– Fekalna in meteorna kanalizacija (oznaka obračunskega območja OBO_K),
– Vodovod (oznaka obračunskega območja OBO_V),
– Javne površine (oznaka obračunskega območja OBO_
JP).
(2) Obračunska območja so prikazana v grafičnih prikazih
Priloge 3, 4, 5 in 6.
9. člen
Skupni obračunski stroški nove komunalne opreme po vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih
so prikazani z zmanjšanjem stroškov nove komunalne opreme
za cestno omrežje. Stroški se zmanjšajo zaradi souporabe
rekonstruiranega in novega cestnega omrežja na območju
obravnave v višini 80 % vrednosti cestnega omrežja.
Zmanjšanje stroškov nove komunalne
opreme zaradi souporabe
€
453.380,24
0,00
0,00
0,00
0,00

Vrsta komunalne opreme
1) Cestno omrežje
2) Fekalna kanalizacija
3) Meteorna kanalizacija
4) Vodovodno omrežje
5) Javne površine in parkirišča
SKUPAJ

Skupni obračunski stroški opremljanja
€
113.345,06
73.321,82
78.006,44
50.553,88
5.148,77
320.375,97

10. člen
Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme
po vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih
območjih.
PARCELE
KOMUNALNA OPREMA
1) Cestno omrežje
2) Fekalna in meteorna kanalizacija
4) Vodovodno omrežje
5) Javne površine in parkirišča
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
STAVBE
KOMUNALNA OPREMA
1) Cestno omrežje
2) Fekalna in meteorna kanalizacija
4) Vodovodno omrežje
5) Javne površine in parkirišča
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

so:

Obračunsko
območje

Površina
obračunskega
območja (m2)

OBO_C
OBO_K
OBO_V
OBO_JP

12.808,70
12.808,70
12.808,70
12.808,70

Obračunsko
območje

Površina
obračunskega
območja (m2)

OBO_C
OBO_K
OBO_V
OBO_JP

9.871,70
9.871,70
9.871,70
9.871,70

11. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

– razmerje med merilom gradbene parcele stavbe (DpN)
in merilom neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka je 0,3:0,7;
– faktor dejavnosti (Kdejavnost) se za posamezne vrste
objektov določi glede na vrste dejavnosti v objektu.

Obračunski
stroški (€)

Cena opremljanja
na 1 m2 površine
gradbene parcele (€)

113.345,06
151.328,26
50.553,88
5.148,77
320.375,97

8,849
11,814
3,947
0,402
25,01

Obračunski
stroški (€)

Cena opremljanja
na 1 m2 bruto
tlorisne površine
stavbe (€)

113.345,06
151.328,26
50.553,88
5.148,77
320.375,97

11,482
15,330
5,121
0,522
32,45

VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(1) Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in
postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri ko-
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munalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr.,
34/19 in 199/21 – ZUreP-3).
(2) Finančna sredstva zbrana po tem odloku, so namenska sredstva Občine Slovenske Konjice, samo za opremljanje
stavbnih zemljišč po načrtu razvojnih programov občine.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku, lahko pa se z Občino Slovenske Konjice dogovori tudi
o plačilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Občino Slovenske Konjice sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega
prispevka.
(4) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam delno ali v celoti zgradil novo komunalno opremo in jo
brezplačno prenesel v last in upravljanje Občini Slovenske
Konjice, bosta v ta namen sklenila pogodbo o opremljanju.
Pogodba se sklene skladno z določili zakonodaje s področja
urejanja prostora.
(5) Šteje se, da je investitor v primeru iz (4) točke tega
člena, na ta način v naravi plačal del komunalnega prispevka
Občini Slovenske Konjice za novo komunalno opremo, ki jo je
zgradil.
(6) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od Občine Slovenske Konjice zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem
objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo
z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(7) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v
zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
VIII. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
Za oprostitve plačila komunalnega prispevka po tem odloku se upoštevajo določila iz 13. člena Odloka o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 104/20).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka se višina zneska indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«.
15. člen
Elaborat programa opremljanja s prilogami je na vpogled
na Občini Slovenske Konjice.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3512-0037/2022
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

1903.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj
gospodarstva v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
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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) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji
dne 26. 5. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva
v Občini Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa namene, upravičence, ukrepe in
pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške, postopek
dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje
razvoja gospodarstva v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
2. člen
(1) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo s ciljem
in namenom vzpostavitve učinkovitega podpornega okolja za
potencialne nove podjetnike ter že delujoča podjetja v vseh
fazah njihovega razvoja, povečanja možnosti za ustanavljanje
novih podjetij, spodbujanja njihovega razvoja, ustvarjanja novih
delovnih mest, ustvarjanja turizmu prijazne občine ter finančne
pomoči poslovnim subjektom, ki so utrpeli poslovno izgubo v
primeru izrednih razmer.
(2) Za uresničevanje ciljev občine iz prejšnjega odstavka se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo kot pomoči po pravilu de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1–8), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi
s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti
in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z dne 7. 7. 2020); v
nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU.
3. člen
Sredstva, potrebna za uresničevanje ciljev iz prejšnjega
člena, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih
razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo v proračunu. Višina
sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so pravne
ali fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro ali majhne
družbe (v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe) ne
glede na njihov pravni status, obliko ali lastništvo, če je njegova
dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to
je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička,
dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira
na trgu z drugimi subjekti (tudi subjekti, ki so registrirani za
opravljanje dopolnilne dejavnosti). Za te upravičence se v tem
pravilniku uporablja izraz »podjetje«.
(2) Upravičenci izvajajo naložbo na območju občine.
(3) Z javnim razpisom se lahko za posamezne razpisane
ukrepe natančneje določijo ali omejijo upravičenci do pomoči
de minimis.
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5. člen
(1) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja,

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu, ki ureja
finančno poslovanje podjetij;
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje
in prestrukturiranje;
– sodijo v sektor ribištva in akvakulture;
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti;
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine in
države;
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti
do delavcev;
– so za isti namen že prejela sredstva ali so v postopku
pridobitve sredstev iz proračuna občine;
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoči de minimis se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.
Pomoč prav tako ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za
cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni tovorni promet.
6. člen
(1) Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči de minimis 100.000 EUR).
(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(3) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do
(d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za
enotno podjetje.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje
meje, določene v uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne
zgornje meje (200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR).
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(6) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za iste ukrepe za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
7. člen
(1) Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo
pod pogojem, da upravičenec, v izogib morebitni preseženi
zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje
prejelo na podlagi Uredbe 1407/2013/EU, ali drugih uredb
de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku;
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še
ne izplačani de minimis pomoči;
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške;
– družbah, ki z upravičencem tvorijo enotno podjetje ter
– združitvi ali razdelitvi podjetij.
(2) Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU
ter o znesku de minimis pomoči.
(3) Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
8. člen
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva
v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
II. UKREPI POMOČI
9. člen
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so naslednji:
1. subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov in stroškov najemnin v primeru izrednih razmer;
2. spodbujanje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest;
3. sofinanciranje zagona podjetij v podjetniških inkubatorjih;
4. sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva;
5. spodbujanje razvoja starega mestnega jedra;
6. spodbujanje sobodajalstva.
1. Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov
in stroškov najemnin v primeru izrednih razmer
10. člen
(1) Namen ukrepa: blaženje poslovne škode, ki nastane
upravičencem zaradi prepovedi poslovanja ali zmanjšanega
poslovanja kot posledica razglašenih izrednih razmer v državi
ali občini.
(2) Upravičenci so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki
jim je bilo onemogočeno poslovanje in ki lahko dokažejo izpad
prometa za najmanj 50 %.
(3) Upravičeni stroški: stroški v poslovnih in proizvodnih
prostorih za električno energijo, komunalne storitve, porabo
vode in stroški najemnin.
(4) Višina sofinanciranja: do 70 % upravičenih stroškov
oziroma največ do 3.000 EUR na upravičenca.
2. Spodbujanje samozaposlovanja in odpiranja
novih delovnih mest
11. člen
(1) Namen ukrepa: povečevanje števila zaposlenih in
ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
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(2) Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve:
fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in
registrirano dejavnost na podlagi zakona, ki ureja gospodarske
družbe, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je
tudi poslovni sedež na območju občine.
(3) Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest: podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
(4) Pogoji:
– s sofinancirano zaposlitvijo se poveča število delovnih
mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih
mest v zadnjih 12 mesecih;
– vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj dve
leti, odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na
območju občine;
– na novem delovnem mestu se zaposli osebo s stalnim
bivališčem na območju občine, ki je prijavljena kot brezposelna
oseba najmanj 12 mesecev;
– v primeru, da novo zaposlenemu delavcu preneha delovno razmerje pri upravičencu pred potekom dveh let, mora
prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve
zaposliti novega delavca, ki ustreza pogojem iz tega pravilnika,
v nasprotnem primeru mora upravičenec dodeljena sredstva
vrniti.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški za realizacijo samozaposlitve;
– stroški plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom
zaposlenega (za zaposlitev brezposelne osebe, ki je na ZRSZ
prijavljena kot brezposelna oseba).
(6) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
oziroma največ do 3.000 EUR.
3. Sofinanciranje zagona podjetij
v podjetniških inkubatorjih
12. člen
(1) Namen pomoči: ustanavljanje novih tehnoloških in
inovativni podjetij v inkubatorjih.
(2) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega
pravilnika, ki imajo sklenjeno pogodbo o sodelovanju z upravljavcem inkubatorja.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave prototipa;
– stroški raziskave tržišča;
– stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta,
blagovne znamke);
– stroški razvoja novega proizvoda in/ali storitve;
– stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj
novega proizvoda in/ali storitve;
– stroški dela redno zaposlenih v višini do 10 bruto minimalnih mesečnih plač;
– stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa;
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju.
(4) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
oziroma največ do 3.000 EUR.
4. Sofinanciranje stroškov promocije
in internacionalizacije podjetništva
13. člen
(1) Namen sofinanciranja stroškov promocije: spodbuditi
sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in
razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj
novih proizvodov in storitev.
(2) Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije:
povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja (predvsem izvoza), podpora iskanju tujih naložb v gospodarstvo v regiji, podpora graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podpora in ozaveščanje novih načinov sodelovanja
ter iskanja razvojnega kapitala (co-working in crowdfunding).
(3) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega
pravilnika.
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(4) Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini;
– stroški organizacije gospodarskega sodelovanja s poudarkom na krepitvi internacionalizacije in povečanju izvoza;
– stroški vzpostavitve lastne blagovne znamke z namenom internacionalizacije;
– drugi stroški v zvezi z internacionalizacijo oziroma izvozno usmerjenostjo.
(5) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
oziroma največ do 1.000 EUR.
5. Spodbujanje razvoja starega mestnega jedra
14. člen
(1) Namen ukrepa: spodbujati aktivnosti, s katerimi bo
staro mestno jedro postalo atraktivno in zanimivo tako za podjetnike kot za prebivalce in obiskovalce.
(2) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega
pravilnika.
(3) Pogoji: aktivnosti se morajo izvesti na območju starega
mestnega jedra. Prednost bodo imele naložbe, ki bodo usmerjene k poenotenju izgleda starega mestnega jedra.
(4) Upravičeni stroški:
– stroški obnove objektov (fasada, stavbno pohištvo, streha);
– stroški zunanjih izvajalcev pri pripravi projektne dokumentacije za obnove;
– nakup opreme;
– stroški ureditve zunanjega izgleda oziroma okolice
objektov (oprema letnih vrtov gostinskih lokalov, vitrine in izložbe, označbe, table in podobno).
(5) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
(brez vključenega DDV) oziroma največ do 3.000 EUR.
(6) Upravičenci so lahko tudi fizične osebe, vendar so
upravičeni stroški le stroški obnove objektov. V primeru dodelitve sredstev fizični osebi, le-ta ne predstavlja pomoči
de minimis.
6. Spodbujanje sobodajalstva
15. člen
(1) Namen ukrepa: spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na območju občine.
(2) Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega
pravilnika.
(3) Upravičeni stroški so:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov
in zunanje ureditve prostorov, namenjenih novo nastalim turističnim nastanitvenim zmogljivostim (ni namenjeno obnovam);
– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno namenjena novo nastalim turističnim nastanitvenim zmogljivostim (ni
namenjeno obnovam).
(4) Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
oziroma največ do 2.000 EUR na sobo, vendar ne več kot
6.000 EUR za tri sobe.
III. NAČIN DODELJEVANJA
16. člen
(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem
dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa,
skladno s pogoji in po postopku, določenim v tem pravilniku in
v javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter
višine razpoložljivih sredstev.
(2) Do sredstev so upravičeni vlagatelji, ki niso prejeli
sredstev Občine Slovenske Konjice za ta namen v predhodnih
dveh letih.
(3) Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne
ukrepe pomoči ter za vse ali posamezne vrste upravičencev iz
4. člena tega pravilnika.
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(4) Skupna višina sredstev po javnem razpisu ne sme
presegati skupnega zagotovljenega zneska v proračunu občine
za leto, v katerem se izvede javni razpis.
(5) Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po
tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
17. člen
(1) V javnem razpisu se določi predmet javnega razpisa,
ukrepi, ki so predmet sofinanciranja, omejitve in pogoji za sodelovanje na razpisu, upravičeni stroški in najvišji znesek pomoči,
merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev, obseg razpoložljivih
sredstev, kontaktna oseba za dajanje pojasnil, pogoji in način
oddaje vloge, obdobje za porabo dodeljenih sredstev ter način
obveščanja o izboru.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
18. člen
(1) Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki
je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se
nanaša, in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge
se označijo po času prejema, s čimer se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave. Vlagatelji morajo svojo vlogo podati
na razpisnih obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
(2) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena
oseba, se zavrže s sklepom.
(3) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno
dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da
jih dopolnijo. Rok za dopolnitev, ki ne sme biti daljši od 8 dni,
se določi v pozivu.
(4) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku,
izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom.
19. člen
(1) Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev,
– vrednotenje vlog v skladu z merili,
– določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem,
– sestava zapisnika o delu,
– obravnava pritožb vlagateljev in
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
20. člen
O odpiranju vlog in izboru mora komisija voditi zapisnik,
ki vsebuje ovrednotenje posameznih vlog v skladu z merili. Ta
zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
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(3) V pogodbi se opredeli naziv upravičenca, višina in namen pomoči de minimis, nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
24. člen
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine nakažejo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora
vsebovati dokumentacijo, določeno z javnim razpisom za posamezno vrsto upravičenih stroškov.
(2) Namensko porabo in zakonitost dodeljenih pomoči
de minimis, pridobljenih na podlagi tega pravilnika, spremlja in
preverja strokovna služba občine.
(3) Prejemnik pomoči de minimis je dolžan občini v smislu
spremljanja porabe dodeljene pomoči de minimis omogočiti
nadzor nad namensko porabo sredstev tako, da je vsak čas
možna kontrola stanja na kraju prejemnika ter vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša na podeljeno pomoč de minimis v
vsakem trenutku.
(4) V primeru ugotovljene kršitve ali neupravičeno izplačane pomoči de minimis, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva
v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal
neresnične podatke;
– da je za isti namen in iz istega naslova že pridobil
finančna sredstva, pa gre za nedovoljeno kumulacijo prejetih
pomoči.
(5) Natančni pogoji vrnitve sredstev, dodeljenih prejemniku pomoči, se določijo v pogodbi o dodelitvi pomoči de minimis.
(6) Neupravičeno izplačana sredstva bo občina izterjala
od prejemnikov pomoči de minimis, vključno s pripadajočimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(7) V primeru ugotovljene kršitve iz tega člena upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za
naslednji 2 leti.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po
istem postopku kot sam pravilnik.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022(163)
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022

21. člen
Komisija opravi pregled popolnih vlog in jih vrednoti na
podlagi omejitev in pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in v skladu z merili in kriteriji za dodeljevanje pomoči
de minimis.
22. člen
(1) O dodelitvi pomoči de minimis se upravičence obvesti
z odločbo, ki jo izda pristojni občinski upravni organ.
(2) Zoper odločbo je v roku 8 dni možno vložiti pritožbo, o
kateri bo odločal župan.
(3) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za
nadzor pomoči de minimis.
23. člen
(1) Ob izdaji odločbe se vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
(2) Če vlagatelj v roku 8 dni od pravnomočnosti odločbe
ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, se šteje, da je umaknil
vlogo.

Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

TRNOVSKA VAS
1904.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Destrnik - Trnovska vas

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40.,
41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15
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– odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21,
172/21 in 207/21), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 5/18) in 16. člena Statuta
Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20)
sta Občinski svet Občine Trnovska vas na 28. redni seji dne
31. 5. 2022 ter Občinski svet Občine Destrnik na 20. redni seji
dne 12. 5. 2022 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas (Uradni vestnik
Občine Destrnik, št. 3/10 in 4/13, Uradni list RS, št. 34/18; v
nadaljevanju: odlok) se v 11. členu spremenita tretji in četrti
odstavek tako, da se glasita:
»(3) Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine
Destrnik, en predstavnik Občine Trnovska vas),
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev (dva predstavnika Občine Destrnik, en predstavnik PŠ Trnovska vas).
(4) Predstavnike delavcev se voli:
– 1 predstavnik strokovnih delavcev matične šole z vrtcem
pri matični šoli
– 1 predstavnik strokovnih delavcev podružnične šole z
vrtcem pri podružnični šoli
– 1 predstavnik upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«.
2. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta
Občinski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Veljati pa začne petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320/28-3/2022-2s
Trnovska vas, dne 31. maja 2022
Župan
Občine Trnovska vas
Alojz Benko
Št. 900-5/2022-20R-5/7
Destrnik, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič

ZAGORJE OB SAVI
1905.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje Loke v Kisovcu

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena in druge alineje
četrtega odstavka 289. člena ter v povezavi s prvim odstavkom 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
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– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet
Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 30. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
Loke v Kisovcu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga in predmet SD OPPN)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem
besedilu SD OPPN) za območje Loke v Kisovcu.
(2) Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Loke v Kisovcu je pod številko
projekta 203051 OPPN izdelalo podjetje ELEA iC, projektiranje
in svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana v
marcu 2022.
(3) Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 1980.
(4) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 18/15 – uradno prečiščeno besedilo in 9/17).
II. VSEBINA SD OPPN
2. člen
(sestavni deli SD OPPN)
A) TEKSTUALNI DEL SD OPPN (ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen SD OPPN in načrtovana prostorska ureditev
1.2 Območje SD OPPN
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi
območji
2.2 Rešitve načrtovane ureditve
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno in drugo infrastrukturo in
grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje
zdravja ljudi, varstvo okolja in naravnih virov
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za
izvajanje SD OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj
B) GRAFIČNI NAČRTI
1 Izsek iz OPN Občine Zagorje ob Savi s
prikazom območja SD OPPN
M 1:1.000
2 Območje SD OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:250
3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:1.000
4 Ureditvena situacija
M 1:250
5 Zazidalna situacija
M 1:250
6 Načrt infrastrukturne ureditve območja
M 1:250
7 Načrt prometne ureditve območja
M 1:250
8 Prikaz požarnovarnostnih ukrepov
M 1:250
9 Načrt gradbenih parcel s parcelacijo
M 1:250
10 Idejna zasnova objekta – tlorisi kleti,
pritličja, 1. in 2. nadstropja
M 1:250
11 Idejna zasnova objekta – tlorisi 3., 4. in
5. nadstropja, prečni prerez A-A
M 1:250
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12 fasada: južno krilo – V fasada; severno
krilo – JV fasada
M 1:250
13 situacija + prerez; shema pogledov
C) SPREMLJAJOČE GRADIVO
1 Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
2 Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
3 Podatki iz prikaza stanja prostora
4 Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta
5 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6 Mnenja nosilcev urejanja prostora, odločba glede CPVO
7 Elaborat ekonomike
8 Povzetek za javnost
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen SD OPPN in načrtovana prostorska ureditev
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2.2 Rešitve načrtovane ureditve
6. člen
(funkcionalna zasnova)
(1) Tlorisno se stavba večstanovanjskega objekta prilagaja obliki gradbene parcele. Zato je lomljena. Večji del stavbe
je lociran vzporedno s strmo brežino, v smeri JZ–SV. Manjši
del na JZ strani se zalomi za 121 stopinj proti J. Med objektom
in lokalno cesto je podkleten del objekta. V tem delu bo del
parkirišč za stanovalce, del pa na strehi le-te. Ta del objekta bo
dilatiran od stanovanjskega dela.
(2) Za objektom in pod brežinami na SZ in Z strani se bo
obstoječ oporni zid porušil in nadomestil z novim.
(3) Vse zunanje ureditve ter ureditve v komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo so načrtovane za realizacijo
večstanovanjskega objekta.

3. člen

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

(namen SD OPPN in načrtovana ureditev)

2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostor

(1) S temi SD OPPN se podrobneje načrtujejo vsi posegi
v prostor za realizacijo izgradnje večstanovanjskega objekta.
(2) S SD OPPN se določijo usmeritve v zvezi s posegi v
prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovo
izvedbo.
1.2 Območje SD OPPN
4. člen
(območje SD OPPN)
(1) Območje SD OPPN, znotraj katerega je načrtovana izgradnja večstanovanjskega objekta, se nahaja v starem
trškem jedru Lok, na severnem delu ureditvenega območja
naselja Kisovec. Na severu ga omejuje strmo gozdnato pobočje, na jugu območje s centralnimi funkcijami in stanovanji z
objekti gasilskega doma in gostinsko stanovanjski objekt, na
vzhodu lokalna cesta Loke–Gamberk–Zaloka z individualno
stanovanjsko pozidavo ob njej ter na zahodu sklop individualne
stanovanjske pozidave.
(2) Na tej lokaciji je pred leti že stal večstanovanjski
objekt, ki je bil porušen.
(3) Območje SD OPPN zajema zemljišči oziroma dela
zemljišč s parcelnima številkama: 174/3, 174/20, 174/19, 176/1,
176/2, 174/1 (cesta) in 177/10, vse k.o. Loke pri Zagorju. Skupna površina območja je cca 3.854 m2.
(4) Območje SD OPPN s potekom meje je prikazano na
grafičnih načrtih.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji
5. člen
(vplivi in povezave)
(1) Območje je vpeto med obstoječo pozidavo, na jugu
meji z objekti gasilskega doma in gostinsko stanovanjskim
objektom, na vzhodu na lokalno cesto Loke–Gamberk–Zaloka
z individualno stanovanjsko pozidavo ob njej ter na zahodu na
individualno stanovanjsko pozidavo na višje ležečem terenu na
višini cca 2,60 m nad obstoječim platojem.
(2) Načrtovani objekt je večji del lociran vzporedno s strmo brežino na severu v smeri JZ–SV, manjši del na JZ strani
pa se zalomi za 121 stopinj proti J, zato bodo vplivi na sosednje
objekte minimalni.
(3) Območje lokacije večstanovanjskega objekta se navezuje na sosednja območja preko novega dovoznega priključkov
na prestavljeno lokalno cesto 480050 Loke–Gamberk–Zaloka.

7. člen
(vrste dopustnih objektov glede na namen)
V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS,
št. 37/18) je na celotnem območju SD OPPN dopustna gradnja
naslednjih objektov:
– 11220 – večstanovanjske stavbe,
– 12420 – garažne stavbe,
– objekti in naprave prometne infrastrukture, gospodarske
javne in druge infrastrukture in drugi gradbeni posegi.
8. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Na območju SD OPPN je dopustno izvajanje dejavnosti vezane na izgradnjo in delovanje večstanovanjskega
objekta.
9. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)
(1) Na območju SD OPPN so dopustne naslednje izvedbe
gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– izgradnja večstanovanjskega objekta,
– odstranitev obstoječega stanovanjskega objekta na parceli št. 176/1, k.o. Loke pri Zagorju,
– izgradnja celotne infrastrukture za potrebe novega
objekta,
– prestavitev dela lokalne ceste LC 480050 Loke–
Gamberk–Zaloka in izgradnja priključkov za dostop do
novega objekta ter nov dostop do individualnih objektov
na vzhodu,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela komunalnih,
energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav,
– izgradnja parkirišč,
– ureditev zunanjih površin ter postavitev urbane opreme,
otroških igral in hortikulturna ureditev,
– rekonstrukcija in vzdrževalna dela na objektu,
– vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist.
(2) Pri gradnji objektov se mora obvezno upoštevati:
– velikost in obliko gradbene parcele;
– gradbeno linijo in lego objekta, položaj objekta na parceli;
– na obravnavanem območju je potrebno upoštevati geološko geomehanski elaborat;
– tlorisni in višinski gabarit s tolerancami ±5 %;
– na južni lameli po višini toleranca ni dopustna, max.
višina strešnega venca je +290,51 m.
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2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege,
velikosti in oblikovanja
10. člen
(večstanovanjski objekt)
(1) Tlorisna oblika stavbe je lomljena. Večji del stavbe je
lociran vzporedno s strmo brežino, v smeri JZ – SV. Manjši del
na JZ strani se zalomi za 121 stopinj proti J. Med objektom in
lokalno cesto je podkleten del objekta. V tem delu bo del parkirišč za stanovalce, del pa na strehi le-te. Ta del objekta bo
dilatiran od stanovanjskega dela. Del parkirišč lahko poseže
tudi v kletni del stanovanjskega dela stavbe.
(2) Tlorisni gabariti za stanovanjski del:
19.90 m x 12,58 m (10,70 m + 1,88 m) + 39,10 m x 12,58 m
(10,70 m + 1,88 m).
Absolutna kota pritličja: 284,10 m.
(3) Tlorisni gabariti garažnega dela:
Objekt je nepravilni štirikotnik, kjer je daljša stranica na V
vzporedna s stranico krajšega, lomljenega dela stavbe. Dolžina
te stranice je 31,30 m.
Nanjo je pravokotna stranica na J delu kompleksa v dolžini 30,40 m.
(4) Vertikalni gabarit stanovanjske stavbe se spreminja,
pada od SV proti J.
(5) Oblikovanje stavbe naj bo kompozicija kubusov, položenih pod brežini na S in Z delu parcele in smiselno sestavljenih v sklop, ki se stopniči od južne lamele proti severni.
(6) najvišji del obsega: 1K + P + 5
najnižji del: 1K + P + 1
(7) Oblikovanje volumna:
Streha: streha ravna ali enokapnica, odkap na nižji strani skrit za atiko
klimatske naprave in tehnične naprave na strehah morajo biti oblikovno zastrte;
streha na južni lameli je ravna, zelene izvedbe,
varovalna ograja prosojna (varnostno steklo) ali
pa ograja iz vertikal, max. pregledna
Fasade: sodobno oblikovane z uporabo enostavnih
pravokotnih rastrov, uporablja se omet, beton,
steklo, les ali drugi sodobni in kvalitetni obložni
materiali s poenoteno uporabo barv v lestvici toplih zemeljskih barv, upoštevaje tudi belo barvo
ograje balkonov in teras morajo biti oblikovane
enotno in oblikovno usklajene; zastekljevanje
balkonov in lož ni dovoljeno; v projektni dokumentaciji (faza PZI) je treba predvideti predinstalacijo cevnih povezav za klimatske naprave.
Zunanje enote morajo biti nameščene na nivoju
tal balkonov ali pa lož;
(8) Število stanovanj: 23 +-5
(9) Dopustne tolerance: +-5 %
(10) Faktor zazidanosti (FZ) je 0,4, faktor zelenih površin
(FZP) je 0,15.
11. člen
(zunanja ureditev)
(1) Vse povozne površine in zunanja parkirišča bodo
asfaltirane. Peš površine bodo tlakovane v skladu s sodobnimi
trendi v oblikovanju tovrstnih površin. Pri načrtovanju zunanjih
dostopnih poti se upoštevajo zahteve za gibalno ovirane osebe.
(2) Namenske površine z igrali, namenjene igri otrok,
bodo izvedene z mehko oblogo v smislu zahtev o opremi in
varnosti na otroških igriščih in s sodobnimi materiali, primernimi
za izvedbo na konstrukciji ravne strehe (ploščad nad kletno
garažno etažo).
(3) Zelene površine se primerno hortikulturno uredijo.
Izbor drevorednega drevja med prestavljeno cesto in pokritim
potokom Graščica ne sme biti alergeno. Zasaditev je potrebno
izvesti z drevesi z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na
višini 1,00 m od tal po zasaditvi in z višino debla več kot 2,00 m.
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(4) Minimalno število parkirnih mest je 1,5 parkirnega
mesta na eno stanovanje, min. dim. 2,50 m x 5,00 m ter dve
parkirni mesti za invalida.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
12. člen
(parcelacija)
V načrtu parcelacije, ki je sestavni del SD OPPN, je določena gradbena parcela večstanovanjskega objekta.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno in drugo
infrastrukturo in grajeno javno dobro
13. člen
(gospodarska javna in druga infrastruktura)
Območje urejanja je komunalno opremljeno. Skladno s
pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora se bo objekt priključil na:
– cestno omrežje
– javno kanalizacijsko omrežje
– vodovodno omrežje
– električno omrežje
– telekomunikacijsko omrežje
– kabelsko omrežje
– plinsko omrežje.
14. člen
(cestno omrežje)
(1) Načrtovana je prestavitev občinske lokalne ceste
LC 480051 Loke–Gamberk–Zaloka proti vzhodu iz katere se
bo uredil tudi dostop in dvosmerni uvoz do večstanovanjskega
objekta ter nov dostop do individualnih objektov na vzhodu.
(2) Projekt mora obsegati celovito prometno ureditev
vključno z vsemi priključki, prometno signalizacijo in odvodnjavanjem meteornih voda iz priključkov ter občinske lokalne
ceste.
(3) Cestni priključki morajo biti urejeni tako, da bo zagotovljena zadostna pregledanost za merodajna motorna vozila
na občinsko cesto in obratno.
(4) Na zemljišču, ki bo v notranjem območju (berma) občinske ceste se ne sme nameščati takšnih objektov, predmetov,
naprav, ograj ali zasaditev, ki bi ovirale preglednost notranje
berme občinske ceste.
(5) Zasaditve, ograje, korita in podobno cestno pohištvo,
ki se bo nahajalo v varovalnem pasu občinske ceste ne smejo
zmanjševati prometno tehničnih in voznih pogojev na občinski
cest in vplivati na preglednost te ceste.
(6) Ob lokalni cesti, na vzhodni strani objekta, na desnem
bregu potoka, bo izveden enostranski hodnik za pešce.
(7) Na podlagi prometne presoje se mora analizirati in po
potrebi predlagati priporočeno omejitev hitrosti na LC 480051
na delu obravnavanega območja.
15. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) V naselju Kisovec je ločen sistem odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter ločena kanalizacija za padavinske vode. Za
odpadne vode izven objekta bo potrebno predvideti kanalizacijske cevi min. preseka 250 mm iz armiranega poliestra ter
revizijske jaške iz enakega materiala. LTŽ pokrove na zaklep
se bo vgradilo v statično ustrezne razbremenilne AB obroče,
premera min. 600 mm. Mesto priključka na fekalno kanalizacijo
je situativno prikazan v grafičnih prilogah.
(2) Padavinske oziroma meteorne vode se bodo preko
zadrževalnika za padavinske vode, koristnega volumna 61 m3
za območje večstanovanjskega objekta z garažo in iztoka iz
zadrževalnika min 16.8 7l/s odvajale v Graški graben. Iztok v
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strugo se uredi s pravilno oblikovano iztočno glavo (v ravnini
brežine) ter ustrezno zavarovano (pred erozijskimi poškodbami
vode). Cevi in jaški bodo iz PVC materiala ustreznih dimenzij in
LTŽ pokrovov na zaklep. Pokrovi bodo vgrajeni v statično ustrezne razbremenilne AB obroče. Padavinske vode iz povoznih
površin se ne smejo iztekati na ostale asfaltne javne površine,
za kar se bo predvidela vgradnja monoblok rešetke.
(3) Lokacija zadrževalnika ter izpust v Graški graben sta
razvidna v grafičnih prilogah.

vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati Pravilnik o
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni
list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1).
(5) Za s prostorskim aktom načrtovane objekte se predvidi
ogrevanje z zemeljskim plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri
energije.
(6) Plinovodno omrežje se umesti v pločnik ali kolesarsko
stezo, v kolikor ni mogoče pa v rob ceste.

16. člen

21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Po južnem robu območja prostorskega načrta in po
vzhodni strani lokalne ceste poteka obstoječi TK zemeljski
kabel.
(2) Novi objekt bo priključen na telefonsko omrežje, ki se
izvede s TK kabelsko kanalizacijo s PVC cevmi in ustreznimi
TK jaški s tipskimi pokrovi.
(3) Upoštevati je treba zasnovo TK zemeljskega omrežja.
Obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo ustrezno zaščititi
ali prestaviti na osnovi projektne rešitve.
(4) Za priključitev objekta na TK omrežje je potrebno
izdelati projektno rešitev, katera mora biti potrjena s strani
Telekoma Slovenije.
(5) Potek novega omrežja je razviden iz priložene situacije.

(vodovodno omrežje)
Območje Lok je oskrbovano z javnim vodovodom Kisovec, s hidrostatičnim tlakom 5 bar na hidrantu na parceli
174/19, k.o. Loke pri Zagorju. Priključek se bo izvedel na cev
javnega vodovoda iz PE 100 d110 s T kosom in zasunom
DN 100 s teleskopskim nastavkom in samozaporno cestno
kapo. Glede na hidravlične zahteve objekta se bo priključek
izvedel na lokaciji načrtovanega objekta, kjer se predvidi vodomerni jašek z opremo, ki bo omogočala merjenje porabe vode
za vsako stanovanjsko enoto ločeno z daljinskim odčitavanjem
z opremo, ki je kompatibilna z opremo izvajalca javne službe za
oskrbo s pitno vodo, to je Komunala Zagorje ob Savi. Lokacija
vodomernega jaška mora biti na lahko dostopnem mestu, na
nepovozni površini, čim bližje javni površini.
17. člen
(odpadki)
Na območju Občine Zagorje ob Savi je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, organskih odpadkov in embalaže. V bližnji okolici se nahaja ekološki
otok za steklo in papir. Lokacija zabojnikov za preostanek
komunalnih odpadkov, organskih odpadkov in embalaže bo
načrtovana tako, da bo specialnemu komunalnemu vozilu omogočeno normalno manevriranje.
18. člen
(električno omrežje)
(1) Preko ureditvenega območja poteka nizkonapetostni
nadzemni kabelski vod. Izvedena bo nova kabelska kanalizacija za prestavitev nizkonapetostnega kablovoda.
(2) Elektroenergetski priključek za novogradnjo je načrtovan iz obstoječe TP Loke, ki je izven območja prostorskega
načrta. Izvede se nova kabelska kanalizacija, kot je razvidno
iz priložene situacije.
19. člen
(javna razsvetljava)
(1) Obstoječo javno razsvetljavo je potrebno prestaviti.
(2) Na obravnavanem območju je predvidena klasična
javna razsvetljava. Razpored svetilk je razviden iz situacije
infrastrukturne ureditve, svetilke bodo tipizirane, izbor tipa in
vrste svetilk bo usklajen z lastnikom javne razsvetljave.
20. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Naselje Kisovec je oskrbovano z zemeljskim plinovodnim omrežjem. Najbližja veja plinovodnega omrežja poteka po
cesti Loke–Vrtec–Marela.
(2) Za priklop objekta se izvede širitev plinovodnega
omrežja z navezavo na odsek plinovoda KOC2-PE110, z delovnim tlakom 250 mbar, ki poteka izven območja prostorskega
načrta. Potek širitve plinovodnega omrežja je razviden iz priložene situacije.
(3) Gradnjo novega plinovoda lahko izvede le operater
distribucijskega sistema ali od njega pooblaščeni izvajalci pod
nadzorom operaterja distribucijskega sistema.
(4) Pri umeščanju predvidenih ureditev v prostor in določitvi odmikov od obstoječe infrastrukture je potrebno, poleg

22. člen
(omrežje KKS)
(1) Na območju prostorskega načrta je na obstoječem
električnem drogu kabel za kabelsko komunikacijski sistem.
(2) Izvedena bo nova kabelska kanalizacija do objekta
iz stigma cevi 110 mm do vhoda, ki se zaključi v betonskem
jašku premera 60 cm z ustreznim LTŽ pokrovom. Ob vhodu
se izvede podometna INOX KKS omarica 830x600x120 mm
na fasadi objekta.
(3) Potek nove KKS kabelske kanalizacije je razviden iz
priložene situacije.
4. Rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine
23. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju SD OPPN ni enot kulturne dediščine,
vpisanih v register nepremične kulturne dediščine.
(2) Zaradi možnosti izvedbe strokovnega konzervatorskega nadzora mora investitor najmanj 14 dni pred pričetkom
zemeljskih del, pisno seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Ljubljana, z nameravanimi posegi.
5. Rešitve in ukrepi za ohranjanje narave, varovanje
zdravja ljudi, varstvo okolja in naravnih virov
24. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju OPPN ni naravnih vrednot,
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
25. člen
(gozdna in kmetijska zemljišča)
(1) Na obravnavanem območju ni kmetijskih zemljišč.
(2) Severno od obravnavanega območja ter izven načrtovanih ureditev se nahaja varovalni gozd z oznako 04169.
(3) Načrtovana novogradnja delno posega v varovalni pas
(25 m) gozda na parceli št. 172/2, k.o. 1884 Loke pri Zagorju,
ki se nahaja na pobočju nad načrtovano gradnjo. Med območjem predvidenim za gradnjo in pobočjem gozda je lokalna pot,
kolovoz, ki vodi do bližnje kmetije. Pobočje nad kolovozom je
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poraslo z grmovnicami ter posameznimi drevesi. Gozd s svojo
sestavo tako ne bo povzročal nevarnosti za novo načrtovani
objekt v smislu poškodovanja objekta v primeru podrtja ob
neurjih ali žledu.
(4) Načrtovani posegi ne bodo negativno vplivali na funkcije gozda, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni
gozd.
26. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Območje SD OPPN ne leži na vodovarstvenem območju.
(2) Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi
površine na katerih so tla manj kvalitetna.
(3) Prst se odstrani in deponira na robu izkopa ter se
uporabi za sanacijo razgaljenih površin. Prst se odstrani in
premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja
s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije
prsti se izvede tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina,
pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice.
27. člen
(varstvo zraka)
(1) Za izboljšanje kakovosti zraka je potrebno izvesti načrtovano plinifikacijo območja ter ozeleniti proste površin tudi z
visokoraslo vegetacijo.
(2) V času gradnje se zagotovi varstvo zraka z:
– vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin,
– preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča,
– čiščenjem vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne
površine,
– prekrivanjem sipkih tovorov pri transportu po javnih
prometnih površinah.
28. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ureditveno območje SD OPPN leži, glede na Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, v III. območju
varstva pred hrupom.
(2) V III. območju varstva pred hrupom je dovoljena mejna
raven hrupa 60 (dBA) podnevi in 50 (dBA) ponoči.
(3) V času gradnje ne smejo biti presežene ravni hrupa,
določene v predpisih, ki urejajo hrup v naravnem in življenjskem okolju. Upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred
hrupom. V času gradnje se čas obratovanja hrupnih operacij
omeji na najmanjšo možno mero.
29. člen
(svetlobno onesnaževanje)
(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov in
zunanjih površin mora biti v skladu s predpisi o mejnih vednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršenkoli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni
proti nebu ali površinam, ki bi jih odbijale proti nebu.
(3) Interna osvetlitev zunanjih površin ob stavbah in skupnih površin v območju urejanja mora biti zadostna, enakomerna in ne bleščeča.
30. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) V času gradnje in v času obratovanja je treba z odpadki ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih.
(2) V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne
uporabe posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je
treba odlagati na odlagališčih, skladno s predpisi o ravnanju z
odpadki.
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(3) Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih
listov in voditi predpisane evidence.
(4) Nevarne odpadke je treba skladiščiti v zaprti posodi in
jih redno predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki.
(5) Za zbiranje komunalnih odpadkov in za ločeno zbiranje odpadkov se na območju urejanja predvidi prostor za postavitev kontejnerjev, skladno z občinskim odlokom o ravnanju
z odpadki.
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
31. člen
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija)
(1) Obravnavano območje je na skrajnem vzhodnem delu
v razredu preostale poplavne nevarnosti. Površina, ki sega
v poplavno območje poplav s povratno dobo 500 let (Q500),
znaša cca 880 m2.
(2) Na območju urejanja je vodotok Graški graben, ki je v
tem delu v celoti prekrit. Graški graben je bil leta 2015 v okviru
sanacije podora na lokalni cesti Loke–Gamberk–Zaloka saniran. Sanirani so bilo obrežni zidovi in dno struge ter izvedeno
nadomestno prekritje v dolžini 61 m. Pretočni škatlasti profil
je na celotnem urejevanem odseku enak. Svetla širina dna je
2,00 m, višine do spodnjega roba nosilne konstrukcije 1,30 m.
(3) S predvideno ureditvijo se poplavne razmere ne bodo
spremenile, ker se z objekti ne posega v poplavno območje.
Večstanovanjski objekt se nahaja izven območja poplav. Prestavitev ceste in ureditev okolice pa ne bo spreminjala konfiguracije terena in s tem poplavnih razmer.
(4) Nova lokalna cesta, ki predstavlja objekt javne infrastrukture, bo v dolžini 60 m posegala v priobalni pas Graškega
grabna, v pasu širine cca 70 cm. Zaključka ceste pa predstavljata navezavo na obstoječo cesto, ki se že nahaja v priobalnem pasu potoka. Ker se bo cesta izvedla v višini obstoječega
terena, ni bistvenega vpliva na poplavno območje pri pretoku
Q500 ter se ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost.
(5) Z izvedbo javne ceste v priobalnem pasu bo omogočeno nemoteno izvajanje javne službe in ne bo prišlo do
poslabšanja stanja voda. Poseg bo na obstoječem stavbnem
zemljišču znotraj obstoječega naselja in ne bo ogrožal stabilnosti vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševal varnost pred
škodljivim delovanjem voda, oviral normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočil obstoj in razmnoževanje vodnih in
obvodnih organizmov.
(6) Z načrtovanimi ureditvami se ne posega na vodno
zemljišče. Potok, ki poteka tik ob območju OPPN, je skoraj v
celoti kanaliziran. Ukrepi s katerimi bi lahko sledili cilju Načrta
za upravljanje voda na vodnem območju Donave za obdobje
2016–2021 so tako onemogočeni, ker posega na vodno zemljišče ni. Priobalno zemljišče nima takšne funkcije kot v primeru
odprtega vodotoka, kjer bi lahko z različnimi ukrepi izboljšali
hidromorfološko stanje.
(7) Večjega vpliva gradnje na vodotok ne bo, saj se fekalne voda odvajajo v obstoječo kanalizacijo, meteorne vode pa
se bodo preko zadrževalnika za padavinske vode, koristnega
volumna 61 m3 in iztoka iz zadrževalnika min 16.87 l/s, odvajale
v Graški graben. Iztok v strugo se uredi s pravilno oblikovano
iztočno glavo (v ravnini brežine) ter ustrezno zavarovano (pred
erozijskimi poškodbami vode).
(8) Območje po opozorilni karti erozije leži na erozijskem in plazljivem območju. Glede na opisane geološke in
hidrogeološke značilnosti mikro lokacije povzete iz Geološkogeotehničnega mnenja za pripravo SD OPPN za območje
Loke je razvidno, da obravnavana lokacija ne ustreza pojmom
»erozijsko območje« (iz 87. člena zakona o vodah):
– lokacija ni erozijsko žarišče,
– lokacija ni pod vplivom hudournih voda. Meteorne vode
iz obravnavanih parcel in sosednjih parcel gravitirajo po pobočju.
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(9) Podobno velja tudi, da obravnavani prostor ne ustreza
pojmu »plazljivo območje« (iz 88. člena zakona o vodah):
– za plazljivo območje se določijo zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost
zemeljskih ali hribinskih sestojev. Obravnavane parcele ležijo
na pobočju, kjer ni vidnih nobenih plazov.
32. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Območje je evidentirano kot območje seizmične intenzitete VII. stopnje MSC lestvici.
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0.15 g.
(3) Zagotavlja se potresna odpornost večstanovanjske
stavbe, pri čemer se upošteva veljavna zakonodaja s področja
mehanske odpornosti in stabilnosti objektov glede na cono
potresne nevarnosti in geološko sestavo terena.
(4) Pri načrtovanju novogradnje je treba predvideti ojačitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušitev objekta nanjo.
33. člen
(požarno varstvo)
(1) V OPPN so s področja varstva pred požarom upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva
pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov – zagotovljeno je zadostno število ustrezno razmeščeni izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena
zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti,
– potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara
na sosednje objekte,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila so
zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč
in ustreznim režimom prometa, širino poti, uvozno izvoznimi
radij,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo
z novim vodovodom in zunanjim hidrantnim omrežjem skladno
s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov,
– vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične rešitve
požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega omrežja, so
razvidni iz grafičnih prilog.
(2) Za zagotavljanje požarne varnosti, je potrebno upoštevati načrtovano prometno in komunalno ureditev.
(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objekta potrebno upoštevati takšne materiale
in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav
pred požarom. Način varovanja pred požarom za objekt in
dobrine se opredeli v DGD projektu (zasnova požarne varnosti) in bo skladen z določili predpisov s področja varstva pred
požarom.
(4) Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni
potres ali vojna.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
34. člen
(etapnost)
(1) Izvedba načrtovanih posegov na območju OPPN se
izvede v eni fazi.
(2) Dopustna je tudi etapna izvedba, pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno zaključene celote.
35. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
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(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, mora investitor
in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne
vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov po obstoječih infrastrukturnih omrežjih, objektih in
napravah,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da se prepreči onesnaženje okolja
in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
8. Velikost dopustnih odstopanj
36. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer izkažejo rešitve, ki so primernejše iz
tehničnega, okoljevarstvenega ali prostorskega vidika.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka tega člena ne
smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v delovno območje katerih spadajo
ter ne smejo poslabševati prostorskih in okoljskih zahtev po
tem odloku.
(3) Tlorisni in višinski gabarit načrtovanega objekta lahko
odstopa do ±5 % v vse smeri.
(4) Na južni lameli po višini toleranca ni dopustna, maximalna višina strešnega venca je +290,51 m.
III. KONČNE DOLOČBE
37. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem SD OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in občinska uprava.
38. člen
(vpogled)
SD OPPN so na vpogled na Občini Zagorje ob Savi in v
prostorskem informacijskem sistemu.
39. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Loke« v Kisovcu, št. 3505-1/2008, objavljen v Uradnem list RS, št. 19/09.
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2020-64
Zagorje ob Savi, dne 30. maja 2022
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

Uradni list Republike Slovenije
1906.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2873
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 5/25
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15)
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne
30. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2873
za določitev obsega stavbnega zemljišča
pri posamični poselitvi za EUP OP 5/25
na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za
EUP OP 5/25 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat
lokacijske preveritve je pripravilo podjetje AKA d.o.o., Obrtniška
cesta 14, Trbovlje pod št. projekta ELP 01/2022. Identifikacijska
številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2873.
2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom
preoblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične
poselitve na zemljišču s parcelno številko 188/8, k.o. 1886 Zagorje-mesto, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu
Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora
(EUP) OP 5/25.
Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče z enoto urejanja OP 5/25 preoblikuje in poveča na
način:
– na zahodnem delu območja se del stavbnega zemljišča
(A) površine 75,52 m2 izvzame iz stavbnega zemljišča; temu
delu območja se spremeni namenska raba iz A v K2;
– površina izvzetega stavbnega zemljišča 75,52 m2 se
nadomesti ob severozahodnem delu izvorno določenega območja posamične poselitve; hkrati se na severovzhodnem delu
razširi oziroma poveča za 80,57 m2, kar predstavlja 19,37 %
povečanje izvornega stavbnega zemljišča, določenega v OPN
in je v skladu z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-2; temu
delu območja se spremeni namenska raba iz K2 v A.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 5/25
tako znaša 496,54 m2.
Grafični prikaz preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske
preveritve na strani 8 in digitalnem podatku shp, ki je priloga
sklepa.
3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki
jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom
133. člena ZUreP-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Ministrstvu za okolje in prostor.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-2/2022-13
Zagorje ob Savi, dne 30. maja 2022
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan
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Sklep o imenovanju predsednika/ce,
namestnika/ce predsednika/ce in članov
ter namestnikov članov občinske volilne
komisije

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-130/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 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 17. člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne
30. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce
predsednika/ce in članov ter namestnikov
članov občinske volilne komisije
I.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je obravnaval predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o
imenovanju članov občinske volilne komisije Občine Zagorje
ob Savi ter imenoval občinsko volilno komisijo v naslednji
sestavi:
– Sara Regancin, univ. dipl. pravnica, stanujoča Cankarjev trg 10a, 1410 Zagorje ob Savi za predsednico Občinske
volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Sašo Ostrožnik, univ. dipl. pravnik, stanujoč Loke pri Zagorju 27, 1412 Kisovec za namestnika predsednice Občinske
volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Tomaž Lavrič, IV. stopnja izobrazbe, upokojenec, stanujoč Trg pohorskega bataljona 1a, 1412 Kisovec, za člana
Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Pavel Kotar, ekonomski tehnik, stanujoč Prečna
pot 19A, 1410 Zagorje ob Savi za namestnika člana Občinske
volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Ivan Dobčnik, gradbeni tehnik, stanujoč Cesta 9. avgusta 28, 1410 Zagorje ob Savi za člana Občinske volilne komisije
Občine Zagorje ob Savi,
– Tjaša Polc, univ. dipl. politologinja, stanujoča Cesta
zmage 22, 1410 Zagorje ob Savi za namestnico člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Urh Maček, dipl. org. dela, stanujoč Rudarska cesta 2,
1412 Kisovec, za člana Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi,
– Luka Tori, dipl. obramboslovec, stanujoč Pintarjeva cesta 50, 1410 Zagorje ob Savi za namestnika člana Občinske
volilne komisije Občine Zagorje ob Savi.
II.
Mandat komisije traja štiri leta in prične teči s 7. 7. 2022.
III.
Sedež občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi
je na naslovu Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-0003/2022
Zagorje ob Savi, dne 30. maja 2022
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan
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1908.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi in varnosti cestnega prometa
v naseljih Občine Žirovnica

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP – Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno
besedilo in 161/21 – popr.), 38. in 41. 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), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 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), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US,
32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE
in 5/21 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni
list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na
19. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
in varnosti cestnega prometa v naseljih
Občine Žirovnica
1. člen
Osmi odstavek 2. člena Odloka o ureditvi in varnosti
cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 35/22) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(8) Parkomat je naprava za plačevanje parkirnine in
odškodnine za uporabo gozdne ceste.«
V 2. člen se doda nov tretji odstavek, ostali pa se ustrezno
preštevilčijo tako, da se po novem glasi:
»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak
pomen, kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP), Zakonu o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1)
in Zakonu o motornih vozilih (v nadaljevanju ZMV-1).
(2) Javne prometne površine v Občini Žirovnica so kategorizirane občinske ceste – lokalne ceste, javne poti, pločniki,
javne poti za kolesarje, javni parkirni prostori na javnih cestah
in izven njih, dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter
stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob objektih, ki so v upravljanju izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest.
(3) Gozdne ceste so grajene gozdne prometnice, ki so
namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom, so nekategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogočajo
racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov, so javnega značaja, in so vodene v evidenci gozdnih cest. Poleg lastnikov
gozdov lahko gozdne ceste uporabljajo tudi drugi uporabniki
na lastno odgovornost. Uporabniki morajo gozdne ceste uporabljati v skladu z režimom uporabe, ki ga določi Zavod za
gozdove Slovenije.
(4) Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime
katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni
iz evidence motornih vozil, oziroma iz drugih dokumentov v
primeru, da vozilo ni registrirano.
(5) Pristojni organi so delavci občinske uprave pristojni za
promet in organiziranje nalog, ki jih določa ta odlok.
(6) Nočni čas je čas med 22. uro in 6. uro.
(7) Javne parkirne površine so površine za parkiranje v
upravljanju Občine Žirovnica.
(8) Parkirnina je nadomestilo za uporabo javnega parkirišča.
(9) Parkomat je naprava za plačevanje parkirnine in odškodnine za uporabo gozdne ceste.
(10) Dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun,
dovolilnica, drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna
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upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja.
Dokazilo mora biti nameščeno v parkiranem vozilu, da je dobro
vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila.
(11) Parkirno mesto je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega vozila.
(12) Parkirna ura je naprava ali predmet za označitev
časa prihoda oziroma začetka in trajanja parkiranja. Parkirna
ura mora biti nameščena na prednjem delu parkiranega vozila,
da je dobro vidna in povsem čitljiva z zunanje strani vozila.
(13) Bivalno vozilo je motorno vozilo, ki se uporablja za
bivanje.
(14) Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče zanj ne skrbi.«
2. člen
V 11. členu se spremeni četrti odstavek tako, da se po
novem glasi:
»(4) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina
in odškodnina za uporabo gozdne ceste, čas, v katerem se
plačuje, višino parkirnine in odškodnine, kategorije uporabnikov in druge pravice ter obveznosti, povezane s plačilom
parkirnine in odškodnine, s sklepom določi občinski svet na
predlog župana.«
3. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po
novem glasi:
»(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je
določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za
katerega je plačano. Zavezanec za plačilo je uporabnik javne
parkirne površine.«
4. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po
novem glasi:
»(1) Dokazilo o plačilu parkirnine mora biti nameščeno v
parkiranem vozilu, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila.«
5. člen
V 14. členu se spremeni naslov člena tako, da se po novem glasi »odškodnina za uporabo gozdne ceste«.
Prvi, drugi in tretji odstavek 14. člena se spremenijo tako,
da se po novem glasijo:
»(1) Uporabniki gozdnih cest, razen lastnikov nepremičnin
oziroma imetnikov ustrezne dovolilnice iz 15. člena tega odloka, morajo za uporabo ceste plačati odškodnino.
(2) Odškodnino za uporabo gozdne ceste se plačuje vse
dni v letu, če razmere na cesti omogočajo vožnjo.
(3) Odškodnine za uporabo gozdne ceste ne plačajo:
– lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest,
– lastniki ali najemniki planinskih koč na območjih gozdnih
cest,
– izvajalci del v gozdovih in odvoza lesa,
– intervencijske službe,
– pripadniki policije in vojske,
– javna gozdarska služba,
– inšpekcijske službe in občinsko redarstvo,
– člani Lovske družine Stol,
– agrarne skupnosti in člani agrarnih skupnosti z območja
občine, ki niso lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest,
– občinske službe,
– protokolarni obiski in
– drugi upravičenci.«
6. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»(2) Upravljavec javnih parkirnih površin lahko pogodbeno odda upravljanje parkirišč, naprave za plačilo parkirnine ali
odškodnine za uporabo gozdnih cest zunanjemu izvajalcu.«
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7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

6005

SKLEP
o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest,
višine parkirnine in odškodnine za uporabo
gozdnih cest in dovolilnic za vozila

Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar

1. člen
S tem sklepom se določi:
– parkirne površine, na katerih se plačuje parkirnina, višino parkirnine in čas, v katerem se plačuje parkirnina,
– gozdne ceste, za katere se plačuje odškodnina za uporabo in višino odškodnine za uporabo gozdne ceste,
– vrste in ceno dovolilnic, višino takse za izdajo posameznih dovolilnic in upravičence ter dolžnosti imetnika dovolilnice.

Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih
cest, višine parkirnine in odškodnine
za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB s spremembami), 11. in 15. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine
Žirovnica (Uradni list RS, št. 35/22) in 18. člena Statuta Občine

Javna parkirna
površina

Stran

Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet
Občine Žirovnica na 19. seji dne 26. 5. 2022 sprejel

Št. 007-0003/2021
Breznica, dne 26. maja 2022
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2. člen
(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina,
višina parkirnine in čas, v katerem se plačuje parkirnina, so:

Čas,
v katerem
se plačuje
parkirnina

Višina parkirnine (EUR/h)
Brez DDV DDV 22 % z DDV Brez DDV DDV 22 % z DDV Brez DDV DDV 22 % z DDV
osebna vozila
avtobus
avtodom

A – Završnica – trafo
postaja
B – Završnica jezero
C – Završnica pašnik
Dnevna karta

6:00–22:00

0,41

0,09

0,5

6:00–22:00
6:00–22:00

0,41
0,41
4,10

0,09
0,09
0,90

0,5
0,5
5

4,10

0,90

5

20,49

4,51

25

0,82

0,18

1

8,20

1,80

10

(2) Javne parkirne površine, na katerih se plačuje parkirnina, so prikazane na karti 1 in so priloga tega sklepa.
3. člen
(1) Gozdne ceste, kjer se plačuje odškodnina za uporabo,
višina odškodnine in čas, v katerem se plačuje odškodnina, so:
Gozdna cesta

Čas, v katerem se plačuje odškodnina

A – Završnica – Valvazorjev dom
B – Zelenica

04:00–22:00
04:00–22:00

Višina odškodnine (EUR/prehod)
brez DDV
DDV 22 %
z DDV
8,20
1,80
10
8,20
1,80
10

(2) Gozdne ceste, za katere se plačuje odškodnina za
uporabo, so prikazane na karti 2 in so priloga tega sklepa.
4. člen
(1) Dovolilnice, ki se uporabljajo na parkirnih površinah,
kjer se plačuje parkirnina in odškodnina za uporabo gozdnih
cest, so:
Ime dovolilnice
LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE – OBČANI
LETNA DOVOLILNICA ZA UPORABO GOZDNIH CEST – OBČANI
LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE – OSTALI

(2) Voznik vozila z dovolilnico, ki je namenjena uporabi
javnega parkirišča, mora ob prihodu na parkirišče na parkomatu natisniti parkirni listek.
5. člen
Dovolilnice iz 4. člena tega sklepa lahko upravičenec
pridobi in uporablja pod pogoji, ki so določeni s tem sklepom.

brez DDV
16,39
20,49
40,98

Cena (EUR/leto)
DDV 22 %
3,61
4,51
9,02

z DDV
20
25
50

6. člen
(1) Ob izdaji dovolilnice mora upravičenec poravnati ceno
dovolilnice ter strošek izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti
5,33 brez DDV oziroma 6,50 EUR z DDV.
(2) Upravičenec lahko pridobi novo dovolilnico ob njeni
izgubi, uničenju ali poškodbi. Ob zamenjavi dovolilnice je upra-
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vičenec dolžan plačati materialne stroške izdelave nove dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma 2,20 EUR z DDV.
(3) Ob podaljšanju veljavnosti dovolilnice mora upravičenec poravnati ceno dovolilnice.
7. člen
(1) Letno dovolilnico za parkiranje – občani in letno dovolilnico za uporabo gozdnih cest – občani lahko pridobijo osebe
s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Žirovnica.
(2) Vlogi za izdajo dovolilnic iz prejšnjega odstavka tega
člena je treba priložiti kopijo osebnega dokumenta oziroma
potrdilo o začasnem prebivališču.
8. člen
(1) Lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest, lastniki ali najemniki planinskih koč na območjih gozdnih cest,
člani Lovske družine Stol, agrarne skupnosti in člani agrarnih
skupnosti z območja občine, ki niso lastniki nepremičnin na
območjih gozdnih cest, letno dovolilnico za uporabo gozdnih
cest pridobijo na podlagi vloge.
(2) Ob izdaji dovolilnice morajo upravičenci iz prvega
odstavka tega člena poravnati strošek izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti 5,33 brez DDV oziroma 6,50 EUR z DDV.
(3) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena lahko pridobijo novo dovolilnico ob njeni izgubi, uničenju ali poškodbi.
Ob zamenjavi dovolilnice so dolžni plačati materialne stroške
izdelave nove dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma
2,20 EUR z DDV.
(4) Vlogi za izdajo dovolilnice iz prvega odstavka tega
člena je treba priložiti dokazilo o lastništvu, najemu, ustrezno
pogodbo oziroma potrdilo o članstvu.
(5) Lastniki nepremičnin na območju gozdnih cest Završnica–Valvazorjev dom in Zelenica letno dovolilnico za uporabo
gozdnih cest lahko pridobijo toliko letnih dovolilnic za uporabo
gozdnih cest, kolikor je polnoletnih članov gospodinjstva, pri
čemer morajo prav tako za vsakega člana predložiti dokazila iz
prejšnjega odstavka in poravnati materialne stroške za izdelavo
posamezne dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma
2,20 EUR z DDV.
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(6) Lastniki ali najemniki planinskih koč na območju gozdnih cest Završnica–Valvazorjev dom in Zelenica pridobijo 5 letnih dovolilnic za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji dovolilnice
morajo poravnati materialne stroške za izdelavo posamezne
dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma 2,20 EUR z
DDV.
(7) Agrarne skupnosti na območju Občine Žirovnica pridobijo 3 letne dovolilnice za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji
dovolilnice morajo poravnati materialne stroške za izdelavo
posamezne dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma
2,20 EUR z DDV.
(8) Upravičencem iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena se dovolilnico za uporabo gozdnih cest izda za
dobo 5 let.
9. člen
(1) Izvajalcem del v gozdovih in odvoza lesa, intervencijskim službam, pripadnikom policije in vojske, javni gozdarski
službi, inšpekcijskim službam in občinskemu redarstvu, občinskim službam ter udeležencem protokolarnih obiskov se
dovolilnice iz 4. člena tega sklepa izdajo po uradni dolžnosti.
(2) Upravičencem iz prvega odstavka tega člena, razen
udeležencem protokolarnih obiskov, se izda permanentni dovolilnici za parkiranje in uporabo gozdnih cest.
10. člen
Drugi upravičenci pridobijo letne dovolilnice na podlagi
vloge, ki jo predhodno odobri župan.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 8. 2022 dalje.
Št. 007-0003/2021
Breznica, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar
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VLADA
1910.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Trstu

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o prenehanju veljavnosti
Sklepa o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Trstu
I
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu
(Uradni list RS, št. 32/17).
KONČNA DOLOČBA

1912.

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-8/2020/129 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
Naima Oblak, rojena 20. 3. 1982, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 70101-3/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2021-2030-0007
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

II
Ta sklep začne veljati 2. julija 2022.
Št. 50101-118/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2022-1811-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1911.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-4/2020/131 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

1913.

ODLOČBO
Uroš Srša, rojen 10. 3. 1987, se imenuje za okrajnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 70101-2/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2021-2030-0008
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Mag. Davorina Hovnik, rojena 3. 8. 1974, se imenuje za
okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Celju.

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Odločba o imenovanju okrajnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-8/2020/130 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO

Št. 70101-4/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2021-2030-0005

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

1914.

Odločba o imenovanju vrhovne državne
tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
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65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-5/2019/51 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Katjuša Čeferin, rojena 2. 5. 1966, se imenuje za vrhovno državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike
Slovenije.
2. Premestitev državne tožilke Katjuše Čeferin na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije se opravi trideseti dan
po pravnomočnosti odločbe o imenovanju.
Št. 70101-6/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2021-2030-0014
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

1915.

Odločba o imenovanju višje državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-47/2020/76 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
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je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
Mitja Kozole, rojen 4. 1. 1978, se imenuje za okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 70101-13/2020
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2020-2030-0030
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

1917.

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-40/2019/97 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
Andrej Žabkar, rojen 8. 8. 1981, se imenuje za okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Št. 70101-14/2020
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2020-2030-0031
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Nadja Sovinc, rojena 31. 1. 1979, se imenuje za višjo
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-8/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2021-2030-0023
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

1916.

Odločba o imenovanju okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-40/2019/96 z dne 2. 6. 2022,

Odločba o imenovanju okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani

1918.

Odločba o imenovanju vrhovne državne
tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje št. 701-87/2018/35 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Spec. Mateja Jadrič Zajec, rojena 1. 1. 1961, se imenuje za vrhovno državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
2. Premestitev državne tožilke spec. Mateje Jadrič Zajec
na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije se opravi
trideseti dan po pravnomočnosti odločbe o imenovanju.
Št. 70101-16/2020
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2020-2030-0034
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

1919.

Odločba o imenovanju okrajnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Celju

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-47/2020/77 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

Št.

1921.
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Stran

6011

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-6/2021/62 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
Mag. Petra Veinhandl Zdravković, rojena 25. 8. 1978, se
imenuje za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem
tožilstvu v Mariboru.
Št. 70101-19/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2021-2030-0049
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

ODLOČBO
Jernej Ostruh, rojen 27. 3. 1984, se imenuje za okrajnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-9/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2021-2030-0035
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

1920.

1922.

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-9/2021/38 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-59/2019/46 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
Mag. Kristina Bošnjak, rojena 30. 7. 1976, se imenuje
za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu
v Kopru.
Št. 70101-20/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2021-2030-0051
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

ODLOČBO
Sabina Perko, rojena 11. 5. 1975, se imenuje za okrožno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Št. 70101-24/2020
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2020-2030-0041
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

1923.

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,

Stran
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15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) ter na predlog
ministrice za pravosodje, št. 701-56/2020/23 z dne 2. 6. 2022,
je Vlada Republike Slovenije na 2. redni seji dne 2. 6. 2022
izdala naslednjo

ODLOČBO
Ika Leban, rojena 15. 12. 1983, se imenuje za okrajno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.
Št. 70101-7/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2022
EVA 2021-2030-0021
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

POPRAVKI
1924.

Popravek v prilogi Odloka o spremembi
Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega
sklada Občine Ajdovščina

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je župan Občine Ajdovščina dne 1. 6. 2022 sprejel

POPRAVEK
v prilogi Odloka o spremembi Odloka
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Občine Ajdovščina
V Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina z dne 24. 3. 2022
(Uradni list RS, št. 47/22) se zaradi tipkarske napake v prilogi
Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje
javnega sklada, popravi naslednji podatek:
»– pri stanovanju št. 8 se oznaka shrambe ID 2392-967-86
nadomesti z oznako ID 2392-967-66.«
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

Stran

6013

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Celjski mladinski center, javni zavod
za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje
in šport v plačni razred

5894
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VSEBINA
1850.

1851.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega
člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga
imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe
članov, imenovanih 28. 4. 2020
Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega
člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga
imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe
članov, imenovanih 27. 12. 2021

PREDSEDNIK REPUBLIKE

1852.
1853.
1854.
1855.
1856.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

1910.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju
generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na
Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
Odločba o imenovanju višje državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na
Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na
Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.

1857.
1858.
1859.

1860.

1861.

OBČINE

DRŽAVNI ZBOR

1862.

5867
1863.

5871

1864.
1865.

5875
5875
5875
5875
5875

VLADA

1866.

1867.
1868.

6009
6009

6009
6010
6010
6010
6010
6011
6011

Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci

1871.

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za
leto 2021
Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2023

1873.
1874.
1875.
1876.

6011
6011
6011

1877.

5876

1878.

5880
1879.
1880.
5884

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in
plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve
fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost)
Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 41. seji dne 24. 5. 2022

1881.
5891
5893

1882.
1883.

5898
5899
5899

5900
5900

GORENJA VAS - POLJANE

1870.

1872.

5894

DRAVOGRAD

Sklep o določitvi območij rezerviranih parkirnih prostorov v Občini Dravograd
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko
turistični center

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi drugega stavka tretjega odstavka 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju v neskladju z
Ustavo
Sklep o zadržanju izvrševanja tretjega in četrtega
odstavka 37. člena, četrtega, petega, šestega,
sedmega, osmega, devetega in enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena, 41. člena ter prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega,
osmega in devetega odstavka 275. člena Zakona
o varstvu okolja

DOBRNA

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izdajanju občinskega glasila
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu
Dobrna

1869.

6009
6009

CELJE

GORNJI PETROVCI

5900
5902

GROSUPLJE

5905
5906

JESENICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja,
d.o.o., Jesenice
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

5909
5911

KOČEVJE

Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pomoč poslovnim subjektom, ki so utrpeli škodo v poslovanju zaradi
obnove javne infrastrukture v Občini Kočevje

5911

5957

KRANJ

Sklep o razpisu svetovalnega referenduma za
ugotavljanje interesa občanov Krajevne skupnosti
Planina in Huje za združitev Krajevne skupnosti
Planina in Krajevne skupnosti Huje
Sklep o razpisu svetovalnega referenduma za
ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti
Bratov Smuk in Primskovo o spremembi območja
krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo

5959

5960

KRŠKO

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe zavetišča za
zapuščene živali
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Krško za programsko obdobje
2015–2020
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje EUP LES 033 (mestna občina Krško)
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2022
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško

5960

5962
5965
5965
5965

Stran
1884.
1885.
1886.

1887.
1888.
1889.

1890.
1891.

1892.

1893.

1894.

1895.
1896.
1897.
1898.

1899.
1900.
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Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne
občine Krško – predstavnika romske skupnosti
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Lokalne energetske agencije Dolenjska
– Posavje – Bela krajina, LEAD v plačni razred
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško v plačni
razred
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1901.
5966

1902.

5966

1903.

5966

MORAVSKE TOPLICE

Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2021
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu

5967
1905.
5968
1906.
5968

MURSKA SOBOTA

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota

5969

1907.

5969

NOVA GORICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara
Nova Gorica

1904.

1908.
5970

1909.

NOVO MESTO

Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto

5972

PUCONCI

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci

SEMIČ

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1924.

5978

5990
5993

TRNOVSKA VAS

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas

5996

ZAGORJE OB SAVI

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje Loke
v Kisovcu
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2873 za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 5/25 na območju Občine
Zagorje ob Savi
Sklep o imenovanju predsednika/ce, namestnika/
ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov občinske volilne komisije

5997

6003
6003

ŽIROVNICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih
Občine Žirovnica
Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest,
višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila

6004
6005

POPRAVKI

Popravek v prilogi Odloka o spremembi Odloka
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

6012

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 81/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

5978
5981

5982
5983

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske
Konjice za leto 2022

5984

5978

SEVNICA

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju Občine Sevnica
Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih
parkiriščih v Občini Sevnica
Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi
subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na
domu
Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono UN 1/116
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za SD
ZN Tepanje za del območja UN3/003 in UN3/019
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Slovenske Konjice
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