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Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji
in izobraževanju (ZIUVI)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih
v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI)
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 6. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-245
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O INTERVENTNIH UKREPIH V VZGOJI
IN IZOBRAŽEVANJU (ZIUVI)
1. člen
(vsebina)
(1) S tem zakonom se za šolsko leto 2022/2023 določa:
– ceno malice za učenke in učence (v nadaljnjem besedilu: učenci) ter dijakinje in dijake (v nadaljnjem besedilu: dijaki),
– ceno oskrbnine za dijake v dijaških domovih in študentke in študente (v nadaljnjem besedilu: študenti) višjih strokovnih šol ter
– zagotovitev dodatnih sredstev, ki se zaradi vpliva visokih
cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s
prehrano, zagotavljajo osnovnim in srednjim šolam ter osnovnim in srednjim šolam v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dijaškim
domovom, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne
programe.
(2) S tem zakonom se za študijsko leto 2022/2023 določa:
– ceno bivanja študentov z dodeljeno subvencijo v javnih
študentskih domovih, javnih dijaških domovih in zasebnih študentskih domovih ter
– zagotovitev dodatnih sredstev, ki se zaradi vpliva visokih cen nastanitve zagotavljajo javnim študentskim domovom,
javnim dijaškim domovom in zasebnim študentskim domovom,
v katerih bivajo študenti z dodeljeno subvencijo.

Leto XXXII

2. člen
(cena malice v šolskem letu 2022/2023)
(1) V šolskem letu 2022/2023 plačujeta učenec in dijak
malico v enaki višini kot v šolskem letu 2021/2022.
(2) Iz državnega proračuna se v šolskem letu 2022/2023
osnovnim in srednjim šolam ter osnovnim in srednjim šolam
v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavljajo dodatna sredstva
za pripravo malice v višini, kot jo s sklepom določi minister,
pristojen za izobraževanje.
3. člen
(cena oskrbnine v dijaškem domu v šolskem letu 2022/2023)
(1) V šolskem letu 2022/2023 plačujeta dijak in študent
višje strokovne šole oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot
je bila določena za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. avgusta 2022, zmanjšano za sredstva, ki se dijaškim domovom
zagotavljajo na podlagi 42.a člena Pravilnika o normativih in
standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS,
št. 62/10, 99/10, 47/17, 30/18, 16/21 in 178/21). Če je dijaški
dom v obdobju iz prejšnjega stavka določil nižjo dejansko ceno
oskrbnine od njene izhodiščne cene, plačujeta dijak in študent
višje strokovne šole v šolskem letu 2022/2023 oskrbnino v
višini nižje dejanske cene.
(2) Iz državnega proračuna se v šolskem letu 2022/2023
dijaškemu domu za nemoteno izvajanje dejavnosti dijaškega
doma zagotavljajo dodatna sredstva v višini, kot jo s sklepom
določi minister, pristojen za izobraževanje.
4. člen
(cena bivanja študentov v študijskem letu 2022/2023)
(1) V študijskem letu 2022/2023 plačuje študent, ki subvencionirano biva v javnem študentskem domu, javnem dijaškem domu in zasebnem študentskem domu, ceno bivanja v
višini, kot je bila določena na dan 1. junij 2022.
(2) Iz državnega proračuna se v študijskem letu 2022/2023
za nemoteno izvajanje javne službe javnemu študentskemu
domu, javnemu dijaškemu domu ter zasebnemu študentskemu domu, v katerem bivajo študenti z dodeljeno subvencijo,
zagotavljajo dodatna sredstva v višini, kot jo s sklepom določi
minister, pristojen za visoko šolstvo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(odstop od podzakonske ureditve)
Ne glede na določbo četrtega odstavka 11. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, 30/18, 70/19,
92/22 in 114/22 – popr.) svet dijaškega doma v šolskem letu
2022/2023 ne sme določiti višje cene od izhodiščne.
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6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/22-14/14
Ljubljana, dne 6. oktobra 2022
EPA 295-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

3210.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi
visokih povišanj cen električne energije
in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu
zaradi visokih povišanj cen električne energije
in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne
energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-246
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH
POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE
IN ZEMELJSKEGA PLINA (ZPGVCEP-A)
1. člen
V Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj
cen električne energije in zemeljskega plina (Uradni list RS,
št. 117/22) se v 1. členu v prvem odstavku pika nadomesti z
vejico in za njo doda besedilo »in likvidnostni ukrep za področje
gospodarstva.«.
2. člen
V 2. členu se na koncu sedme alineje pika nadomesti s
podpičjem in dodata nova osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo,
kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe 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
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zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– »sektor ribištva in akvakulture« pomeni gospodarski sektor, kot je opredeljen v točki d) 5. člena Uredbe (EU)
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in
proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES)
št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi
uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih
ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11).«.
3. člen
V 3. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Upravičenec ali upravičenka (v nadaljnjem besedilu:
upravičenec) do pomoči za gospodarstvo po tem zakonu je
pravna ali fizična oseba ali gospodarsko interesno združenje,
ki so organizirani v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
družbe, ali zakonom, ki ureja zadruge, ali z zakonom, ki ureja
gospodarske zbornice, ali zakonom, ki ureja reprezentativnost
sindikatov, oziroma pravna oseba zasebnega prava, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja društva, ali zakonom, ki ureja
zavode, in je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje
gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021.
(2) Upravičenec ne more prejeti pomoči, če ima registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji
dejavnosti na dan 31. oktobra 2022.«.
V tretjem odstavku se število »50« nadomesti s številom
»1.000«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga
cen električne energije in zemeljskega plina dvignil za več kot
10 odstotkov.«.
4. člen
V 5. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičen strošek za posamezni mesec v upravičenem obdobju se izračuna po naslednji formuli:
US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t),
pri čemer je:
US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem
obdobju (v eurih)
q=
porabljena količina, to je število enot električne
energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je
upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot
končni odjemalec (v MWh)
p=
cena na enoto električne energije oziroma
zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec
(v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov
in dajatev
t=
dani mesec v upravičenem obdobju
ref =
referenčno obdobje od vključno 1. januarja 2021
do vključno 31. decembra 2021
p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma
zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal
v povprečju v referenčnem obdobju od vključno
1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021
(v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov
in dajatev.«.
V petem odstavku se besedilo »po 1. januarju 2021«
nadomesti z besedilom »v letu 2021«.
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5. člen
V 6. členu se v prvem odstavku formula »VMP = 30 % x US«
spremeni tako, da se glasi:
»VMP = 50 % x US za enostavno pomoč in
VMP = 30 % x US za posebno pomoč«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Enostavna in posebna pomoč za gospodarstvo se
lahko kumulira s pomočjo de minimis 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 spremenjeno 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 št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), 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 spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z
dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne
22. 2. 2019, str. 1) ali Uredbo 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
spremenjeno 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 št. 414
z dne 9. 12. 2020, str. 15), oziroma s pomočjo v skladu z Uredbo 651/2014/EU ali Uredbo 702/2014/EU oziroma s pomočjo v
skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C
št. 91 I z dne 20. 3. 2020), zadnjič spremenjenim s Sporočilom
Komisije Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in
sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 473 z
dne 24. 11. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: začasni okvir
COVID-19), če se upoštevajo določbe o kumulaciji iz navedenih uredb in začasnega okvira COVID-19.«.
Osmi in deveti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena skupni znesek
državne pomoči ne sme presegati 62.000 eurov na upravičenca, ki opravlja dejavnost v primarni kmetijski proizvodnji, in
75.000 eurov na upravičenca, ki opravlja dejavnost v sektorju
ribištva in akvakulture.«.
(9) Če se upravičenec ukvarja z več dejavnostmi, za
katere veljajo različne zgornje meje pomoči iz tretjega in osmega odstavka tega člena, z ločevanjem računov ali na drug
ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh dejavnosti
spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči takemu upravičencu ne presega 500.000 eurov. Če se
upravičenec ukvarja z dejavnostma iz prejšnjega odstavka, z
ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se
za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri
čemer skupni znesek pomoči takemu upravičencu ne presega
75.000 eurov.«.
Deseti odstavek se črta.
Dosedanji enajsti odstavek postane deseti odstavek.
6. člen
V 8. členu se v drugem odstavku črta besedilo »ali z njegove strani pooblaščene osebe«.
V petem odstavku se v napovednem stavku besedilo
»izjave, dokazila in pooblastilo« nadomesti z besedilom »izjave
in dokazila«.
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V drugi alineji se število »50« nadomesti s številom
»1.000«.
Tretja in četrta alineja se spremenita tako, da se glasita:
»– izjavo, da skupna višina enostavne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z
2.1. oddelkom začasnega okvira, ne presega 500.000 eurov
(tretji odstavek 6. člena tega zakona) oziroma ne presega
62.000 eurov na upravičenca, ki opravlja dejavnost v primarni
kmetijski proizvodnji, in 75.000 eurov na upravičenca, ki opravlja dejavnost v sektorju ribištva in akvakulture (osmi odstavek
6. člena tega zakona),«.
– izjavo, da skupna višina posebne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z
2.1. oddelkom in 2.4. oddelkom začasnega okvira, ne presega
2 milijona eurov (četrti odstavek 6. člena tega zakona) oziroma
ne presega 500.000 eurov na upravičenca ali 75.000 eurov na
upravičenca, če se ukvarja z dejavnostma iz osmega odstavka
6. člena tega zakona (deveti odstavek 6. člena tega zakona),«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo, da upravičenec cene svojih proizvodov oziroma
storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega
plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov,«.
Na koncu devete alineje se vejica nadomesti s piko.
Deseta alineja se črta.
V šestem odstavku se v napovednem stavku besedilo
»izjave, dokazila in pooblastilo« nadomesti z besedilom »izjave
in dokazila«.
V tretji alineji se število »50« nadomesti s številom
»1.000«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo, da upravičenec cene svojih proizvodov oziroma
storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega
plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov,«.
Na koncu dvanajste alineje se vejica nadomesti s piko.
Trinajsta alineja se črta.
7. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(preveritev pred odobritvijo enostavne pomoči
za upravičenca, ki opravlja dejavnost v primarni kmetijski
proizvodnji ali v sektorju ribištva in akvakulture)
Pristojni organ pred odobritvijo enostavne pomoči za
gospodarstvo iz prve alineje prvega odstavka 4. člena tega
zakona preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z
2.1. oddelkom začasnega okvira za posameznega upravičenca, ki opravlja dejavnost v primarni kmetijski proizvodnji ali v
sektorju ribištva in akvakulture, v evidencah državne pomoči, ki
jih vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo.«.
8. člen
V 9. členu se v drugem odstavku število »20« v celotnem
odstavku nadomesti s številom »40«.
9. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(poročanje)
(1) Pristojni organ po izplačilu pomoči za gospodarstvo iz
prvega odstavka 4. člena tega zakona, razen za enostavne pomoči za gospodarstvo iz drugega odstavka tega člena poroča
ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljeni pomoči na način, ki ga ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem
spletnem mestu državne uprave.
(2) Pristojni organ v 15 dneh po izplačilu enostavne pomoči za gospodarstvo iz prve alineje prvega odstavka 4. člena
tega zakona upravičencu, ki opravlja dejavnost v primarni kme-
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tijski proizvodnji ali v sektorju ribištva in akvakulture, poroča
ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in ribištvo, o dodeljeni
pomoči na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«.
10. člen
Za 11. členom se doda novo II.a poglavje LIKVIDNOSTNI
UKREPI ZA PODROČJE GOSPODARSTVA in novi 11.a člen,
ki se glasi:
»II.a LIKVIDNOSTNI UKREP
ZA PODROČJE GOSPODARSTVA
11.a člen
(namensko premoženje javnega sklada
za likvidnostna sredstva za podjetja)
(1) Ko Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
(v nadaljnjem besedilu: javni sklad) od ustanovitelja prejme
namensko premoženje za izvajanje finančnih produktov v obliki ugodnih posojil, se lahko namensko premoženje javnega
sklada zmanjša, vendar največ do minimuma namenskega
premoženja javnega sklada, določenega v zakonu, ki ureja
delovanje javnih skladov.
(2) Ustanovitelj v pogodbi, s katero se na javni sklad prenašajo namenska sredstva za izvajanje finančnih produktov,
določi podrobnejše namene porabe teh sredstev.
(3) Sklep o zmanjšanju namenskega premoženja zaradi
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki v rezultatu poslovanja javnega sklada na podlagi tega člena sprejme ustanovitelj ob sprejemu letnega poročila javnega sklada v skladu z
zakonom, ki ureja delovanje javnih skladov.
(4) Sredstva za izvajanje finančnih produktov v višini do
6 milijonov eurov se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(5) Prenos namenskih sredstev za izvajanje finančnih
produktov ustanovitelj izvede leta 2022. Sredstva postanejo
namensko premoženje Javnega Sklada Republike Slovenije za
podjetništvo, pri čemer so finančni produkti na voljo do porabe
sredstev.«.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/22-10/20
Ljubljana, dne 6. oktobra 2022
EPA 298-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

MINISTRSTVA
3211.

Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju
evidence in posebnih pogojih za promet
z nevarnimi kemikalijami

Na podlagi drugega odstavka 6. člena, 45. člena in
47. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 –
uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP,
16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) minister za zdravje izdaja
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PRAVILNIK
o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence
in posebnih pogojih za promet
z nevarnimi kemikalijami
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način obveščanja uporabnikov o nevarnih kemikalijah, pravila za vodenje evidenc izdaje
nevarnih kemikalij in posebne pogoje za promet z nevarnimi
kemikalijami.
2. člen
(1) V promet v prodajalnah z živili se ne smejo dajati nevarne kemikalije, ki so označene kot:
1. akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300,
H310, H330, H301, H311, H331),
2. mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti
1A,1B in 2 (H340, H341),
3. rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H350,
H351),
4. strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A,
1B in 2 (H360, H361, H362),
5. specifično strupene za posamezne organe pri enkratni
izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
6. specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).
(2) Nevarne kemikalije, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, se smejo dajati v promet tudi v prodajalnah z živili, pri
čemer morajo biti ločene od drugega blaga in zaščitene tako,
da ni mogoč njihov vpliv na drugo blago.
3. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet nevarne kemikalije kot predmete splošne rabe, morajo na podlagi 47. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08,
9/11 in 83/12 – ZFfS-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) voditi
evidenco o izdaji teh nevarnih kemikalij uporabnikom, ki niso
pravne ali fizične osebe v smislu 19. točke prvega odstavka
2. člena zakona. Ta obveznost velja glede nevarnih kemikalij
kot predmetov splošne rabe, ki so označene kot:
1. akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300,
H310, H330, H301, H311, H331),
2. mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A
in 1B (H340),
3. rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H350),
4. strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A
in 1B (H360),
5. specifično strupene za posamezne organe pri enkratni
izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
6. specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).
(2) Zahteva evidentiranja iz prejšnjega odstavka ne velja
za:
– nafto, naftne derivate in druge organske kemikalije, ki
se uporabljajo za pogonsko gorivo ali kurjavo;
– elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje,
ki vsebujejo nikotin, v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in
29/17).
(3) Obrazec za vodenje evidence o izdaji nevarnih kemikalij je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet nevarne
kemikalije kot predmete splošne rabe, morajo imeti na mestu
prodaje teh kemikalij na vidnem mestu napotilo uporabnikom
iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Ta obveznost
velja glede nevarnih kemikalij kot predmetov splošne rabe, ki
so označene kot:
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1. akutno strupene (H300, H310, H330, H301, H311,
H331, H302, H312, H332),
2. jedke za kožo/dražijo kožo (H314, H315),
3. povzročajo hude poškodbe oči/draženje oči (H318,
H319),
4. povzročajo preobčutljivost dihal ali kože (H334, H317),
5. mutagene za zarodne celice (H340, H341),
6. rakotvorne (H350, H351),
7. strupene za razmnoževanje (H360, H361, H362),
8. specifično strupene za ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti (H370, H371, H335),
9. specifično strupene za ciljne organe pri ponavljajoči
izpostavljenosti (H372, H373),
10. nevarne pri vdihavanju (H304).
(2) Napotilo iz prejšnjega odstavka je velikosti formata A3
(420 x 297 mm) na beli podlagi.
(3) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo kupcu na njegovo zahtevo dati
dodatne informacije o pomenu oznak na embalaži, informacije
z varnostnega lista ali druge splošne napotke o varni uporabi
in ravnanju s kemikalijami.
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih
pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS,
št. 48/12 in 32/16).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-182/2022/8
Ljubljana, dne 11. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0094
Danijel Bešič Loredan
minister
za zdravje
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Ime in
priimek
prejemnika

Leto rojstva
prejemnika

Naslov
prejemnika

Podpis
izročevalca

Podpis prejemnika

Št.

Izdana Namen Datum
količina uporabe prodaje
oziroma
izdaje

Evidenca o izdaji nevarnih kemikalij
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Priloga 2

NAPOTILO UPORABNIKOM
NEVARNE FIZIKALNE LASTNOSTI

EKSPLOZIVNO

VNETLJIVO

OKSIDATIVNO

O pomenu oznak na embalaži ter varnosti
in zdravju pri delu ter o ukrepih za prvo
pomoč ob nesreči, o ravnanju z ostanki in
embalažo oz. vsebino
zahtevajte informacije pri prodajalcu.

ZDRAVJU NEVARNE LASTNOSTI

AKUTNA (TAKOJŠNJA) STRUPENOST
ZELO NEVARNO ZA ZDRAVJE

PLINI POD TLAKOM
NEVARNO ZA ZDRAVJE

JEDKO za kovine
JEDKO za kožo








Kupujemo le kemikalije (v primernih količinah),
ki jih resnično potrebujemo.
Pred uporabo preberemo etiketo in navodila za
uporabo.
Kemikalije hranimo ločeno od živil.
Kemikalije vedno hranimo le v originalni
embalaži.
Ostanke kemikalij in njihovo embalažo oddamo
na ustrezna zbirališča.
Pri zastrupitvi ali sumu zastrupitve pokličemo
zdravnika in upoštevamo navodila na embalaži.
Zdravnik bo priporočil nadaljnje ukrepe in se
po potrebi posvetoval z ustreznim specialistom
na Centru za zastrupitve.

NEVARNO ZA ZDRAVJE
(rakotvornost, mutagenost, strupenost za razmnoževanje, nevarnost za
dihala ...)

OKOLJU NEVARNE LASTNOSTI

NEVARNO ZA VODNO OKOLJE

NEVARNO ZA OZONSKI PLAŠČ

9987
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o priznanjih policije

Na podlagi šestega odstavka 90. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15,
77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 –
ZZNŠPP) ministrica za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o priznanjih policije
1. člen
V Pravilniku o priznanjih policije (Uradni list RS, št. 34/14,
39/18, 78/18, 128/21 in 11/22) se v 2. členu v drugem odstavku
šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– znak policije za dolgoletno delo,«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
usposabljanje policistov ter promocijo poklica policista, predloge za podelitev priznanj, razen priznanja znak policije za
dolgoletno delo in spominske plakete ob upokojitvi, pošljejo
Službi generalnega direktorja policije, do konca koledarskega
leta ali takoj po doseženem uspehu ali storjenem dejanju. V
predlogu morajo biti navedene okoliščine, ki utemeljujejo podelitev priznanja.«.
V drugem odstavku se za besedo »priznanje« doda beseda »znak«.
5. člen
V 19. členu se v drugem odstavku črta besedilo »partner
iz registrirane istospolne partnerske skupnosti,«.
6. člen
Statut priznanj policije se nadomesti z novim Statutom
priznanj policije, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Grafični prikaz priznanj policije se nadomesti z novim
Grafičnim prikazom priznanj policije, ki je kot Priloga 2 sestavni
del tega pravilnika.

»12. člen
(znak policije za dolgoletno delo)
(1) Priznanje znak policije za dolgoletno delo se podeljuje
uslužbencem policije za dolgoletno delo v policiji.
(2) Priznanje znak policije za dolgoletno delo se podeljuje
kot:
– znak policije za dolgoletno delo za 10 let dela v policiji,
– znak policije za dolgoletno delo za 20 let dela v policiji,
– znak policije za dolgoletno delo za 30 let dela v policiji,
– znak policije za dolgoletno delo za 40 let dela v policiji.«.
3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »in 172/21« nadomesti z vejico in besedilom »172/21 in 105/22 – ZZNŠPP«.
4. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Minister, generalni direktor policije, vodje notranjih
organizacijskih enot generalne policijske uprave, direktorji policijskih uprav ter predstavniki veteranskih in drugih stanovskih
organizacij, katerih dejavnost je pomembna za ohranjanje
zgodovinskega spomina delovanja policije, izpopolnjevanje in

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(podelitev znaka policije za dolgoletno delo prejemnikom
priznanj policije za dolgoletno delo)
Znak policije za dolgoletno delo se podeli živečim prejemnikom priznanja policije za dolgoletno delo, ki so priznanje
prejeli do uveljavitve tega pravilnika.
9. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-318/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-1711-0025
mag. Tatjana Bobnar
ministrica
za notranje zadeve
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PRILOGA 1:

»STATUT PRIZNANJ POLICIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Statut priznanj policije določa obliko in druge značilnosti priznanj.
2.

Osnovni simbol priznanj je praviloma oblikovno dodelan ščit ali krog v obliki osnovne ploskve.

3. Sestavne dele priznanja, ki so znak priznanja, nadomestni znak ali trak priznanja in listina o podelitvi
priznanja, se podeli istočasno.
4. Listine o priznanjih so za vsa priznanja enake oblike. Listina je velikosti 220 x 330 mm in je izdelana
iz kartona CONQUEROR Laid Pearl 220 gr ali enakovreden.
V glavi listine je z reliefnim tiskom vtisnjen grb Republike Slovenije. Na listini je naslednje besedilo:
- Republika Slovenija,
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- naziv priznanja,
- prejme,
- osebno ime prejemnika priznanja,
- razlog za podelitev priznanja.
Na listini, kjer se navaja razloge za podeljeno priznanje, so pikčaste črte in robni pravokotniki tiskani v
tehniki toplotnega tiska iz zlate folije.
Levo spodaj sta napisana kraj in datum podelitve priznanja, desno spodaj so osebno ime ministra za
notranje zadeve, njegov naziv in lastnoročni podpis, v simetrali listine pa je z reliefnim tiskom vtisnjen
žig Ministrstva za notranje zadeve in pod njem tisk slovenske zastave v obliki pentlje.
Grb Republike Slovenije, žig Ministrstva za notranje zadeve in tisk slovenske zastave so vtisnjeni na
sivo podlago barve Pantone 402, pravokotne oblike.
5. Ne glede na določbo prejšnje točke je na listini o priznanju policije za dolgoletno delo iz 12. člena in
spominski plaketi ob upokojitvi iz 13.a člena tega pravilnika naslednje besedilo:
- Republika Slovenija,
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Policija,
- naziv priznanja,
- prejme,
- osebno ime prejemnika priznanja,
- razlog za podelitev priznanja.
Na listini, kjer se navaja razloge za podeljeno priznanje, so pikčaste črte in robni pravokotniki tiskani v
tehniki toplotnega tiska iz zlate folije.
Na spominski plaketi ob upokojitvi ni pikčastih črt iz zlate folije.
Levo spodaj sta napisana kraj in datum podelitve priznanja, desno spodaj so osebno ime generalnega
direktorja policije, njegov naziv in lastnoročni podpis, v simetrali listine pa je z reliefnim tiskom vtisnjen
žig policije in pod njem tisk slovenske zastave v obliki pentlje.

Stran

9990 /

Št.

133 / 18. 10. 2022

Uradni list Republike Slovenije

Grb Republike Slovenije, žig policije in tisk slovenske zastave so vtisnjeni na sivo podlago barve
Pantone 402, pravokotne oblike.
6. Mape za listine so za vsa priznanja enake oblike. Mapa je velikosti 225 x 335 mm in je izdelana iz
285 gr. papirja indigo barve, rebraste strukture približek Fedrigoni Blue Navy. Zgibana je brez hrbta, na
desni in spodnji strani pa ima zavihka. Sredi formata je napis »MNZ*POLICIJA« izdelan v slepem tisku.
V isti vrsti ob desnem robu so tiskane oznake posameznih priznanj v obliki nadomestnih znakov, torej s
folijami zlate/srebrne/bronaste/Pantone 402 barve. Pri strelnem orožju je natisnjeno besedilo
»STRELNO OROŽJE« v srebrnem toplotnem tisku. Pri spominski plaketi ob upokojitvi je natisnjeno
besedilo »SPOMINSKA PLAKETA OB UPOKOJITVI« v zlatem toplotnem tisku.
7. Priznanje je v škatli, pritrjeno na blazinico. Dimenzije škatle so: širina od 90 do 110 mm, dolžina od
120 do 140 mm, višina od 30 do 40 mm. Škatla je iz plastičnega materiala oblečena v akrolin v modri
barvi. Odpira se po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen na zgornji rob škatle in omejuje odpiranje
pokrova z belim trakom, ki je pritrjen na ležišče in pokrov. Na ležišče znotraj škatle, ki je v PVC materialu
prevlečen v imitaciji modrega žameta, je znak priznanja vložen v modelirano ležišče, nadomestni znak
pa je pripet nad njim. S podložnim trakom se blazina dvigne, da je mogoče priznanje in nadomestni
znak odpeti z ležišča. Pokrov škatle se zapira z okrasno zaponko. Na pokrovu so v simetrali ob
spodnjem robu tiskane oznake posameznih priznanj v obliki nadomestnih znakov, torej s folijami zlate/
srebrne/ bronaste/ Pantone 402 barve.
Znak generalnega direktorja policije je v škatli, pritrjen na blazinico. Dimenzije škatle so: širina od 110
do 140 mm, dolžina od 130 do 170 mm, višina od 30 do 40 mm." Odpira se po ožji strani navzgor, kjer
je pokrov pritrjen na zgornji rob škatle in omejuje odpiranje pokrova s trakom v barvah slovenske
zastave, ki je pritrjen na ležišče in pokrov. Na ležišče znotraj škatle, ki je v PVC materialu prevlečen v
imitaciji modrega žameta je pritrjen znak. Z notranje strani se na pokrov tiska logotip policije s folijo zlate
barve.
II. STATUTI ZNAKOV PRIZNANJ
1. Splošen opis znakov priznanj
Osnovna ploskev vseh znakov priznanj je v osnovi kovana iz 2 mm bakrene pločevine.
Osnova ščita je temno modre barve Pantone 540. Izjema so polja, ki simbolizirajo slovensko zastavo:
bela, modra Pantone Reflex Blue in rdeče Pantone Red 032. Znaki priznanj so zlateni, srebreni ali v
patiniranem bakru.
Srebreni znaki in znaki v patiniranem bakru so obvezno lakirani z brezbarvnim mat lakom za kovine.
Napisi na zadnji strani znakov priznanj so izbočeni (kovani). Površina napisov je polirana, osnovna
ploskev pa matirana (peskana).
Vsi znaki priznanj so obešeni z enakim trakom iz moarirane svile velikosti 12 x 12 mm (lik kvadrata),
barve Pantone 402.
Trak je na osnovno ploskev v obliki ščita ovit okoli oglate zanke, na priznanjih drugih oblik pa okoli
'prečke' v obliki črke T, obe izdelani v procesu izseka priznanj iz pločevine. Trak je zgoraj zaključen s
prepognjeno kovinsko ploščico 12/4 mm, matirano-peskano in pozlačeno. Nanjo je zadaj zacinjen
žebljiček z ameriško sponko/gumbom.
2. Nadomestni znaki
Vsi nadomestni znaki so pravokotne oblike, velikosti 33 x 11 mm.
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Kovinske ploščice so ovite v moariran svilen trak zlate/srebrne/bronaste/Pantone 402 barve, ki je take
strukture tkanja, da omogoča kvaliteten tisk. Na moarirano svilo so z temno modro barvo Pantone 540
tiskane oznake priznanj polni ščit z izvzeto zvezdo, ali polni ščit, ali pa so tiskani očrtani liki ščitov drugih
priznanj zlate/srebrne/bronaste barve.
Pri nadomestnih znakih policije za dolgoletno delo se na moarirano svilo barve Pantone 402 v desni
tretjini tiskajo številke 10/20/30/40 tipa Palatino Linotype, ki so podčrtane s črto zlate barve.
Nadomestni znak je z zadnjo stranjo pritrjen na nosilec priponk, na katerega sta zadaj zacinjena dva
žebljička z ameriško sponko-gumbom.
3. Trakovi priznanj
Trakovi priznanj so pravokotne oblike, velikosti 120 x 900 mm.
Izdelani so iz blaga svilnatega videza temno modre barve približek Pantone 540. Sešiti so iz dveh plasti
(a in b), nanju pa je vezena vsebina (a, b) pripadajočega priznanja. Niti za vezenje (deb. št. 40) so zlata
(»gold 1«), srebrna (»silver«), bronasto-bakrena (»copper 1«) in drugih barv, določenih v digitalnem
zapisu.
Trakovi priznanj niso obrobljeni.
Na zgornji strani je všita zlatena kovinska palica z vrvico in karabinom zlate barve za pripenjanje na
kopjišče.
4. Statut velikega ščita policije z zl/sr/br zvezdo
V polju očrtanega ščita širine 35 mm je v dveh vrstah napis: SCUTUM MAGNUM (veliki ščit), sestavljen
iz kompozicije različno velikih, v detajlih modificiranih črk tipa Palatino Linotype. Na levi strani je
peterokraka zvezda, zavrtena v levo tako, da se zgornji in levi spodnji krak dotikata iste vertikale. Zvezda
je v sredi »izvotlena« z manjšo zvezdo enake oblike. V desnem zgornjem polju ščita so trije očrtani
trikotniki v barvah slovenske zastave (bela, Pantone Reflex Blue in Pantone Red 032). Leve stranice se
stikajo v ravno črto, nagnjeno v levo tako, da je vzporedna z notranjim delom črke M.
Napisi na zadnji strani priznanja: REPUBLIKA SLOVENIJA, MNZ*POLICIJA, VELIKI ŠČIT Z
ZLATO/SREBRNO/BRONASTO ZVEZDO, so izbočeni (kovani) in polirani.
Trak priznanja:
Na strani 'a' je na prehodu iz prve v drugo četrtino traku (gledano od zgoraj) v dveh vrstah vezen napis:
SCUTUM MAGNUM, zl/sr/br barve, sestavljen iz kompozicije različno velikih, v detajlih modificiranih črk
tipa Palatino Linotype.
Levo od besede SCUTUM je peterokraka zvezda zl/sr/br barve, zavrtena v levo, tako da se zgornji in
levi spodnji krak dotikata iste vertikale. Zvezda je v sredi »izvotlena« z manjšo zvezdo enake oblike.
Desno nad besedo SCUTUM so trije očrtani trikotniki v barvah slovenske zastave (bela, Pantone Reflex
Blue, Pantone Red 032). Leve stranice trikotnikov se stikajo v ravno črto, nagnjeno v levo tako, da je
vzporedna z notranjim delom črke M.
Na strani 'b' je na prehodu iz prve v drugo četrtino traku (gledano od zgoraj) vezena oblika
nadomestnega znaka priznanja veliki ščit policije z zl/sr/br zvezdo, katere leva in desna stranica izginjata
za živi rob traku. Vezenje je visoko 4 cm, barva vezenega polja (zl/sr/br) pa ustreza stopnji priznanja.
V spodnjem delu strani 'b' je navpično linearno razvit in v detajlih modificiran napis: SCUTUM
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MAGNUM, zl/sr/br barve.
Levo od besede SCUTUM je peterokraka zvezda zl/sr/br barve, zavrtena v levo tako, da se zgornji in
levi spodnji krak dotikata iste vertikale. Zvezda je v sredi »izvotlena« z manjšo zvezdo enake oblike in
v barvi podlage (blaga).
Desno od besede MAGNUM so trije očrtani trikotniki v barvah slovenske zastave (bela, Pantone Reflex
Blue, Pantone Red 032). Leve stranice trikotnikov se stikajo v ravno črto, nagnjeno v levo tako, da je
vzporedna z notranjim delom zadnje črke M.
V zgornji četrtini strani 'b' je v navpični smeri vezen naziv priznanja v slovenščini: »veliki ščit z
zlato/srebrno/bronasto zvezdo«, izpisan s črko tipa Times NR Bold Italic. Niansa barve niti je približno
1/3 intenzitete temno modre barve Pantone 540 - enako za vse stopnje priznanja.
5. Statut zl/sr/br ščita policije
V polju očrtanega ščita širine 35 mm je napis: SCUTUM PUBLICAE SECURITATIS (ščit policije ali bolje
»javne varnosti«), izpisan v štirih vrstah (zadnja beseda je deljena).
Napis sestavlja kompozicija različno velikih črk tipa Palatino Linotype.
Na desni strani ščita so trije očrtani trikotniki v barvah slovenske zastave: bela, Pantone Reflex Blue in
Pantone Red 032. Leve stranice se stikajo v ravno črto, nagnjeno v levo tako, da je vzporedna z desnim
krakom črke A (enako kot z notranjim delom črke M).
Napisi
na
zadnji
strani
priznanja:
REPUBLIKA
SLOVENIJA,
ZLATI/SREBRNI/BRONASTI ŠČIT, so izbočeni (kovani) in polirani.

MNZ*POLICIJA,

6. Statut medalje policije za hrabrost
Priznanje ima obliko očrtane okrogle ploščice premera 35 mm. V zgornji polovici je očrtan lik ščita
izbočene oblike (izbočen naprej), ki simbolizira vrlino hrabrost.
V spodnji polovici je napis: FORTITUDO (hrabrost), ki ga sestavlja kompozicija različno velikih, v detajlih
modificiranih črk tipa Palatino Linotype.
Napisi na zadnji strani priznanja: REPUBLIKA SLOVENIJA, MNZ*POLICIJA, MEDALJA ZA
HRABROST, so izbočeni (kovani) in polirani.
7. Statut medalje policije za požrtvovalnost
Priznanje ima obliko očrtane okrogle ploščice premera 35 mm. V zgornji polovici sta lika dveh očrtanih
ščitov, ki sta postavljena z zamikom eden pred drugim (manjšim), kar simbolizira vrlino požrtvovalnost.
V spodnji polovici je napis: DEVOTIO VIRIUM (požrtvovalnost), izpisan v dveh vrstah. Napis sestavlja
kompozicija različno velikih, ponekod modificiranih črk tipa Palatino Linotype. Napisi na zadnji strani
priznanja: REPUBLIKA SLOVENIJA, MNZ*POLICIJA, MEDALJA ZA POŽRTVOVALNOST, so izbočeni
(kovani) in polirani.
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8. Statut zl/sr/br znaka policije za sodelovanje
Priznanje je izdelano v obliki očrtanega kvadrata s stranicama 27,22 mm, zavrtenega za 45 stopinj, kar
pomeni, da njegova diagonala (38,5 mm) sovpada z vertikalo. V zgornji polovici sta lika dveh očrtanih
ščitov, nagnjenih eden proti drugemu in sklenjenih kot so olimpijski krogi. Simbolizirata vrlino
sodelovanje.
V spodnji polovici je napis: COOPERATIO (sodelovanje), ki ga sestavlja kompozicija različno velikih črk
tipa Palatino Linotype.
Napisi
na
zadnji
strani
priznanja:
REPUBLIKA
SLOVENIJA,
ZLATI/SREBRNI/BRONASTI ZNAK ZA SODELOVANJE, so izbočeni (kovani).

MNZ*POLICIJA,

Trak priznanja:
Na strani 'a' je na prehodu iz prve v drugo četrtino traku (gledano od zgoraj) vezen napis: COOPERATIO,
ki ga sestavlja kompozicija različno velikih črk tipa Palatino Linotype.
Na strani 'b' je na prehodu iz prve v drugo četrtino traku (gledano od zgoraj) vezena oblika
nadomestnega znaka priznanja zl/sr/br znak policije za sodelovanje, katere leva in desna stranica
izginjata za živi rob traku. Vezenje je visoko 4 cm, barva vezenega polja pa je za vse stopnje priznanja
barva Pantone 402 ali ekvivalent.
V spodnjem delu strani 'b' je navpično vezen napis: COOPERATIO, zl/sr/br barve.
V zgornji četrtini strani 'b' je v navpični smeri vezen naziv priznanja v slovenščini: zlati/srebrni/bronasti
znak za sodelovanje, izpisan s črko tipa Times NR Bold Italic. Niansa barve niti je približno 1/3 intenzitete
Pantone 540 - enako za vse stopnje priznanja.
9. Statut znaka policije za dolgoletno delo
Priznanje je izdelano v obliki očrtanega kvadrata s stranicama 27,22 mm, zavrtenega za 45 stopinj, kar
pomeni, da njegova diagonala (38,5 mm) sovpada z vertikalo. Osnovna ploskev očrtanega kvadrata je
srebrena.
Na sprednji strani očrtanega kvadrata je vtisnjen očrtan ščit. V notranje polje očrtanega ščita je prilepljen
ščit s številom let (10/20/30/40 – številke tipa Palatino Linotype) – izdelan na enak način, kot priznanja
višjega reda.
Napisi na zadnji strani priznanja: REPUBLIKA SLOVENIJA, MNZ*POLICIJA, ZNAK ZA DOLGOLETNO
DELO, so izbočeni (kovani).
10. Strelno orožje
Na kovinskem delu strelnega orožja sta vgravirana osebno ime prejemnika ter kraj in datum podelitve
priznanja.
Strelno orožje se podeli v škatli, velikosti 285 mm x 210 mm x 60 mm. Materiali za škatlo so lepenka,
debeline 3 mm in 140 gr. papir temno modre barve v mat izvedbi približek Fedrigoni Blue Navy, kaširan
z zunanje strani škatle. Škatla se odpira po daljši stranici navzgor, beli trak omejuje polno odprtje
pokrova. Na pokrovu je v simetrali ob spodnjem robu natisnjeno besedilo "STRELNO OROŽJE" v
srebrnem toplotnem tisku. Notranjost pokrova je v beli imitaciji svile, ki je podložena s peno, na njej je
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natisnjen slovenski grb ter naziv organa "REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE" v srebrnem toplotnem tisku. Modelirano ležišče za strelno orožje je oblečeno v nabrano modro
imitacijo svile. Poleg ležišča za strelno orožje je ležišče za nabojnik in ploščica s podatki prejemnika
priznanja v velikosti 80 mm x 30 mm srebrne barve. Na ploščici so vgravirani sredinsko poravnani
osebno ime prejemnika, besedilo: "Za izjemen osebni prispevek k varnosti" ter datum in kraj podelitve.
11. Znak generalnega direktorja policije
Znak generalnega direktorja policije sestavlja osnovni simbol »znak policije« velikosti 55 x 53 mm, ki
ima ob robovih na vsaki strani venec ploskovno stiliziranih lovorovih listov, ki so kot osnovni znak
galvansko pozlačeni. Nad znakom so na usnjeno podlogo velikosti 70 x 93 mm z vijakom pritrjene tri
šesterokrake zvezdice - reliefno 3D stilizirane - galvansko sijajno pozlačene. Znak je preko dveh vijakov
na hrbtni strani pritrjen na usnjeno podlogo, kvalitetno usnje - gladko temno modre barve približek
Pantone 540, ki je obšito po robu z nitko zlato rumene barve, z izrezom za pripenjanje z zaponko na
gumb.«.
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ŠKATLA ZA PRIZNANJE POLICIJE IN VRSTE ZNAKOV NA POKROVU ŠKATLE

.2$78$*=7.3#%3%'&$'$18%9.8*%28"9#"<%7.&3$&%GF@-%3"-7.$0&.7.-4$#"5$0#.3%¡-8%98&%¡98$&.-3%¡.&3$&%F@D9.8*%

C@

Uradni list Republike Slovenije
    

Št.

   Æ 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA

11

133 / 18. 10. 2022 /

Stran

10005

Stran

10006 /

Št.

133 / 18. 10. 2022

Uradni list Republike Slovenije

MAPA

12

Uradni list Republike Slovenije

Št.

133 / 18. 10. 2022 /

VRSTE ZNAKOV NA MAPI

.'.2$3%'&$'$18%9.8*%28"9#"<%7.&3$&%GF@-%3"-7.$0&.7.-4$#"5$0#.3%¡-8%98&%¡98$&.-3%¡.&3$&%F@D9.8*%

STRELNO
252ä-(

SPOMINSKA PLAKETA
2%832.2-,79,

13

Stran

10007

Stran

10008 /

Št.

133 / 18. 10. 2022

Uradni list Republike Slovenije

LISTINA

14

Uradni list Republike Slovenije

Št.

    Æ     

15

133 / 18. 10. 2022 /

Stran

10009

Stran

10010 /

Št.

133 / 18. 10. 2022

Uradni list Republike Slovenije

     Ç  

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA

spominska plaketa
OB UPOKOJITVI
prejme

Ime in Priimek
za dolgoletno delo in prispevek k varnosti med sluzbovanjem
v Policiji od ... do ...,
nazadnje na delovnem mestu ...
na Policijski postaji ... na Policijski upravi ...

V Ljubljani,
datum

Ime in Priimek
generalni direktor policije
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USTAVNO SODIŠČE
3213.

Odločba o ugotovitvi, da sta prva in druga
alineja 1. točke 66. člena Zakona o arhitekturni
in inženirski dejavnosti v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-14/18-27
Datum: 15. 9. 2022

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo samostojnih podjetnikov Geo ekspres geodetske storitve Brigita Žel,
s. p., Murska Sobota, Geo storitve Mateja Lajmsner, s. p.,
Hoče, Geodetske storitve Bojan Bratina, s. p., Ilirska Bistrica,
in drugih, ki jih zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič,
Bauk, o. p., d. o. o., Ljubljana, ter Ladislava Selinška, Starše,
in drugih, ki jih zastopajo odvetnica in odvetniki Vesna Gorjup
Zupančič, Franci Košar, Jure Ivančič, Tarek Naji, Maribor, na
seji 15. septembra 2022

odločilo:
1. Prva in druga alineja 1. točke 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) sta v
neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost iz predhodne točke tega izreka odpraviti v šestih mesecih od objave
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave protiustavnosti iz 1. točke tega izreka se
prva in druga alineja 1. točke 66. člena Zakona o arhitekturni in
inženirski dejavnosti uporabljata na način, določen v 21. točki
obrazložitve te odločbe.
4. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka 14. člena, 55.,
56. in 60. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti
ter ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 13. člena Statuta
Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18, 68/19,
26/22 in 43/22) se zavrnejo.

Obrazložitev
A.
1. V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče zaradi vsebinsko povezanih izpodbijanih zakonskih določb združilo štiri
pobude, ki jih je skupaj vložilo 33 fizičnih in pravnih oseb. Pobudniki so geodeti, ki delujejo kot samostojni podjetniki oziroma
zaposleni v manjših gospodarskih družbah, razen treh, ki so
podjetniki s področja gradbeništva.
2. Pobudniki Brigita Žel, Mateja Lajmsner, Bojan Bratina
in drugi1 uveljavljajo protistavnost drugega odstavka 5. člena,
drugega odstavka 14. člena, 56. in 60. člena ter prve in druge
alineje prve točke 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (v nadaljevanju ZAID) ter četrtega odstavka
13. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju
Statut). Zatrjujejo kršitev ustavnih pravic iz 49., 50. in 74. člena
Ustave, pri tem pa se opirajo tudi na 2. in 14. člen Ustave. Trdijo, da jim je zakonodajalec z uveljavitvijo ZAID kljub dolgoletnim
izkušnjam in brez utemeljenega razloga onemogočil opravljanje
dela oziroma izvajanje poslovne dejavnosti, posledično pa so
socialno ogroženi. Nova ureditev naj ne bi imela legitimnega
zakonodajnega cilja in naj bi bila v očitnem nasprotju z načelom sorazmernosti, nasprotovala pa naj bi tudi načelu pravne
države. Pobudniki navajajo, da jim novi zakon ni ponudil realnih
1 Združene zadeve s št. U-I-14/18, št. U-I-86/18 in
št. U-I-338/18.
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možnosti za opravljanje dela ali dejavnosti in tudi ne časa za
prilagoditev. Pojasnjujejo, da so geodetske storitve do uveljavitve ZAID poleg odgovornih geodetov samostojno opravljali
tudi pobudniki kot geodeti z izkaznico. Trdijo, da so se geodeti
z izkaznico po dotlej veljavnih predpisih šteli za strokovno
usposobljene za opravljanje geodetskih storitev, razen za potrjevanje geodetskih elaboratov, ki so bili v izključni pristojnosti
odgovornih geodetov. Navajajo, da so zato geodeti z izkaznico
imenovali odgovornega geodeta, ki je potrjeval njihove geodetske elaborate. ZAID naj bi na to področje revolucionarno posegel, saj naj bi poklic geodeta z izkaznico v celoti ukinil. Pri tem
se pobudniki sklicujejo na novo določeni način glede osebnega
opravljanja dela iz drugega odstavka 5. člena ZAID. Glede na
dolgoletno uspešno delo so prepričani, da ne gre za višanje
kakovosti storitev, prizadeta pa naj bi bila tudi konkurenčnost
na trgu geodetskih storitev. Drugi odstavek 14. člena ZAID naj
bi pomenil, da bo morala prenehati delovati večina geodetskih
podjetij, ki so jih isti subjekti vzpostavili v preteklosti, saj pogojuje izvajanje dejavnosti z zaposlitvijo vsaj enega inženirja.
Navedeno zahtevo naj bi zakonodajalec utemeljeval z enim
samim argumentom, tj. domnevnim zagotavljanjem višje kakovosti, kar naj bi bilo glede na dejansko stanje neutemeljeno.
Pobudniki s podatki utemeljujejo, da je inženirjev premalo, da
bi lahko vsa obstoječa geodetska podjetja, pod predpostavko,
da morajo imeti zaposlenega inženirja za polni delovni čas,
nadaljevala dejavnost. Sklicujejo se na odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-154/94 z dne 6. 10. 1994 (Uradni list RS,
št. 69/94, in OdlUS III, 98). Prav tako naj bi sporna ureditev, ki
velja le za slovenske gospodarske subjekte, te diskriminirala v
razmerju do tujih ponudnikov iz Evropske unije, ki morajo imeti
zagotovljeno zgolj sodelovanje inženirja, njegova zaposlitev pa
ni obvezna (tretji odstavek 19. člena ZAID). Že na prvi pogled
naj bi bilo očitno, da nova ureditev ne zasleduje nobenega
legitimnega zakonodajnega cilja, kar gotovo ne bi mogla biti
omejitev konkurence na trgu geodetskih storitev. Prav tako naj
bi bila nova ureditev v očitnem nasprotju že s prvim elementom načela sorazmernosti, tj. z zahtevo po nujnosti omejitve.
Pobudniki trdijo, da izpodbijana ureditev nasprotuje zahtevi po
trajnosti, zanesljivosti in predvidljivosti prava ter na njej temelječem zaupanju vanj kot sestavinah načela pravne države.
Z navedenim naj bi bila socialno ogrožena celotna poklicna
kategorija geodetov z izkaznico, zaposlenih v njihovih podjetjih
in njihovih družinskih članov, zato naj bi bila nova ureditev tudi v
nasprotju z načelom socialne države. Statut naj bi pobudnikom
še dodatno ožil možnost izvajanja dejavnosti, saj v nasprotju z
zakonom od podjetij zahteva še dokazilo o zaposlitvi.
3. Glede drugega odstavka 14. člena ZAID v zvezi z
2., 14. in 74. členom Ustave smiselno enako zatrjujejo tudi
Ladislav Selinšek in drugi,2 ki se opirajo na priloženo pravno
mnenje. Poleg navedenega izpodbijajo še prehodno določbo
iz 55. člena ZAID, ki opredeljuje pridobljene pravice po Zakonu
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13
in 19/15 – v nadaljevanju ZGO-1). Pobudniki trdijo, da je prišlo
do posega v njihove pravice, ki ni bil ne nujen in ne primeren
za dosego zakonodajalčevega cilja. Do uveljavitve ZAID in
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.
– GZ) naj bi imeli pobudniki status inženirja, ki naj bi ga po
ZGO-1 pridobili odgovorni vodje del in odgovorni nadzorniki
po opravljenem strokovnem izpitu z vpisom v imenik Inženirske
zbornice Slovenije (v nadaljevanju IZS). Osebe, ki so bile po
ZGO-1 vpisane v imenik IZS in so imele status inženirja, naj bi
v primeru, če so imele opravljen strokovni izpit za odgovorno
vodenje del, lahko v skladu s 135. členom ZGO-1 opravljale
regulirane poklice: odgovorni vodja del, odgovorni vodja gradbišča in odgovorni nadzornik. ZAID naj bi namesto reguliranih
poklicev po ZGO-1 uvedel nov reguliran inženirski poklic, ki naj
bi omogočal opravljanje del, ki so bila prej pridržana za regulirane poklice. Glede na prvi, tretji in četrti odstavek 55. člena
2
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ZAID naj bi bili po uveljavitvi tega zakona vsi pobudniki, ker
naj ne bi imeli pooblastila za odgovorno projektiranje, v imenik
IZS vpisani zgolj z označbo nadzorni inženir. Z navedenimi
spremembami in izgubo statusa inženirja naj bi se položaj
pobudnikov poslabšal. Ti naj tako ne bi več smeli uporabljati
inženirskega naziva, naj ne bi mogli biti imenovani v komisijo za
tehnični pregled s področja inženirske dejavnosti ali biti vodje
nadzora ter opravljati določenih nalog itd.
4. Ustavno sodišče je pobude v postopku za preizkus
poslalo Državnemu zboru, ki odgovora ni podal.
B. – I.
5. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes ob vložitvi
pobude (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču,
Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12,
23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega
oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Ob dejstvu, da v
postopku pred Ustavnim sodiščem več pobudnikov izpolnjuje
pogoje, se Ustavno sodišče ni spuščalo v presojo posameznih
procesnih predpostavk pri vseh pobudnikih.
6. V skladu z drugim odstavkom 26. člena ZUstS Ustavno
sodišče pobudo zavrne, če je očitno neutemeljena. Iz navedb v
pobudi Ladislava Selinška in drugih je razvidno, da gre za specifični položaj le treh pobudnikov, ki izpodbijajo prenos določenih nazivov, priznavanje nekaterih poklicnih delovnih nalog itd.
Ti pobudniki že pred uveljavitvijo ZAID niso imeli neomejenih
pooblastil oziroma nazivov, svoj poklic pa v pomembnem delu
tudi po uveljavitvi ZAID še vedno lahko opravljajo, medtem ko
z navedbami o domnevni nezmožnosti opravljanja poslovne dejavnosti ostajajo na hipotetični oziroma abstraktni ravni. Ustavno sodišče je zato navedeno pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti drugega odstavka 14. člena in 55. člena ZAID
zavrnilo kot očitno neutemeljeno (4. točka izreka).
7. Enako je Ustavno sodišče, ne da bi se posebej spuščalo v izkazanost procesnih predpostavk, odločilo o pobudi Brigite
Žel, Mateje Lajmsner, Bojana Bratine in drugih glede drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka 14. člena ter 56. in
60. člena ZAID ter četrtega odstavka 13. člena Statuta (4. točka
izreka). Kolikor se namreč ti očitki pobudnikov nanašajo na
navedene določbe ZAID in Statuta, so očitno neutemeljeni.
Gre za sistemske določbe novega ZAID in z njim povezanega
statuta stanovske zbornice, ki se v prvi vrsti nanašajo na novi
inženirski poklic. Pobudniki tega statusa nimajo, niti ne trdijo,
da so ali da bi morali biti izenačeni z inženirji geodezije. Tudi
pred uveljavitvijo ZAID kot geodeti z izkaznico niso bili izenačeni z odgovornimi geodeti, s čimer se je Ustavno sodišče že
ukvarjalo v odločbi št. U-I-230/00 z dne 17. 4. 2003 (Uradni list
RS, št. 44/03, in OdlUS XII, 37). Pobudniki svojega interesa tudi
ne opirajo na splošno, z njihovim geodetskim delom nepovezano gospodarsko pobudo, ki pod pogoji iz drugega odstavka
14. člena ZAID vsakomur omogoča ustanovitev geodetskega
podjetja, zato je Ustavno sodišče ne presoja. Kot osrednje
pobudniki trdijo, da s prenovljenim poklicnim sistemom iz ZAID
svojega še vedno potrebnega dela ne morejo več opravljati, ker
njihov poklic ni več reguliran, posledično pa, ker je isti poklicni
pogoj, tj. reference za inženirja geodezije, tako pogoj za opravljanje dela kot tudi pomemben pogoj za nastopanje na trgu,
ne smejo poslovati niti kot gospodarski subjekti. Razumljivo je,
da posameznik, ki določenega reguliranega geodetskega dela
ne sme opravljati, s tem v zvezi tudi ne more urejeno poslovati. Zato položaj pobudnikov v prvi vrsti obravnavata le prva in
druga alineja 1. točke 66. člena ZAID. Ti sta razveljavili določbe
Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 – v nadaljevanju ZGeoD-1), ki so urejale dotedanji poklic pobudnikov
oziroma s tem povezano poslovanje.
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B. – II.
8. Ustavno sodišče je pobudo Brigite Žel, Mateje Lajmsner, Bojana Bratine in drugih za začetek postopka za oceno
ustavnosti prve in druge alineje 1. točke 66. člena ZAID sprejelo
ter začelo postopek za oceno njune ustavne skladnosti. Ker so
bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, je
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
9. V tem okviru Ustavno sodišče presoja zakonske pogoje
za opravljanje geodetskega poklica navedenih pobudnikov,
kakor so bili uveljavljeni z ZAID. Ta je začel veljati 17. 11.
2017, uporablja pa se od 1. 6. 2018. Kakor izhaja iz navedenih
predpisov, gradiva iz zakonodajnega postopka oziroma navedb
pobudnikov, ki jih Državni zbor ni zanikal, je pri tem uporaben
naslednji pravni okvir.
10. Do uveljavitve ZAID so bili na trgu geodetskih storitev
v skladu z ZGeoD-1, Zakonom o evidentiranju nepremičnin
(Uradni list RS, št. 47/06 – v nadaljevanju ZEN) in Zakonom o
državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS,
št. 25/14 – v nadaljevanju ZDGRS) določeni trije regulirani poklici: 1. odgovorni geodet, 2. geodet z izkaznico in 3. geodetski
strokovnjak. V praksi je delitev med odgovornimi geodeti in
geodeti z izkaznico pomenila, da so prvi imeli določeno višjo izobrazbo, zato so lahko izdelovali oziroma potrjevali geodetske
elaborate, medtem ko so imeli drugi le določeno nižjo strokovno
geodetsko izobrazbo, s katero so sicer lahko opravljali večino
geodetskih opravil, niso pa smeli izdajati elaboratov. Zato so
elaborate, ki so jih pripravili geodeti z izkaznico, s svojimi
podpisi in žigi potrjevali odgovorni geodeti, ki so bili z geodeti z
izkaznico v pogodbenem razmerju. Odgovorni geodet je jamčil geodetskemu podjetju za vsak izdelek oziroma opravljeno
delo ne glede na to, ali ga je opravil sam ali kdo drug. S tem je
potrdil, da je bilo delo strokovno opravljeno v skladu s predpisi,
standardi in pravili geodetske stroke (3.–16. člen ZGeoD-1
in 6. člen ZEN). Tudi geodetski strokovnjak je lahko opravljal
določena geodetska opravila, npr. geodetsko izmero zemljišč
(17. člen ZDGRS).
11. ZAID je navedeno regulacijo, ki je usklajevala poklica
odgovornih geodetov in geodetov z izkaznico, odpravil. Uvedel
je novo poklicno regulacijo na več povezanih delovnih področjih; poleg geodezije še na področju arhitekture, elektrotehnike,
gradbeništva, tehnologije in strojništva. Glede geodetske dejavnosti je ZAID s 1. točko 66. člena dotlej regulirane geodetske
poklice odpravil in v 3.–6. členu uvedel nov poklic, inženirja
geodezije. Ta se smiselno približuje prejšnjemu odgovornemu
geodetu, medtem ko ZAID profila bivših geodetov z izkaznico
več ne predvideva. Geodetske poklicne naloge iz ZEN je zakonodajalec prenesel na novega inženirja (tretji odstavek 4. člena
ZAID). Med njimi so tudi tiste, ki jih je dotlej lahko opravljal
geodet z izkaznico. V 5. členu je ZAID kot način opravljanja
poklicnih nalog posebej izpostavil, da morajo inženirji poklicne naloge dejansko opravljati in pri tem biti osebno prisotni.
Opravljajo jih lahko predvsem kot samostojni podjetniki ali na
podlagi delovnega razmerja v gospodarskem subjektu (2. člen
ZAID), ki izpolnjuje pogoje za poslovanje. Te je ZAID uveljavil
z drugim odstavkom 14. člena. Po tej določbi lahko inženirsko
geodetsko dejavnost opravlja le tisti gospodarski subjekt, ki
je kot samostojni podjetnik sam inženir, ali ima gospodarska
družba za polni delovni čas3 zaposlenega inženirja oziroma
imajo v gospodarski družbi inženirji najmanj polovico deležev
in je eden od njih poslovodni organ družbe.
12. Kot je razvidno iz Predloga zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Poročevalec Državnega zbora z dne 19. 5.
2017 – v nadaljevanju Predlog ZAID), je bilo v pripravi zakona
besedilo drugega odstavka 5. člena ZAID drugačno od besedila
v sprejetem zakonu. Besedilo 5. člena je v Predlogu ZAID poleg
prve povedi, ki je ostala vse do konca in se glasi: »Pooblaščeni
arhitekti in inženirji morajo poklicne naloge po tem zakonu
dejansko opravljati in biti osebno prisotni pri vseh poklicnih
nalogah, ki jih izvajajo«, vsebovalo tudi dodatno poved: »Po3

Ali v posebnih primerih za krajši delovni čas.
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samezna tehnično strokovna opravila v okviru poklicnih nalog
lahko po navodilih in pod nadzorom pooblaščenih arhitektov in
inženirjev opravi tudi druga oseba z ustreznimi kompetencami.« Iz ob tem podanih pojasnil je razvidno, da je za večino geodetskih postopkov veljalo, da so sestavljeni iz več posameznih
faz (npr. geodetska izmera, vabljenje strank, mejna obravnava,
izdelava elaborata) in da potekajo daljše časovno obdobje, zato
se ustrezni elaborati večinoma izdelujejo v projektnih skupinah
oziroma večji ali manjši terenski ekipi. Iz teh razlogov bi lahko
določena opravila po navodilih in pod nadzorom inženirjev
opravila tudi druga oseba z ustreznimi kompetencami, te pa
naj bi imeli (tudi) vsi dosedanji geodeti z izkaznico. Po izvedbi
teh opravil bi elaborat na koncu še vedno potrdil inženir. Odgovornost za organizacijo in strokovnost izvedbe geodetske
izmere naj bi se prenesla na inženirja geodezije, ta pa naj bi
moral imeti možnost, da različna strokovna tehnična opravila v
okviru teh postopkov opravi tudi druga oseba z ustreznimi kompetencami, kar se je nanašalo tako na geodeta z izkaznico kot
tudi na geodetskega strokovnjaka. Tudi iz prehodnih določb je
bilo razvidno, da so predvidele ohranitev dosedanjih pooblastil
posameznikov, ki bi ob uveljavitvi zakona še vedno opravljali
določene naloge, v obsegu dosedanjih predpisov in veščin. Za
posameznika, ki bi imel ob uveljavitvi ZAID pridobljeno samo
pooblastilo geodet po ZGeoD-1 (t. i. geodet z izkaznico), bi po
Predlogu ZAID veljala naslednja ureditev: a) tisti, ki bi imeli
ustrezno izobrazbo za inženirja geodezije, bi lahko opravili izpit
za inženirja geodezije po ZAID, in b) tisti, ki ne bi imeli zadostne
izobrazbe, pa bi lahko opravili naloge v skladu s pogoji po tem
zakonu oziroma z ureditvijo iz druge povedi drugega odstavka
5. člena ZAID, ki jim daje kompetence. Iz Poročila Odbora
DZ za infrastrukturo, okolje in prostor k Predlogu ZAID z dne
6. 10. 20174 pa izhaja, da je bila citirana druga poved drugega
odstavka 5. člena Predloga ZAID črtana v skladu s pripombami
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora,5 ker naj ne bi
imela posebnega normativnega pomena in se je naj ne bi dalo
opredeliti v smislu reguliranega poklica. Temu so bile prilagojene tudi prehodne določbe.
13. Pobudniki spadajo v kategorijo bivših geodetov z
izkaznico. Gre za izkušene geodete, ki imajo pridobljeno določeno strokovno geodetsko izobrazbo, ne pa bolonjskega visokošolskega magisterija, ki je v ZAID pogoj za inženirski status
(8. člen ZAID). Nekatere geodetske storitve so opravljali kot
samostojni podjetniki oziroma kot zaposleni ustanovitelji manjših gospodarskih družb (npr. enoosebne družbe z omejeno
odgovornostjo). Pobudniki trdijo, da po uveljavitvi ZAID svojega
dela ne morejo več opravljati, posledično pa tudi ne poslovati. S
tem se dotikajo dveh področij. Prvo se nanaša na spremenjene
poklicne pogoje za osebno opravljanje geodetskega dela, ki se
po naravi stvari najtesneje povezuje s prosto izbiro zaposlitve
iz drugega odstavka 49. člena Ustave, medtem ko se drugo
navezuje na možnost poslovanja na trgu geodetskih storitev
v pomenu svobodne gospodarske pobude iz prvega odstavka
74. člena Ustave.
14. Navedeno razlikovanje pa je z vidika ustavnosodne
presoje v obravnavani zadevi zgolj navidezno, saj gre za sistemsko soodvisna dela iste celote. Temeljno vprašanje je, ali
bivši geodeti z izkaznico z uveljavitvijo ZAID sploh še lahko
opravljajo (katerokoli) delo na področju geodezije, od odgovora
nanj pa so odvisna tudi druga vprašanja, vključno s pravico do
s tem povezane svobodne gospodarske pobude. Pobudniki
so namreč samostojni podjetniki, ki sami opravljajo geodetsko
delo, oziroma zaposleni družbeniki mikro gospodarskih družb,
katerih poslovanje prav tako temelji na njihovem osebnem
delu, zato se slednje pokaže kot ključno, ne glede na pravno
subjektiviteto gospodarskega subjekta. Tudi zakonodajalec je
z ZAID vezal zmožnost poslovanja na trgu z osebno poklicno
delovno kvalifikacijo (primerjaj 2. člen, drugi odstavek 5. člena,

drugi odstavek 14. člena in 16. člen ZAID). Isti poklicni pogoj,
tj. status inženirja geodezije, je zakonodajalec najprej določil za
opravljanje geodetskega dela, nato pa je nanj v pomembnem
delu vezal še poslovanje. Če posameznik ne izpolnjuje poklicnih referenc, povezanih z izobrazbo, izkušnjami, strokovnim
izpitom itd., s katerimi lahko opravlja delo inženirja geodezije,
potem ne le, da tega dela ne more opravljati, temveč tudi ne
sme poslovati na trgu geodetskih storitev. In obratno, če posameznik izpolnjuje poklicne pogoje za inženirja geodezije,
potem lahko tako dela kot posluje. Zasnova, ki tesno povezuje
geodetsko delo z opravljanjem poslovne geodetske dejavnosti,
je bila podobna tudi na podlagi razveljavljenih določb ZGeoD-1
in ZEN, le da so geodeti z izkaznico, ki so kot tedaj še reguliran
poklic lahko ustanovili geodetska podjetja, morali nato v okviru
opravljanja določenih delovnih nalog k sodelovanju pritegniti
še odgovorne geodete. Tej zasnovi sledi tudi Ustavno sodišče.
Glede na navedeno je Ustavno sodišče ustavnosodno presojo
oprlo na ustavno zagotovljeno pravico do proste izbire zaposlitve iz drugega odstavka 49. člena Ustave.
15. Ustavno sodišče pritrjuje pobudnikom, da glede na
predstavljene določbe ZAID pogoje za inženirja geodezije izpolnjujejo le še bivši odgovorni geodeti, drugi pa samo, če te
pogoje v določenem času izpolnijo in se zahtevam novega poklica prilagodijo. Dotlej uveljavljeni poklicni profil pobudnikov je
bil ukinjen, zato po uveljavitvi ZAID pobudniki niti v okviru drugega odstavka 5. člena ZAID ne morejo opravljati geodetskih
nalog. Drugače bi veljalo le, če bi ZAID ali kateri drug predpis
tako določil oziroma to v tem pomenu tudi sistemsko (poklicno)
jasno in določno uredil v pomenu poklicne kvalifikacije (2. člen
Ustave). Tudi glede na 53. člen ZAID, ki določa prekrške in
globe vse do 60.000 EUR, ni dvoma, da je ZAID vsem drugim,
vključno s pobudniki, prepovedal opravljati geodetske inženirske naloge, uporabljati nazive ali izvajati dejavnost, če ne
izpolnjujejo v ZAID določenih pogojev. Zato je treba šteti, da je
bilo pobudnikom, ki pogojev za novi inženirski poklic ne izpolnjujejo, z uveljavitvijo ZAID onemogočeno opravljati katerokoli
geodetsko delo in s tem povezano poslovanje.
16. Po presoji Ustavnega sodišča je zakonodajalec s
tem posegel v njihovo pravico do svobodne izbire zaposlitve iz
drugega odstavka 49. člena Ustave. S prepovedjo opravljanja
reguliranega geodetskega dela oziroma poslovanja je vseobsegajoče omejil osrednjo delovno aktivnost dotlej uveljavljene
poklicne skupine.6 Zaradi izkazanega vpliva na obstoj manjših,
ekonomsko šibkejših podjetij7 ter zmožnost preživljanja pobudnikov oziroma njihovih družin se navedeno povezuje tudi z
elementi socialne države. Res je zakonodajalec s prehodnim
obdobjem predvidel možnost prilagoditve novim zahtevam glede inženirskega statusa, a to ključnega očitka pobudnikov, da
brez stvarno oprijemljivega razloga ne smejo opravljati svojega,
v praksi še vedno koristnega in potrebnega geodetskega dela,
ki so si ga izbrali za poklic, so zanj usposobljeni in so ga daljše
obdobje tudi opravljali, ne naslavlja in ne rešuje.
17. Z 49. členom Ustave zagotovljeno človekovo pravico
je mogoče omejiti v primerih, ki jih izrecno določa Ustava, in
zaradi varstva človekovih pravic drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). 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.
18. Zakonodajalcu ni mogoče očitati, da z ZAID ne bi zasledoval ustavno dopustnega cilja. Kot je navedeno v Predlogu
ZAID, je s sistemsko prenovo področja uvedel nove regulatorne
mehanizme zato, da bi zagotovil večjo kakovost izvajanja stori-

Poročilo št. 803-07/17-1, str. 7.
Enako v mnenju te službe o Predlogu zakona o arhitekturni
in inženirski dejavnosti z dne 23. 8. 2017, št. 803-07/17-1/15,
str. 1 in 10.

6 Drugače kot v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-230/00,
43.–46. točka obrazložitve.
7 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-154/94 z dne
6. 10. 1994 (Uradni list RS, št. 69/94, in OdlUS III, 98).
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tev na področju prostorskega načrtovanja in gradnje. Navedeno
je povezoval tudi s preglednejšim in učinkovitejšim reguliranjem
geodetskega dela in dejavnosti. Ker Državni zbor na pobudo
ni odgovoril, lahko Ustavno sodišče cilj izpodbijane ureditve
razbere le iz obrazložitve Predloga ZAID, kar pa glede na navedeno v 12. točki obrazložitve te odločbe ne velja enako tudi za
razloge, ki bi utemeljevali upravičenost izpodbijanega posega.
19. Ustavno sodišče ugotavlja, da izpodbijani poseg ni bil
primeren, saj so bili pobudniki v času uveljavitve ZAID, kakor
je razvidno iz zakonodajnega gradiva, še vedno opremljeni
z uporabnimi geodetskimi znanji in veščinami, potrebnimi za
opravljanje določenih geodetskih nalog. Protislovno je bilo ravnanje zakonodajalca, ki je pri zasledovanju zadanega cilja določen delovni profil sam prepoznal kot usposobljen, potreben,
koristen in celo nadalje predviden, a ga je hkrati vseeno ukinil.
Zato ukinitev predmetne poklicne skupine, ki naj bi tudi po
uveljavitvi ZAID v sodelovanju z inženirji še vedno lahko opravljala določena geodetska opravila, ni bila primerno sredstvo za
dosego tega cilja. Ob dejstvu, da je prav zakonodajalec tisti, ki
izvaja zakonske spremembe, pa je iz Predloga ZAID razvidna
teza, da določenega poklicnega profila z (de)regulacijo ni bilo
mogoče uskladiti, votla.
20. Glede na navedeno Ustavno sodišče presoja, da sta
prva in druga alineja 1. točke 66. člena ZAID v neskladju s pravico do proste izbire zaposlitve iz drugega odstavka 49. člena
Ustave. Po oceni Ustavnega sodišča razveljavitev navedene
zakonske določbe ni mogoča, saj bi vzpostavila medsebojno
nasprotujoča in konkurirajoča si zakonska režima ter nezdružljiva poklicna modela. Zato je neskladnost zgolj ugotovilo
(1. točka izreka). Pri tem je, ker ne gre le za vprašanje izbire poklicnega modela, temveč tudi za varstvo naročnikov geodetskih
storitev, za odpravo protiustavnosti kot primeren določilo krajši
rok šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka). Glede na navedeno Ustavno
sodišče ni preizkušalo drugih zatrjevanih protiustavnosti.
21. ZAID je v prehodnih določbah že sam omogočil določeno prehodno obdobje, ko je bilo do prilagoditve novim
zahtevam mogoče opravljati delo ali poslovali brez izpolnjevanja vseh pogojev (npr. z 58. in 60. členom ZAID). Da bi
Ustavno sodišče zavarovalo pravico do proste izbire zaposlitve
pobudnikov, je do odprave ugotovljene protipravnosti določilo
prehodni režim, kakor izhaja iz 12. točke obrazložitve te odločbe, v skladu s katerim lahko posamezna tehnično strokovna
opravila v okviru poklicnih nalog po navodilih in pod nadzorom
pooblaščenih inženirjev opravi tudi druga oseba z ustreznimi
kompetencami. V tem okviru pobudniki lahko delajo in poslujejo, ne da bi jih zaradi izpodbijane ureditve doletele škodljive
posledice (3. točka izreka).

nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 26. seji 13. oktobra 2022 sprejel

C.
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, drugega odstavka 40. člena in drugega odstavka
26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter sodnica in sodniki dr. Rok Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford
ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik,
dr. Rok Svetlič in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo soglasno.
Sodnik Accetto je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Ta sklep določa:
1. podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati specialni
investicijski sklad (v nadaljevanju: SIS), da se šteje, da je likvidnostni profil, trajanje in politika odkupov enot SIS skladna z
naložbeno politiko SIS, ter
2. pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati sredstva
SIS, da se šteje, da so naložena po načelu razpršitve tveganj,
povezanih s strategijo SIS.

Dr. Matej Accetto
predsednik

SODNI SVET
3214.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3215.

Sklep o skladnosti likvidnostnega profila,
naložbene politike, trajanja in politike odkupov
enot specialnega investicijskega sklada
ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega
investicijskega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 84. člena in 1. točke
106. člena Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/22) Agencija za trg vrednostnih
papirjev izdaja

SKLEP
o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene
politike, trajanja in politike odkupov enot
specialnega investicijskega sklada
ter o ustrezni razpršitvi naložb
specialnega investicijskega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)

2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati SIS, da se šteje,
da je likvidnostni profil SIS, trajanje SIS in politika
odkupov enot SIS skladna z naložbeno politiko SIS)
(1) Za naložbeno politiko, likvidnostni profil, trajanje in
politiko odkupov SIS šteje, da so usklajeni, če imajo imetniki
enot SIS možnost, da se njihove enote odkupijo ali izplačajo
na način, ki je skladen s pravično obravnavo vseh vlagateljev v
SIS in v skladu s politiko odkupov in obveznostmi SIS.
(2) Pri ocenjevanju usklajenosti iz prejšnjega odstavka
upravljavec SIS upošteva tudi vpliv, ki ga lahko imajo odkupi
na osnovne cene ali na razlike med prodajnimi in nakupnimi
cenami posameznih sredstev SIS.
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(3) Če naložbena politika odprtega SIS upravljavcu SIS
omogoča odkupe enot SIS v skladu s pogojem iz prvega odstavka tega člena, brez uporabe orodja za upravljanje likvidnosti, ki zmanjšuje znesek izplačila vlagatelju iz naslova zahteve
za odkup ali izplačilo enot, ki presega običajne izstopne stroške, ki pripadajo upravljavcu SIS, je lahko takšen SIS oblikovan
za nedoločen ali določen čas.
(4) Če ima upravljavec odprtega SIS za namene upravljanja likvidnosti SIS v aktu o ustanovitvi SIS predvideno uporabo
orodja za upravljanje likvidnosti, ki zmanjšuje znesek izplačila
vlagatelju iz naslova zahteve za odkup ali izplačilo enot, ki
presega običajne izstopne stroške, ki pripadajo upravljavcu
SIS, mora biti takšen SIS oblikovan za določen čas, ki ne bo
daljši od 15 let.
(5) Omejitev iz prejšnjega člena ne velja v primeru, če
upravljavec odprtega SIS omejuje izplačilo vlagatelju, z uporabo orodja za upravljanje likvidnosti iz prejšnjega odstavka,
največ dve leti po vplačilu vlagatelja v SIS.
(6) Če naložbena politika SIS ne omogoča oblikovanja
odprtega SIS ali se SIS oblikuje kot zaprt SIS, mora biti tak
SIS, da bo izpolnil pogoj iz prvega odstavka tega člena, ob
ustanovitvi oblikovan za določen čas in sicer obdobje, ki ne
sme biti daljše od 15 let.
(7) Na koncu obdobja iz prejšnjega odstavka upravljavec
SIS takšen SIS likvidira, razen če še pred iztekom tega obdobja
večina imetnikov enot SIS, ki je predvidena za spremembo akta
o ustanovitvi SIS, odloči, da se SIS preoblikuje v odprt SIS, ali
se obdobje, za katero je bil SIS ustanovljen, podaljša.
(8) Ne glede na šesti odstavek je lahko zaprt SIS oblikovan tudi za nedoločen čas, če se z njegovimi enotami trguje na
organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja (MTF).
3. člen
(pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati sredstva SIS,
da se šteje, da so naložena po načelu razpršitve tveganj,
povezanih s strategijo SIS)
(1) V povezavi z naložbeno strategijo SIS, se načelo
razpršitve tveganj nanaša na ustrezno razpršitev naložb SIS
in koncentracijo v posamezni naložbi.
(2) Razpršitev naložb SIS ne pomeni razpršitve sredstev
SIS v različne vrste naložb temveč primarno med več naložb
znotraj iste vrste, značilne za izbrano naložbeno strategijo.
(3) Šteje se, da gre za razpršitev naložb SIS z naložbeno
strategijo nepremičninskih skladov tudi, kadar je SIS izpostavljen do več najemojemalcev, ki so različni dolžniki SIS.
(4) Minimalna predvidena razpršitev naložb SIS mora biti
opredeljena v aktu o ustanovitvi SIS, pri čemer sredstva SIS v
nobenem primeru ne smejo biti naložena hkrati v manj kot tri
naložbe oziroma SIS ne sme biti izpostavljen do manj kot treh
med seboj nepovezanih oseb.
(5) Aktu o ustanovitvi SIS mora upoštevaje obdobje trajanja SIS, vsebovati tudi časovnico, ko predvidena razpršitev
postane za upravljavca SIS pravno zavezujoča.
(6) Naložbene omejitve:
1. se začnejo uporabljati najkasneje 5 let po datumu pridobitve statusa SIS ali po poteku polovice časa za katerega je
bil SIS ustanovljen, če je bil SIS ustanovljen za določen čas;
2. se prenehajo uporabljati, ko SIS začne s postopkom
likvidacije.
4. člen
(pasivne kršitve naložbenih pravil SIS)
(1) Izpostavljenosti in deleži sredstev SIS lahko odstopajo
od pravil, ki so za SIS določena v aktu o ustanovitvi SIS, tudi
zaradi razlogov, na katere upravljavec SIS nima vpliva.
(2) Če izpostavljenosti in deleži sredstev SIS odstopajo
zaradi razlogov, na katere upravljavec SIS nima vpliva, upravljavec SIS nemudoma sprejme in začne izvajati ukrepe za
čimprejšnjo odpravo odstopanj.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2022-5
Ljubljana, dne 6. oktobra 2022
EVA 2022-1611-0116
Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

3216.

Sklep o pravnih poslih, ki so lahko podlaga
za prenos enote alternativnega vzajemnega
sklada

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o oblikah
alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/22)
Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o pravnih poslih, ki so lahko podlaga za prenos
enote alternativnega vzajemnega sklada
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa pravne posle, ki so lahko podlaga za
prenos neprenosljive enote alternativnega vzajemnega sklada
na drugega vlagatelja.
2. člen
(pravni posli, ki so lahko podlaga za prenos)
(1) Upravljavec alternativnega vzajemnega sklada lahko
neprenosljivo enoto alternativnega vzajemnega sklada prenese
na drugega vlagatelja na podlagi naslednjih pravnih poslov,
sklenjenih v obliki notarskega zapisa:
1. pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna
pogodba);
2. pogodbe o dosmrtnem preživljanju;
3. darilne pogodbe za primer smrti;
4. sporazuma o delitvi skupnega premoženja po razvezi
zakonske zveze.
(2) Prenos enote na podlagi pogodb iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka tega člena je mogoč le ob sočasni predložitvi
ustreznega izpiska iz matične knjige umrlih.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2022-2
Ljubljana, dne 6. oktobra 2022
EVA 2022-1611-0115
Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
DOBREPOLJE
3217.

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja
v času volilne in referendumske kampanje
v Občini Dobrepolje

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08
– odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) in
14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20
– UPB-2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 21. redni seji
dne 13. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne
in referendumske kampanje v Občini Dobrepolje
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja
na plakatnih mestih v lasti Občine Dobrepolje v času volilne
oziroma referendumske kampanje.
Občina Dobrepolje enakopravno in brezplačno zagotavlja
vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje
uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v
občini o listi kandidatov ali posameznemu kandidatu oziroma
referendumskem vprašanju.
2. člen
Občina Dobrepolje zagotavlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje na celotnem območju
objavo propagandnih sporočil. Volilna oziroma referendumska
kampanja se izvaja s pomočjo oglasnih tabel, ki se nahajajo
po vaseh v občini.
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno
propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih
mestih, ki so v lasti Občine Dobrepolje, ter na podlagi pridobljenega dovoljenja za plakatiranje.
Organizatorju volilne kampanje oziroma referendumske
kampanje se zagotovi plakatno mesto za en plakat v velikosti
B2 (500 mm x 707 mm).
3. člen
Vsi organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje
morajo za lepljenje in nameščanje plakatov pridobiti dovoljenje
za plakatiranje, ki ga na podlagi oddane vloge izda občinska
uprava Občine Dobrepolje.
Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje se odda na
Občino Dobrepolje. Postopek izdaje dovoljenja v skladu s pravili splošnega upravnega postopka vodi občinska uprava. Vloga
za pridobitev pravice za plakatiranje mora vsebovati namen za
katerega se dovoljenje izdaja (volitve, referendum ipd.), datum
izvedbe ter naziv, naslov in kontaktne podatke organizatorja
volilne oziroma referendumske kampanje.
Po pridobitvi dovoljenja morajo organizatorji volilne oziroma
referendumske kampanje plakate dostaviti na Občino Dobrepolje,
ki plakate opremi z žigom in podpisom uradne osebe. Ustrezno
opremljene plakate organizatorji volilne oziroma referendumske
kampanje oziroma njihovi pooblaščenci sami nameščajo na oglasne table, navedene v 2. členu tega odloka, upoštevajoč, da
občina organizatorju zagotavlja eno plakatno mesto za velikost
plakata B2 (500 mm x 707 mm) na vsaki oglasni tabli.
4. člen
Na plakatnih mestih se plakati nameščajo na prvo prosto
zaporedno mesto. Prvo plakatno mesto je v zgornjem levem
kotu panoja namenjenega plakatiranju, zaključi se v spodnjem
desnem kotu. Vmesna prosta mesta niso dovoljena.

Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje so
dolžni najkasneje v 7 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse
svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.
5. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu
tega odloka, je organizatorjem volilne oziroma referendumske
kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca
reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ter zemljišč.
6. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski
kampanji.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0007-0002/2022
Videm, dne 13. oktobra 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

3218.

Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup
zemljišč, ki so del obstoječih cestišč
in zemljišč namenjenih ureditvi javne
prometne infrastrukture na območju
Občine Dobrepolje

Na podlagi 3. in 13. 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), 19. člena, 20. člena in 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 2. in 18. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 77/15) in
14. člena Statuta Občine Dobrepolje (14. člena Statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet
Občine Dobrepolje na 21. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč,
ki so del obstoječih cestišč in zemljišč
namenjenih ureditvi javne prometne
infrastrukture na območju Občine Dobrepolje
1. člen
S tem sklepom se na območju Občine Dobrepolje (v
nadaljevanju: občina) določi izhodiščna cena nepremičnin (zemljišč) po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in
niso javno dobro ali v lasti občine ter zemljišč namenjenih
ureditvi bodoče javne prometne infrastrukture.
2. člen
Izhodiščna cena na enoto površine zemljišča po katerem
poteka kategorizirana občinska cesta in zemljišča namenjenega ureditvi bodoče javne prometne infrastrukture temelji
na Dopolnitvi poročila o vrednosti nepremičninskih pravic, lastninske pravice na nepremičninah, na enoti površine zemljišč
namenjenih urejanju javne infrastrukture v Občini Dobrepolje,
Vida Medved, Ljubljana, 25. 10. 2017, 1. 8. 2022 in se oblikuje
glede na katastrsko klasifikacijo zemljišč in bonitetno oceno
kmetijskih zemljišč.
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3. člen
Izhodiščna cena se uporablja v primerih odkupa zemljišč
v lasti fizičnih in pravnih oseb z namenom zemljiškoknjižne
ureditve zemljišč po katerih potekajo kategorizirane javne ceste
in v primerih odkupa zemljišč namenjenih bodoči ureditvi javne
prometne infrastrukture.
Zemljišča iz prejšnjega odstavka, katerih posamična
vrednost je izkustveno višja od 10.000 EUR ter izjemoma,
ob izkazanih posebnih okoliščinah in dejstvih, se odkupi po
vrednosti iz strokovne cenitve nepremičnin, ki jo opravi sodno
zapriseženi cenilec ustrezne stroke.
4. člen
Izhodiščna cena na enoto površine pozidanega zemljišča
po katerem poteka kategorizirana in druga občinska cesta
znaša 2,40 EUR/m2.
V primeru, da zemljišča in deli zemljišč, ki so v lasti fizičnih
oseb in so že dlje časa v javni rabi: deli površin kategoriziranih
in drugih občinskih cest, leže v naselju Videm je ocenjeno vrednost potrebno korigirati s 25 %, v večjih naseljih (Bruhanja vas,
Cesta, Kompolje, Mala vas, Podgora, Podgorica, Podpeč, Ponikve, Predstruge, Pri Cerkvi Struge, Lipa, Zagorica, Zdenska
vas) z 20 % in v vseh ostalih naseljih občine (Četež pri Strugah,
Hočevje, Kolenča vas, Paka, Podtabor, Potiskavec, Rapljevo,
Tisovec, Tržič in Vodice) s 15 %.
5. člen
V primerih odkupa zemljišč namenjenih bodoči ureditvi
javne prometne infrastrukture je izhodiščna cena na enoto
površine za:
– kmetijska zemljišča po zaokroženih vrednostih bonitetnih točk:
Bonitetne točke
80
70
60
50
40
30
20
10

Odškodnina EUR/m2
2,65
2,33
1,99
1,66
1,33
1,00
0,66
0,34

– gozdna zemljišča 0,67 EUR/m2 in
– zemljišča v območju stavbnih zemljišč 10,00 EUR/m2.
6. člen
Pridobivanje zemljišč po katerih potekajo kategorizirane
javne ceste in zemljišča namenjenega ureditvi bodoče javne
prometne infrastrukture sprejme občinski svet z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem ali z načrtom ravnanja z
nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo organ,
pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, če tako določi občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
3219.

Sklep o delnem povračilu stroškov
volilne kampanje za Lokalne volitve 2022
v Občini Dobrepolje

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in
98/13) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 107/20 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na
21. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
za Lokalne volitve 2022 v Občini Dobrepolje
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina
sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 – v Občinski svet Občine Dobrepolje in volitve
župana Občine Dobrepolje.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
0,12 EUR za dobljeni glas so upravičeni tudi organizatorji volilne
kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo
najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so
glasovali.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata za župana v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi
dobljenih glasov v tem krogu glasovanja. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskem svetu in računskemu sodišču.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih
cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območji Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 17/18).

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine
Dobrepolje v roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo,
občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.

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

6. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 371-22/2022
Videm, dne 13. oktobra 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

Št. 032-0005/2022
Videm, dne 13. oktobra 2022
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

Uradni list Republike Slovenije
JESENICE
3220.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119.a člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine
Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

Št.

2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2022-5
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

3221.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119.a člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine
Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1

Stran
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(Uradni list RS, št. 26/11, 30/11, 29/18, 20/22) se za zadnjim,
drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo
blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko
izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2022-5
Jesenice, dne 29. septembra 2022

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Koroška Bela Jesenice
1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice (Uradni
list RS, št. 18/97, 90/98, 43/00, 60/07, 113/08, 80/09, 25/10,
92/12, 29/18, 20/22) se za zadnjim, drugim odstavkom doda
nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo
blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko
izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«

133 / 18. 10. 2022 /

Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

3222.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119.a člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine
Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1
1. člen
V 3. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1 (Uradni
list RS, št. 84/11, 91/15, 54/17, 29/18) se za prvim odstavkom
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občine iz prvega odstavka tega člena za namen ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti,
pomembnih za razvoj in kakovost življenja njenih prebivalcev,
sprejmejo letni program izobraževanja odraslih.«
2. člen
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo
blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko
izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
3. člen
V 6. členu se črta tretja alineja 3. točke, ki se glasi:
»– vodja izobraževalnega programa«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred
potekom mandatne dobe, za katero je bil imenovan oziroma
izvoljen, če:

Stran

10020 /

Št.
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– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu. Odstop člana sveta zavoda,
predstavnika delavcev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno
izjavo člana sveta o odstopu.
Glede postopka za odpoklic predstavnika ustanoviteljice
v svetu zavoda, za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda se uporabljajo predpisi ustanoviteljice
in zavoda.
Predstavniku udeležencev preneha mandat s prenehanjem statusa udeleženca izobraževanja v zavodu. Status
udeleženca v izobraževanju v zavodu se izkazuje z ustrezno
dokumentacijo, kot je vpisni list ali pogodba o izobraževanju.
Članu sveta zavoda, ki je bil imenovan na funkcijo, ki ni
združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem
imenovanja na to funkcijo.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za
preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni
član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen
član, kateremu je prenehal mandat. Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal
mandat enemu članu in je do izteka mandata sveta manj kot
6 mesecev.«
5. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2022-6
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

3223.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in
119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP)
je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9.
2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Poldeta Stražišarja Jesenice
1. člen
4. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 23/99, 14/00, 43/00, 84/06, 60/07, 34/08,
25/10, 45/15, 29/18, 52/22) se spremeni, da se sedaj glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»4. člen
Glavne dejavnosti zavoda v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so:
– P 85.200
– P 85.500

Osnovnošolsko izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Zavod poleg glavnih dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavne dejavnosti in so vodene v
standardni klasifikaciji pod šiframi:
– 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 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
– H 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I 56.290
Druga oskrba z jedmi
– J 58.110
Izdajanje knjig
– J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J 58.190
Drugo založništvo
– J 58.290
Drugo izdajanje programja
– J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
– L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
– N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
– Q 88.910
Dnevno varstvo otrok
– Q 88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
– R 90.010
Umetniško uprizarjanje
– R 90.030
Umetniško ustvarjanje
– R 91.011
Dejavnost knjižnic
– R 91.012
Dejavnost arhivov
– R 93.110
Obratovanje športnih objektov
– R 93.190
Druge športne dejavnosti
– R 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je
v javnem interesu.
Šola lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga
in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovila najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2022-6
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

Uradni list Republike Slovenije
3224.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice –
UPB1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in
119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP)
je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9.
2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
– UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11, 30/11, 29/18, 52/22) se za zadnjim, drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo
blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko
izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2022-5
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

3225.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2

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), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in
119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP)
je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9.
2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec
Jesenice« – UPB2 (Uradni list RS, št. 90/11, 80/16, 54/17,

Št.
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Stran
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29/18, 46/19, 20/22) se za zadnjim, petim odstavkom doda
šesti odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo
blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko
izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2022-5
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

3226.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Jesenice – UPB1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 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
119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP)
je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9.
2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Jesenice – UPB1
1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 (Uradni list
RS, št. 26/11, 30/11, 39/18, 46/19, 52/22) se za zadnjim, drugim
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo
blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko
izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2022-4
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič
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Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« –
UPB1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in
119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP)
je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9.
2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo
blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko
izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2022-5
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
1. člen
V 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod
za šport Jesenice« – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11, 82/13,
49/16, 35/17, 39/18, 69/19 in 52/22) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo
blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko
izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2022-5
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

3228.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119.a člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine
Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

3229.

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), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119.a člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine
Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice
1. člen
V 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 44/09, 92/11, 34/12,
73/12, 49/16 in 29/18) se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo
blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko
izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2022-5
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan
Občine Jesenice
Blaž Račič

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
1. člen
V 5. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (Uradni list RS, št. 44/09, 92/11,
45/15, 39/18 in 200/20) se za zadnjim, tretjim odstavkom doda
nov četrti odstavek, ki se glasi:

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

MEŽICA
3230.

II. Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Mežica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve),

Uradni list Republike Slovenije

Št.

29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in 15. člena
Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski
svet Občine Mežica na 23. redni seji dne 12. 10. 2022 sprejel

II. ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica
za leto 2022
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41
411

42
43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto
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
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
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
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi drugim
izvajalcem javnih služb, ki niso
proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

v EUR
Rebalans II
2022
4.785.545
3.011.339
2.455.233
2.194.848
204.780
55.605
556.106
280.670
8.000
3.636
263.800
100.000
45.000
55.000
10.000
10.000
1.664.206
1.328.871
335.335
5.329.942
1.371.475
206.089
33.012
1.047.756
12.100
72.518
1.524.998
8.798
754.725
210.207
551.268
2.322.746
2.322.746
110.723
58.050
52.673
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

10023

–544.397

0
0
0
0
225.700
225.700
225.700
131.046
131.046
131.046
–449.743
94.654
544.397
449.743

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2022-3
Mežica, dne 12. oktobra 2022
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

3231.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Mežica

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08
– odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US)
in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17)
je Občinski svet Občine Mežica na 23. redni seji dne 12. 10.
2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Mežica
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve.

Stran
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2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v
lokalni skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se
stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju
kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 evra na posameznega
volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 evrov za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov v višini 0,12 evra le na osnovi dobljenih
glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Mežica
najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu ter
računskemu sodišču.
6. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Mežica za volilno leto 2018 (Uradni list RS, št. 66/18).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-0004/2022-1
Mežica, dne 12. oktobra 2022
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

MIREN - KOSTANJEVICA
3232.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem
Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (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 in 127/06 – ZJZP), 2. in
19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 13/18) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16)

Uradni list Republike Slovenije
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 26. seji dne
22. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem
Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 16/18 in 108/20).
2. člen
V prvem odstavku 1. člena odloka se za besedo turizma
doda besedilo: »in kulture« ter za besedo turizmom doda besedilo: »in kulturo«.
3. člen
Prvi odstavek 2. člena odloka se spremni tako, da se
glasi: »Ime zavoda je: Javni zavod za turizem in kulturo Miren
Kras.«
Drugi odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se
glasi: »Skrajšano ime je: Javni zavod Miren Kras (JZMK).«
4. člen
Prvi odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Temeljni namen ustanovitve Zavoda je načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spodbujanje turizma, z namenom enotnega razvoja, pospeševanja in promocije turizma ter turistične
informacijske dejavnosti v Občini Miren - Kostanjevica. Namen
delovanja Zavoda na področju kulture je izvajanje programov
in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti vseh zvrsti
umetnosti skozi medije in vzgojno izobraževalne programe in
vsebine. Poleg tega pa je namen Zavoda tudi upravljanje javnih objektov in infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti
povezanih s turizmom in kulturo v Občini Miren - Kostanjevica.«
5. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se za besedo Zavoda
doda besedilo »na področju turizma«.
Za prvim odstavkom 6. člena odloka se doda drugi odstavek odloka, ki se glasi:
»Dejavnosti Zavoda na področju kulture so:
a) skrb za celovit razvoj kulture v občini,
b) upravljanje s kulturnimi objekti, ki jih je nanj prenesel
ustanovitelj z ustrezno pogodbo,
c) varovanje in predstavljanje kulturne in naravne dediščine, ohranjanje materialne in vsebinske lastnosti predmetov in
objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna in naravna
dediščina, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost,
d) zagotavljanje javne dostopnosti, skrb za uveljavljanje
in ohranjanje kulturne in druge dediščine, s katero upravlja ter
omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja,
e) izvajanje letnega programa kulture v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
f) dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem
letnega programa kulture,
g) pripravljanje in izvajanje pedagoških programov ter programov za težje prilagodljive družbene skupine in omogočanje
dostopnost do programov telesno oviranim osebam,
h) izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,
i) izvajanje dejavnosti muzejev: evidentiranje, zbiranje,
dopolnjevanje, hranjenje, dokumentiranje, preučevanje, posredovanje in prezentiranje muzejskega in arhivskega gradiva,
j) skrb za dokumentiranje in arhiviranje prireditev,
k) izvajanje informativne in založniške dejavnosti, namenjeno izvajanju javne službe.«
Dosedanji drugi odstavek 6. člena odloka postane tretji
odstavek odloka.

Uradni list Republike Slovenije
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Dosedanji tretji odstavek 6. člena odloka postane četrti
odstavek odloka in se spremeni, tako da se glasi:
»Za izvrševanje nalog po tem odloku opravlja Zavod naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
A/02.100
C/17.230
C/18.110
C/18.120
C/18.130
C/18.140
C/18.200
G/47.190
G/47.610
G/47.621
G/47.630
G/47.640
G/47.650
G/47.789
G/47.810
G/47.890
G/47.910
G/47.990
I/55.100
I/55.201
I/55.203
I/55.204
I/55.209
I/55.300
I/55.100
I/56.101
I/56.102
I/56.300
J/58.110
J/58.120
J/58.130
J/58.140
J/58.190
J/59.110
J/59.120
J/59.130
J/59.140
J/59.200
J/62.090
J/63.110
J/63.120
J/63.910
J/63.990
L/68.200
L/68.320
M/70.210
M/70.220
M/72.200
M/73.110
M/73.120
M/73.200
M/74.100
M/74.200
M/74.300
M/74.900

Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
Tiskanje časopisov
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Druga trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
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
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Počitniški domovi in letovišča
Oddajanje zasebnih sob gostom
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost avtokampov, taborov
Gostišče
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnica
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

Stran

10025

Stran
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N/77.210
N/77.220
N/77.290
N/77.330
N/77.390
N/77.400
N/78.100
N/78.200
N/78.300
N/79.110
N/79.110
N/79.120
N/79.120
N/79.900
N/81.100
N/81.300
N/82.110
N/82.190
N/82.200
N/82.300
N/82.990
P/85.510
P/85.520
P/85.590
P/85.600
R/90.010
R/90.020
R/90.030
R/90.040
R/91.011
R/91.012
R/91.020
R/91.030
R/91.040
R/93.299
R/96.090
S/94.120
S/94.999
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Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje videokaset in plošč v najem
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
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Dejavnost potovalnih agencij
Prodaja turističnih paketov
Dejavnost organizatorjev potovanj
Organiziranje turističnih paketov
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Dejavnost klicnih centrov
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.«
Dosedanji četrti odstavek 6. člena odloka postane peti
odstavek odloka.
Doda se nov šesti odstavek 6. člena odloka, ki se glasi:
»(6) Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja
le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to
dejavnostjo povezanih odhodkov.«
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Svet zavoda uskladi določbe statuta zavoda s tem odlokom v treh mesecih od njegove uveljavitve.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2022-3
Miren, dne 22. septembra 2022
Župan
Občine Miren
Mauricij Humar
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SLOVENSKE KONJICE
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409
41
410
411

Odlok o rebalansu 3 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 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu 3 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, 50/22 in 81/22) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in 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 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
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
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v EUR
15.405.634,00
12.772.515,00
11.257.705,00
9.776.205,00
1.205.000,00
276.500,00
1.514.810,00
1.160.410,00
12.000,00
25.000,00
41.500,00
275.900,00
110.000,00
60.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
2.340.229,00
1.572.365,00
767.864,00
177.890,00
0,00
177.890,00
17.331.610,00
3.512.346,00
693.600,00
108.900,00
2.408.056,00
25.000,00

Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
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.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
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
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Stran

10027

276.790,00
6.025.770,00
68.000,00
3.919.250,00
382.690,00
1.655.830,00
7.505.146,00
7.505.146,00
288.348,00
60.600,00
227.748,00
–1.925.976,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
623.100,00
623.100,00
623.100,00
–2.199.076,00
–273.100,00
1.925.976,00
3.418.330,33
3.418.330,33
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0223/2022(110)
Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

Stran
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3234.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Sodražica (krajše: SD OPN 2 Sodražica)

Na podlagi 38. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (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) v
povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3
(Uradni list RS, št. 199/21) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine
Sodražica na 22. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Sodražica (krajše: SD OPN 2 Sodražica)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(uvodne določbe)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in popolnitve
Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica (v nadaljevanju: OPN), ki v celoti nadomestijo besedilo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Uradni list RS, št. 49/11, 50/14, 32/15, 46/16, 82/16, 23/17, 30/17).
(2) OPN je izdelalo podjetje Studio FORMIKA, d.o.o.,
št. projekta 03/2017.
(3) OPN velja na celotnem območju občine.
2. člen
(namen)
(1) Z OPN se določajo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov
v prostor.
(2) OPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlaga za
gradnjo enostavnih objektov.
(3) OPN določa usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).
3. člen
(vsebina in sestavine OPN)
(1) OPN je sestavljen iz besedilnega in grafičnega dela.
OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.
(2) Besedilni del OPN obsega naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Strateški del
III. Izvedbeni del
IV. Prehodne in končne določbe
Priloga 1
(3) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje naslednje
karte:
1. Prikaz zasnove prostorskega razvoja občine
2. Prikaz zasnove gospodarske javne infrastrukture
3. Prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikaz okvirnih območij razpršene poselitve
4. Prikaz usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo
5. Prikaz usmeritev za razvoj v krajini
6. Prikaz usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč
(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje
karte:
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1. Pregledna karta Občine Sodražica z razdelitvijo na liste
2. Pregledna karta Občine Sodražica s prikazom osnovne
namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske
javne infrastrukture
(5) Priloge:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije za
območje Občine Sodražica
– prikaz stanja prostora Občine Sodražica
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve
– urbanistični načrt Sodražice
– usmeritve za izdelavo OPPN (na izvedbeni in strateški
ravni)
– mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev sprememb in dopolnitev OPN
– povzetek za javnost
– okoljsko poročilo.
4. člen
(uporabljeni pojmi, izrazi in okrajšave)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem prostorskem načrtu, so opredeljeni v predpisih s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov, ki so veljali na dan uveljavitve tega prostorskega
načrta in imajo enak pomen, kot ga določajo ti predpisi.
(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
– Avtobusna postaja je določen prostor za sprejem in
odpravo avtobusov, ki mora imeti prometni urad, pokrite perone, urejene za varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore
za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov, mesto za prodajo
vozovnic, sanitarije in s predpisi določeno opremo.
– Avtobusno postajališče je označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno
vstopanje oziroma izstopanje potnikov.
– Bruto tlorisna površina objekta (v nadaljnjem besedilu: BTP) je skupna površina etaž stavbe, kot jo določa standard
SIST ISO 9836.
– Enota urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP)
je območje z enotnimi značilnostmi prostora, na katerem se
določi namenska raba in dopustna izraba prostora ter omejitve,
povezane z varstvom okolja, ohranjanjem narave in varstvom
kulturne dediščine ter se za posamezne vrste posegov v prostor določijo enotni prostorski izvedbeni pogoji oziroma usmeritve ter pogoji in omejitve za izdelavo občinskega podrobnega
prostorskega načrta, če je ta predviden.
– Etaža je del stavbe med dvema stropoma.
– Etažnost objekta je določena s številom etaž nad
terenom. Za etažo se šteje klet (K), pritličje (P), nadstropje
(1), mansarda (M). Klet (K) je kot etaža v skladu s pogoji tega
odloka dopustna povsod, če to ni izrecno prepovedano.
– Faktor izrabe zemljišča, namenjenega za gradnjo (v
nadaljnjem besedilu: FI) je razmerje med BTP in celotno površino
zemljišča, namenjenega za gradnjo, pri čemer je BTP skupna površina vseh etaž zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Pri izračunu FI se ne upošteva BTP kletnih etaž.
– Faktor zazidanosti zemljišča, namenjenega za gradnjo (v nadaljnjem besedilu: FZ) je razmerje med zazidano
površino vseh stavb in celotno površino gradbene parcele. Pri
tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom
se ne upoštevajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi
ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti. Upoštevajo pa se
površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh
enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom.
– Faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med zelenimi
površinami na raščenem terenu in celotno površino parcele
objekta.
– Frčada je del strehe kot funkcionalni strešni arhitekturni
element za osvetlitev mansardnih ali podstrešnih prostorov.
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– Gospodarska javna infrastruktura je tisti gradbeno-inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti izvajanja
gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali
tvori omrežje, ki je zgrajeno v javno korist. Vrste gospodarske
javne infrastrukture so: prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča), energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega
plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov), komunalna
infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
vodna infrastruktura, infrastruktura za gospodarjenje z drugimi
vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja, drugi objekti v
javno korist (elektronske komunikacije).
– Gostinski vrt je prostor zunaj gostinskega objekta,
namenjen gostinski dejavnosti.
– Gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih
z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje
objekta, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo namembnosti.
– Grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni
objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so
dostopni vsem pod enakimi pogoji.
– Kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka zadnje
etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega sloja
strešne konstrukcije.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Klet (v nadaljnjem besedilu: K) je del stavbe, katere
prostori se nahajajo od pritličja navzdol in kjer je več kot 50 %
bruto volumna vkopanega.
– Mansarda (v nadaljnjem besedilu: M) je del stavbe,
katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho.
– Nadstropja so vse etaže stavbe nad pritličjem. Nadstropje v zadnji etaži se lahko izdela tudi kot mansarda.
– Naselje je območje obstoječega naselja, ki obsega
zemljišča, pozidana s stanovanjskimi in drugimi stavbami ter
gradbeno-inženirskimi objekti in pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo uporabo, ter javne površine. Naselje tvori
skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb. Naselja se med
seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter velikosti, urbanistični ureditvi in arhitekturi.
– Nezakonita gradnja pomeni, da se gradnja oziroma
dela, za katera je predpisano gradbeno ali drugo upravno
dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja ali v neskladju z njim.
– Nestanovanjska stavba je stavba, v kateri ni stanovanjskih površin.
– Objekt je stavba, gradbeni inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali
inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov
ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in
napravami v objektu, ki so namenjene delovanju objekta.
– Objekti za oglaševanje obsegajo vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in
zvočno oglaševanje širši javnosti.
– Obvezna gospodarska javna infrastruktura so objekti
in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo
varstvo okolja; objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje
izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki
urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
objekti grajenega javnega dobra, in sicer občinske ceste, javna
parkirišča in druge javne površine.
– Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se odstranijo, porušijo ali razgradijo vsi nadzemni in podzemni deli
objekta.
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– Oglaševanje za lastne potrebe obsega predstavitev
dejavnosti oziroma blaga pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov na stavbah in na gradbeni parceli stavb,
v katerih se opravlja oglaševana dejavnost. Med oglaševanje
za lastne potrebe sodi tudi oglaševanje za potrebe prodaje ali
oddaje zemljiške parcele ali stavbe. Tako oglaševanje je dovoljeno le na lokaciji zemljiške parcele ali stavbe, ki se prodaja
ali oddaja.
– Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave
za oskrbo z vodo, za čiščenje in odvajanje odpadnih vod, za
ravnanje z odpadki in za odlaganje odpadkov.
– Otroško igrišče je prostor za potrebe otroške igre,
opremljen z urbano opremo in zasajen z drevesno in grmovno
vegetacijo; lahko je namenjeno eni ali različnim starostnim
skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana
v sklopu parka ali drugega območja.
– Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom
gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg v
fizične strukture na zemeljskem površju ter pod njim.
– Praviloma – izraz pomeni, da gre za priporočilo, ki ga
je potrebno upoštevati, razen v primeru, če to zaradi utemeljenih razlogov, razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal in
omejitev ni mogoče.
– Pretežno – izraz pomeni najmanj 70 %, tako da je
možno znotraj neke dejavnosti, območja urejanja ali objekta
spremeniti 30 % površin.
– Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji
na vodno zemljišče na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda 5 metrov od meje vodnega
zemljišča.
– Pritličje (v nadaljnjem besedilu: P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino
ali največ 1,4 m nad njo, merjeno od najnižje kote terena ob
objektu.
– Prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega
objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri. Prizidavo
objekta je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko
obstoječih priključkov objekta, h kateremu se dozida oziroma
nadzida.
– Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti
spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti
najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo;
povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi
usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo
predpisi, ki urejajo graditev.
– Sleme je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je
hkrati najvišja točka strehe. Za 1,5 m ga lahko presega dimnik
in zaključek instalacijskega bloka.
– Sonaravno urejanje vodotokov je urejanje vodotokov ob upoštevanju hidroloških, ekoloških, krajinskih in drugih
vidikov.
– Sprememba namembnosti je sprememba namena
objekta ali njegovega dela, ki se izvede samostojno ali hkrati z
vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti se ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru
podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo
enotne klasifikacije objektov.
– Strnjena pozidava je gradnja stavb, ki se med seboj
stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.
– Trg je odprta javna površina, delno ali v celoti obdana s
stavbami, primerna za sestajanje, zbiranje ljudi.
– Varovalni koridor vodov in naprav komunalne infrastrukture obsega prostor, v katerem je dopustna gradnja
objektov pod pogoji tega odloka in posebnim soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s predpisi.
– Varovalni pas prometne, komunalne, energetske
in druge infrastrukture obsega prostor, določen v skladu s
predpisi, v katerem so gradbeni posegi dopustni le s soglasjem
pristojnega organa oziroma upravljavca.
– Veduta je poudarjen pogled iz določenega mesta opazovanja (praviloma javne površine) z jasno določeno smerjo in
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prostorsko zaokroženim ciljem opazovanja, ki je lahko objekt
ali območje.
– Višina objekta oziroma stavbe, ki je določena s tem
odlokom, je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho ali na
vencu stavbe z ravno streho. Na nagnjenem terenu se višina
stavbe meri od najnižje kote stavbe na terenu in najvišjo točko
stavbe. Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralniki ali sončne celice, dostop do
strehe, ograja, objekt in naprave elektronske komunikacijske
infrastrukture.
– Vodno zemljišče obsega strugo vodotoka skupaj z brežino do prehoda v okoliški ravninski teren, v primeru strmega
pobočja pa do prehoda iz območja vodne erozije in nanosov v
okoliško zarast ali pobočne nanose.
– Vrstna hiša je stanovanjska stavba z enim stanovanjem, zgrajena v strnjenem nizu najmanj treh zaporedno
zgrajenih hiš enakih gabaritov, ki ima vmesni zid s sosednjim
objektom. Če se gradijo več kot tri vrstne hiše, morajo imeti
skupine najmanj treh hiš enake gabarite.
– Vzdrževanje objekta so dela, namenjena ohranjanju
uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo
napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji.
– Zakonito zgrajeni objekt je objekt, za katerega gradnjo
je bilo izdano predpisano upravno dovoljenje (uporabno dovoljenje, gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte, odločba o
priglasitvi del in lokacijska informacija za gradnjo enostavnih
objektov) ali je zgrajen pred 31. decembrom 1967.
– Zelene površine naselja so površine, namenjene preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem, parki ter druge javne zelene površine, ki so namenjene
izboljšanju kvalitete bivanja v naselju. Zelene površine naselja
se vključno z vodnimi in obvodnimi prostori ter kmetijskimi in
gozdnimi površinami združujejo v zeleni sistem naselja.
– Zemljišče, namenjeno za gradnjo je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma
na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
(3) Kadar se pomen izrazov iz prvega odstavka tega člena
in iz drugih členov, ki so vsebinsko enaki izrazom iz zakonov in
drugih državnih predpisov, zaradi spremembe teh aktov spremenijo, se uporabljajo v svoji spremenjeni obliki.
5. člen
(vsebina odloka OPN)
(1) V odloku so v nadaljevanju naslednje vsebine:
I. UVODNE DOLOČBE
II. STRATEŠKI DEL
2.1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.2 Zasnova prostorskega razvoja občine
2.3 Zasnova GJI lokalnega pomena in GJD
2.4 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene
gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
2.5 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
2.6 Usmeritve za prostorski razvoj občine
2.6.1 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
2.6.2 Usmeritve za razvoj v krajini
2.6.3 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so
vezane na naravne vire
2.6.4 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih
2.6.5 Usmeritve za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami
2.7 Urbanistični načrt občinskega središča
III. IZVEDBENI DEL
3.1. Splošni prostorski izvedbeni pogoji
3.1.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
3.1.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
3.1.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za
parcelacijo
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3.1.4 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
3.1.5 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede ohranjanja
narave, varstva kulturne dediščine, okolja in naravnih dobrin,
obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
3.1.6 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja
zdravja
3.1.7 Splošni prostorski izvedbeni pogoji na območjih
razpršene gradnje
3.2 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne
podrobnejše namenske rabe prostora
SS – stanovanjske površine
SK – površine podeželskega naselja
SP – površine počitniških hiš
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
CD – druga območja centralnih dejavnosti
IP – površine za industrijo
IG – gospodarske cone
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
BT – površine za turizem
BC – posebna območja – športni centri
ZS – površine za oddih in rekreacijo
ZP – parki
ZD – zeleni sistemi in pasovi
ZK – pokopališča
PC – cestne površine
PO – prometne površine
E – območje energetske infrastrukture
O – območje okoljske infrastrukture
A – površine razpršene poselitve
K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – druga kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča
Gp – gozd s posebnim namenom
VC – celinske vode
VI – vodna infrastruktura
LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora.
3.3 Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora
3.4 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih
podrobnih prostorskih načrtov
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(2) Odlok vsebuje Prilogo 1: Posebni prostorski izvedbeni
pogoji po enotah urejanja prostora.
II. STRATEŠKI DEL
2.1 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
6. člen
(izhodišča)
(1) Stanje, značilnosti in težnje dosedanjega razvoja v
občini
Občina Sodražica se razteza na površini 49,5 km2, število prebivalcev pa je 2185 (podatek za leto 2020). Poseljeno
območje obsega 23 naselij s 777 hišnimi številkami. Gostota
poselitve je 44 prebivalcev na km2. Število stanovanj presega
število gospodinjstev. Med tipi gradnje prevladuje individualna
stanovanjska gradnja.
Število prebivalcev v vseh naseljih, razen v naselju Sodražica, stalno upada. Sodražica je občinsko središče in največje
naselje po številu prebivalstva, večja naselja so še Žimarice,
Zamostec in Zapotok.
Občina je sestavljena iz treh različnih prostorskih predelov: iz Sodraške doline, Slemen in prehodnega območja z
Bloške planote na območje Velike gore. Regionalna razdelitev
krajinskih tipov uvršča sub-regionalno območje Občine Sodražica med kraške krajine notranje Slovenije. Pretežni del poselitvenega območja se nahaja v Sodraški dolini ob reki Bistrici
in glavni prometnici.
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(2) Gospodarski in družbeni razvoj
V Sodražici delujejo s sedežem in/ali s proizvodnjo tri večja podjetja ter nekaj manjših proizvodnih obratov predelovalne
industrije in obrti povezanih s predelavo lesa. Sodražica ima
pomanjkljivo razvite oskrbne in storitvene dejavnosti. Glavni
še neizrabljeni turistični potencial območja so izjemna naravna krajina, neokrnjenost okolja in podeželska naselja. Slabše
naravne razmere v pretežnem delu prostora občine ovirajo
intenzivnost in razvoj kmetijstva. Gozdovi predstavljajo najobsežnejšo rabo v prostoru. Za izboljšanje pogojev v kmetijstvu
so potrebni agrotehnični ukrepi in komasacije zemljišč. Pri
zagotavljanju storitev na področju družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb se občina povezuje na sub-regionalni
ravni z občinama Ribnica in Loški Potok.
Komunalna opremljenost naselij v občini se je v zadnjem
desetletju bistveno izboljšala. Več kot polovici prebivalstva je
omogočen priklop na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zgrajene so nove čistilne naprave. Oskrba s pitno
vodo je bistveno izboljšana. Primarno vodovodno omrežje prenovljeno, s tem se več kot 90 % prebivalstva oskrbuje s pitno
vodo iz javnega vodovodnega sistema.
Kljub prenovi dobršnega dela državnih in občinskih cest v
občini, ostaja dolgoročna težava povečan tranzitni promet skozi
središče Sodražice, Vinic, Zamosteca in Žimaric. Prometno
tehnično je neustrezen odsek ceste Sodražica – Sv. Gregor v
Sodražici, zaradi tega je potrebno prestaviti cesto izven območja poselitve.
(3) Potrebe in težnje v razvoju
Občina Sodražica želi izboljšati stanovanjske in bivalne
razmere v naseljih, izboljšati družbeni standard, posodobiti in
dograditi gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega značaja.
Interes na področju stanovanjske gradnje se usmerja predvsem
na območja, namenjena za kompleksno stanovanjsko gradnjo
v vseh večjih naseljih v občini.
Dolgoročno so v občini izkazane potrebe na področju
razvoja cest in sicer za izgradnjo regionalne obvozne ceste naselja Sodražica ter lokalne obvozne ceste dela naselja
Sodražica v smeri proti naselju Sveti Gregor. V občinskem
središču v Sodražici je potrebno okrepiti stopnjo centralnosti in
opremljenost z javnimi funkcijam.
(4) Možnosti prostorskega razvoja občine
Poselitvene možnosti so pretežno v Sodražici, Zamostecu, Zapotoku in Žimaricah. Gospodarski razvoj v občini bo v
prihodnosti usmerjen na območje obstoječih industrijskih proizvodnih zmogljivosti v Sodražici z razširitvijo gospodarske cone
podjetja Fibran na zahodni strani Sodražice. V drugih naseljih
so možnosti gospodarskega razvoja v obrti in podjetništvu
manjšega obsega omejene z zmogljivostjo prostora.
V skladu s SPRS se na podeželju, ki obsega večino območja občine, spodbuja razvoj tistih dejavnosti, ki v povezavi s
kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti
in vitalnosti podeželja ter s tem prispevajo k prepoznavnosti in
doživljajski privlačnosti naravne in kulturne krajine, zlasti razvoj
turizma na podeželju.
(5) Vplivi in povezave s sosednjimi območji
Občina se v skupne projekte na področju regionalne
gospodarske javne infrastrukture povezuje predvsem s sosednjimi občinami. S tokovi dnevne migracije prebivalstva se
krepi povezanost zlasti z Ribnico, Cerknico, Loškim Potokom
ter drugimi lokalnimi središči v kočevsko-ribniški sub-regiji.
Območje Občine Sodražica je vključeno v naravno in turistično
območje predlaganega regionalnega parka Kočevsko – Kolpa
s posebnim razvojnim programom.
Osrednja povezava občine z drugimi območji poteka preko regionalne ceste od Žlebiča preko Sodražice in nato Cerknice v smeri proti Uncu na zahodu, kjer se naveže na avtocesto
proti Primorski, ter na vzhodni strani, kjer se preko Žlebiča
vključuje na glavno cestno povezavo razvojne osi 3.a Ljubljana–Ribnica–Kočevje–mejni prehod Petrina. Drugo pomembno
povezavo zagotavlja regionalna cesta proti Loškemu Potoku do
mejnega prehoda Podplanina v smeri proti Hrvaški.
(6) Izhodišča varovanja
Pri načrtovanju rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev za posege v prostor in graditev objektov se upo-
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števajo smernice, ki so podane s strani nosilcev urejanja
prostora Njihove smernice se upoštevajo z vidika ohranjanja
naravnih značilnosti prostora in življenjskega okolja rastlin
in živali – zlasti na varovanih območjih (Natura 2000 in
ekološko pomembna območja), za varovanje naravnih virov
(vode, kmetijska zemljišča, gozdovi, mineralne surovine,
energetski potenciali), varstvo okolja in zdravja ljudi (varovanje pred hrupom, varstvo zraka, varstvo tal in voda pred
onesnaženjem) ter obrambo in zaščito pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Smernice nosilcev urejanja prostora se
upoštevajo tudi na področju varovanja kulturne dediščine in
razvoja omrežij objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture na državni, regionalni in lokalni ravni.
7. člen
(cilji in prioritete prostorskega razvoja občine)
(1) Občina Sodražica želi z OPN doseči naslednje cilje
prostorskega razvoja:
– omogočiti aktiviranje razvojnih potencialov občine in
njenih posameznih delov,
– zagotoviti aktivno ohranjanje in razvoj prepoznanih kakovosti v prostoru,
– sanirati probleme v urbanem in odprtem ter ruralnem
prostoru, ki so na različnih pojavnih ravneh,
– določiti rabo prostora in razvoj dejavnosti v prostoru ob
upoštevanju načel vzdržnega prostorskega razvoja,
– ustvariti kakovostne pogoje za bivanje z urejeno komunalno opremljenostjo naselij,
– izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije in s spodbujanjem
učinkovite rabe energije ter s spodbujanjem razvoja (centralizirane) daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in
hlajenje v Sodražici,
– zagotoviti kakovostno oskrbo prebivalstva in dostopnost
do storitev na področju družbenih dejavnosti,
– omogočiti dobro medsebojno povezanost naselij s komunikacijskim in prometnim omrežjem ter povezave s sosednjimi območji občin in regij,
– ohraniti in varovati naravne vire, naravno okolje, kulturno in naselbinsko dediščino,
– vzpostaviti pogoje za razvoj humanejših oblik gibanja ljudi (kolesarski in peš promet) in omogočiti neoviran
dostop do javnih objektov ter površin funkcionalno oviranim
osebam,
– zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določiti prostorsko izvedbena merila in pogoje za urejanje prostora in posege v prostor,
– zagotoviti usmeritve za pripravo in sprejem podrobnejših prostorskih načrtov.
(2) Na podlagi regionalnega razvojnega programa JV
Slovenije Občina Sodražica opredeljuje naslednje prioritetne
cilje prostorskega razvoja:
– izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja s povečanjem števila naselij z urejeno oskrbo z vodo in z ustreznimi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter z izpopolnitvijo
sistemov za ravnanje z odpadki in z izpopolnitvijo energetske
infrastrukture;
– vzpostavitev omrežja naselij v regiji z lokalnim središčem visoke stopnje centralnosti;
– zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč
za stanovanja in za gospodarske dejavnosti in turizem;
– ohranitev kulturne krajine in naravne vrednosti kot potenciala za razvoj turizma, povezanega s sonaravnim kmetijstvom;
– zagotavljanje ustrezne prometne povezanosti v širši
prostor s posodobitvijo regionalnih povezav ter izpopolnjevanjem informacijske infrastrukture;
– ohranjanje zdravega okolja z vzpostavitvijo ravnotežja
med naravnim okoljem, gospodarskim razvojem in trajnostno
rabo prostora.
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2.2 Zasnova prostorskega razvoja občine
8. člen
(izhodišča za zasnovo prostorskega razvoja občine)
(1) Zasnova prostorskega razvoja občine temelji na zmogljivostih naravnega in urbanega prostora in spoznanjih o primernosti, ugotovljenih s strokovnimi podlagami OPN, zlasti z
analizo stanja in teženj v prostoru, analizo razvojnih možnosti
posameznih dejavnosti ter študijo ranljivosti prostora. Pri tem
so upoštevani razvojni cilji in potrebe dejavnosti, strateški razvojni dokumenti občine, urbanistični načrt Sodražice ter lokalni
energetski koncept. Zasnovana območja in omrežja naselij
v prostoru občine upoštevajo izhodišča nadrejenih aktov in
dokumentov državne in regionalne ravni ter smernice nosilcev
urejanja prostora.
(2) Poselitev se v pretežni meri ohranja v okviru obstoječih
naselij, razvojne možnosti se dopuščajo v naseljih v dolini ob
Bistrici, razvoj poselitve se v pretežni meri usmerja v občinsko
središče – lokalno središče Sodražico. Površine za gospodarski razvoj in centralne dejavnosti se zagotavlja v Sodražici. V
preostalem prostoru zunaj enot poselitve se ohranjajo strnjeni
kompleksi kmetijskih zemljišč in sklenjeni gozdovi ter vzdržuje
obstoječe razmerje med urbanim in naravnim prostorom in
posameznimi tipi kulturne krajine.
9. člen
(prednostna območja za razvoj dejavnosti)
(1) Območja za bivanje
V Občini Sodražica se bo poselitev razvijala v obstoječih naseljih. Nova naselja v prihodnosti niso predvidena. Na
robovih obstoječih večjih naselij se bodo predvidoma oblikovale nekatere nove soseske, v drugih pa le manjše zapolnitve
vrzeli ter zaokrožitve obstoječe poselitve. Pri tem se načrtovanje stanovanj in centralnih dejavnosti obravnava medsebojno
usklajeno, saj so območja fizično in funkcionalno medsebojno
povezana in podobno vplivajo na prostor.
Bivanje je omogočeno na območjih, določenih za stanovanja, in mešanih območjih, ki so namenjena izvajanju centralnih dejavnosti v urbanem okolju, prvenstveno v središčnem
prostoru naselja. Večje poselitvene možnosti in prepoznavno
ter privlačno okolje za priseljevanje je potrebno zagotoviti v
osrednjem poselitvenem prostoru občine, zlasti v naseljih Sodražica, Zamostec in Žimarice ter v manjši meri še v Zapotoku.
Nezanemarljiv potencial predstavlja tudi revitalizacija zapuščenih in nenaseljenih stavb v občini.
(2) Območja za gospodarski razvoj
Proizvodne dejavnosti se bodo razvijale pretežno na obstoječih območjih, namenjenih proizvodnji, kjer so že razpoložljivi objekti in površine. Prostorsko širitev območja stavbnih
zemljišč za potrebe industrije in drobnega gospodarstva se
zagotavlja v severozahodnem delu naselja Sodražica v podaljšku sedanjega proizvodnega kompleksa Fibran. Območje
proizvodnje v južnem delu Sodražice se ohranja, dolgoročno pa
se omogoči prestrukturiranje na območje centralnih dejavnosti.
Naselja občine omogočajo razvoj ponudbe turističnih programov, povezane z rekreacijo in oddihom v naravnem okolju, sonaravnim kmetijstvom ter kulturno dediščino. Posebej privlačno
je območje, namenjeno zimskemu športnemu centru v zaselku
Izver v bližini Sodražice ter planinski dom na Travni Gori.
Kmetije se pretežno nahajajo v izvornih delih naselij ter na
območjih razpršene poselitve. V vseh naseljih se ohranja primarna kmetijska dejavnost, razen v središču Sodražice. Večji
razvoj se z vitalnimi kmetijami z večjimi prostorskimi potrebami
zagotavlja na robovih naselij in s preselitvijo vitalnih kmetij na
nove lokacije.
Območje centralnih, to je oskrbnih, storitvenih, družbenih
in upravnih dejavnosti, je opredeljeno v središčnem delu Sodražice, ki je razpoznavno tudi s kakovostnim trškim jedrom. Možen je razvoj posameznih programov in programskih sklopov
navedenih dejavnosti tudi v drugih večjih naseljih. Zaradi demo-
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grafske ogroženosti naselij je potrebno v središčnem prostoru
naselij ohranjati prebivalstvo, hkrati pa okrepiti vitalnost naselja
z omogočanjem dejavnosti, ki okoljsko in razvojno niso moteče.
10. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo naselij)
(1) Omrežje naselij v občini sestavlja 17 naselij po
RPE. Občinsko središče – lokalno središče je Sodražica, ki
je s 769 prebivalci največje naselje v občini. Sodražica se
gospodarsko, upravno, kulturno in družbeno navezuje na sub-
regionalno središče Ribnico.
(2) Pomembnejša naselja z elementi lokalnega središča
so še Petrinci, Zamostec, Zapotok in Žimarice. Druga naselja
so: Betonovo, Globel, Janeži, Jelovec, Kračali, Kržeti, Lipov
šica, Podklanec, Sinovica, Travna Gora in Vinice. Naselja z
več kot 100 prebivalci so Globel, Podklanec in Vinice. Naselje
Travna Gora je brez stalnih prebivalcev (namenjeno posebni
obliki bivanja – počitniško naselje).
(3) Naselja po RPE, ki nimajo opredeljenega okvirnega
območja naselja, so: Brlog, Novi Pot, Kotel, Ravni Dol, Nova
Štifta, Male Vinice in Preska.
(4) Razvoj poselitve je osredotočen na ustvarjanje pogojev za krepitev centralne funkcije naselja Sodražica kot pomembnega lokalnega središča. Nova poselitvena območja večjega obsega, namenjena stanovanjski gradnji, so opredeljena
prav v Sodražici ter deloma v Zamostecu. Razvoj Sodražice se
načrtuje na podlagi urbanističnega načrta.
11. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij
v občini in regiji)
Osnovna prometna smer povezovanja občine v prometni
mreži je državna cesta RI-212 Žlebič–Sodražica–Cerknica–
Unec, dopolnjuje pa jo R III-653 Sodražica–Loški Potok–Draga–Podplanina (do meje s Hrvaško). Pomembna smer prometnega povezovanja s sosednjimi območji je tudi lokalna cesta
Sodražica–Sv. Gregor, ki povezuje pretežni del naselij Slemen
s Sodraško dolino.
12. člen
(druga, za občino pomembna območja)
(1) Dve tretjini površine občine na južnem delu je vključene v območje predloga regijskega parka Kočevsko–Kolpa. Navedeni prostor sodi v prehodno območje med Bloško planoto in
Veliko Goro in je redko poseljen ter pretežno pokrit z gozdom.
(2) Območji pomembne naravne dediščine sta območje
Kadic na zahodnem robu občine ter dolina vodotoka Bistrica s
pritoki, med katerimi sta najpomembnejša Perilščica in Mateča
voda.
(3) Edino aktivno območje pridobivanja mineralnih surovin – tehničnega kamna (dolomita) v občini je Mala Gora v
severozahodnem delu občine.
2.3 Zasnova gospodarske javne infrastrukture
lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
13. člen
(zasnova gospodarske javne infrastrukture)
(1) Območja gospodarske javne infrastrukture
Za razvoj komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture se prednostno namenja obstoječe že uporabljene
koridorje. V pretežni meri se tovrstna infrastruktura umešča
v obstoječi javni svet, ki ga tvori sedanja mreža lokalnih in
državnih cest. Prosti zračni vodi se v naseljih nadomeščajo z
zemeljskimi.
(2) Omrežja prometne infrastrukture
Cestno omrežje je zasnovano na obstoječi prometni mreži in hierarhiji državnih in lokalnih cest. Osnovno prometno os
tvorita regionalni cesti R1-212, ki vzdolž Bistrice poteka na rela-
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ciji Žlebič–Sodražica–Cerknica, in R3-653, ki preko prehodnega
hribovja med Bloško planoto in Veliko Goro povezuje Sodražico
z Loškim Potokom in vodi naprej proti meji s Hrvaško. Nanju se
navezuje omrežje lokalnih cest, ki povezuje naselja v hribovitem
delu občine z osrednjim poselitvenim prostorom v Sodraški dolini.
Najpomembnejša lokalna cesta je Sodražica–Sv. Gregor.
Za širitev profilov cestnega telesa na tehnično in varnostno sprejemljivo širino ter za gradnjo površin za pešce in
kolesarje se zagotavlja nove površine v obcestnem svetu,
skladno z zahtevanimi tehničnimi standardi na podlagi Zakona
o cestah. V središčnih delih naselij z javnimi funkcijami, zlasti
v občinskem središču, se po potrebi zagotovijo površine za
parkiranje. Nadaljnji razvoj cestnega omrežja bo temeljil na
potrebnih posodobitvah cest skozi naselja z določitvijo prioritet
v skladu s prometnimi obremenitvami.
Prometne ureditve se uredijo celostno ter tako, da v
največji možni meri upoštevajo vidik prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in kvaliteta bivanja na splošno.
Prometne ureditve se nadgradijo s trajnostnimi oblikami mobilnosti (javni potniški promet, peš in kolesarske poti, parkirna
politika).
(3) Omrežja elektronskih komunikacij
Oskrbo s storitvami elektronskih komunikacij se zagotavlja preko klasičnega telefonskega omrežja in optičnih kablov, ki jih zgradijo ponudniki telekomunikacijskih storitev. Za
vzpostavitev dobrih pogojev mobilne telefonije je potrebno
preko državnih operaterjev zagotoviti zadovoljivo pokritost vseh
naselij s signalom postaj v sistemu omrežja mobilne telefonije.
Za zagotovitev dostopa do širokopasovnih omrežij elektronskih
komunikacij bo v prihodnosti ob glavnih državnih prometnicah
zgrajena navezava Sodražice na omrežje optičnega kabla.
(4) Omrežja in objekti oskrbe z energijo
Skozi severovzhodno območje občine poteka prostozračni 1x110 kV daljnovod Grosuplje–Ribnica–Kočevje. Predvidena
je rekonstrukcija z nadgraditvijo obstoječega enosistemskega
daljnovoda v dvosistemski (2x110 kV).
Na območju občine je predvidena gradnja objektov
za razdeljevanje in prenos električne energije: daljnovoda
DV 2x110 kV Stari trg–Ribnica in DV 1x110 kV Grosuplje–Kočevje. Prenova dotrajanega 20 kv DV in nizkonapetostnega
omrežja bo v pretežni meri potekala po obstoječih trasah in na
lokacijah obstoječih objektov sistema.
(5) Ogrevanje in proizvodnja električne energije iz obnov
ljivih virov energije
Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa je to energija
vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana
sončna energija.
V Občini Sodražica je dopustno pridobivanje toplote in
proizvodnja električne energije iz rabe vseh vrst obnovljivih
virov energije. Pri nadaljnjem razvoju energetske oskrbe se
načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije z upoštevanjem učinkovitosti sistema ter prostorske, okoljske in družbene
sprejemljivosti.
Pri pridobivanju, pretvarjanju, prenosu, distribuciji in porabi energije je potrebno upoštevati načela vzdržnega prostorskega razvoja, zato naj se pri načrtovanju novih energetskih
sistemov v čim večji meri izogiba novim posegom v prostor.
Pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih
objektov se za način ogrevanja načrtuje le uporabo obnovljivih
virov energije ali soproizvodnjo toplote in električne energije
z visokim izkoristkom. Po sprejetju lokalnega energetskega
koncepta v Občini Sodražica pa je uporaba obnovljivih virov
energije ali soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom prednostna.
Na območjih z redko poselitvijo se v prihodnje načrtuje
predvsem individualna energetska oskrba in pri tem pospešuje
uporabo obnovljivih virov energije.
V Občini Sodražica je zaradi gozdnatosti območja še
zlasti primerna uporaba lesne biomase. V naselju Sodražica
se dolgoročno predvidi daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.
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V južnem delu občine so potencialne možnosti za postavitev vetrnih elektrarn, zlasti na planoti med Goro in Malim
Logom v sosednji Občini Loški Potok. Sicer so najboljši naravni
pogoji za izrabo vetrne energije na obrobju kraške planote Velika gora nad Sodražico, a je območje v območju Natura 2000.
(6) Učinkovita raba energije
Učinkovita in varčna raba energije bo trajna razvojna
usmeritev pri načrtovanju novogradenj, prenov in sanacij objektov v občini z namenom zmanjšanja rabe energije ob hkratnem
zagotavljanju enake ali višje kakovosti bivanja in gospodarjenja. V občini se načrtuje prenovo naselij, gradnjo stanovanjskih
objektov, poslovnih, proizvodnih in javnih stavb tako, da bo
zagotovljena smotrna uporaba materialov in učinkovitejša ter
varčnejša raba energije.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem
objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno
rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke
opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj
ogljika ali z biomaso.
Učinkovitejšo rabo se zagotavlja tudi z zmanjševanjem
porabe električne energije za javno razsvetljavo z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za reguliranje polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem na minimalno
število svetlobnih teles, postavljenih zunaj strnjene poselitve.
Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je
potrebno upoštevati določila veljavne področne zakonodaje
glede svetlobnega onesnaževanja, ki se nanašajo na porabo
električne energije.
(7) Omrežja in objekti komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja
Za nemoteno oskrbo s pitno vodo je potrebna postopna
obnova vodovodnega omrežja v občini s prioritetami glede
na dotrajanost cevovodov, dimenzioniranost in tehnološko zastarelost materialov. Zanesljivost in ekonomičnost oskrbe z
vodo se bo zagotavljala s povezovanjem manjših vodovodnih
sistemov z večjimi. Novogradnje vodovoda se načrtuje na območjih, kjer je predviden razvoj poselitve in v sklopu reševanja
problematike vaških vodovodov s številnimi lokalnimi zajetji
v občini, ki jih ni mogoče sanirati drugače, kot z novogradnjo
omrežja. Pri obnovi dotrajanih omrežij se obnavlja in dopolnjuje
tudi hidrantna mreža glede na hidravlične zmožnosti celotnega
vodovodnega omrežja.
Naselja Sodražica, Zamostec, Globel, Vinice, Zapotok,
Sinovica in Preska se oskrbujejo s pitno vodo iz zajetja Podstene, vrtin S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 in zajetja Izver ter so vezana
na regionalni vodovodni sistem Kočevje–Ribnica–Sodražica.
Naselja Kržeti, Kračali, Petrinci, Janeži in Betonovo se
oskrbujejo s pitno vodo iz zajetij Žaga in Potoki – Gora ter so
vezani na vodovodni sistem Gora.
Vodovodni sistem Žimarice se oskrbuje iz lastnega zajetja
Hrib–Žimarice, ima pa tudi možnost povezave na regionalni
sistem Sodražica–Ribnica–Kočevje.
Naselja Ravni dol, Nova Štifta in Male Vinice se oskrbuje s pitno vodo iz vrtine Ravni Dol RD-1/01 in zajetja Lahki
Studenec ter se navezujejo na vodovodni sistem Kot–Jurjevica–Beže. Celotno vodovodno omrežje na območju občine
Sodražice je dolgo približno 53 km.
V nekaterih naseljih se vodooskrba zagotavlja z vaškimi
vodovodnimi sistemi.
Na območju občine Sodražice je bil v letih 2017–2020
izveden projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica
– Ribnica – Kočevje« s katerim se je na novo zgradilo in obnovilo glavne transportne cevi. Predvidena je nadaljnja obnova
vodovodnega sistema Gora in sistemov na sekundarni ravni.
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(8) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod
Na območju občine sta vzpostavljena dva javna sistema
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki se zaključita s čistilnimi
napravami: manjši sistem Žimarice, ki ima lastno čistilno napravo ter večji kanalizacijski sistem Sodražica s čistilno napravo v
Zamostecu. Kanalizacijski sistem Sodražica deluje polovično,
saj je potrebno izgraditi še kanalizacijske sisteme v Zamostcu,
Vinicah in Zapotoku.
Naselja, kjer še ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja,
so pa vse hiše priključene na individualne greznice oziroma je
predvidena individualna ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, so: Betonovo, Brlog, Globel, Janeži, Jelovec, Kotel,
Kračali, Kržeti, Lipovšica, Male Vinice, Nova Štifta, Novi Pot,
Petrinci, Podklanec, Preska, Ravni Dol, Sinovica, Travna Gora,
Vinice, Zamostec, Zapotok.
(9) Ravnanje z odpadki
Sistem ravnanja z odpadki v Občini Sodražica razvija Komunala Ribnica d.o.o. tako, da je zagotovljeno zbiranje in odvoz
odpadkov v vseh naseljih v občini. Razvoj sistema temelji na
zmanjševanju količin in ločenem zbiranju odpadkov na mestih
izvora, uvajanju ekoloških otokov ter delovanju zbirnega reciklažnega centra v Goriči vasi na sedežu Komunale Ribnica d.o.o.
Preostanek odpadkov se skladno s podeljeno koncesijo
za mehanskobiološko obdelavo in odlaganje odpadkov odvaža
v RCERO v Ljubljani.
Zbiranje odpadkov naj bo urejeno tako, da ne privablja
medveda.
(10) Pokopališča
Potrebe po pokopavanju zadovoljujejo obstoječa pokopališča Sodražica, Sv. Marko in Gora – Petrinci. Dolgoročne potrebe za pokopavanje se zagotavlja na območju zunaj naselja
Sodražica na vzhodni strani nad zaselkom Strmca.
2.4 Okvirna območja naselij, vključno z območji
razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
14. člen
(okvirna območja naselij)
(1) Območja naselij (ON):
V Občini Sodražica se določijo območja naslednjih naselij:
– Jelovec,
– Sodražica (3 ON – Sodražica, Laz, Ograde),
– Zamostec (2 ON – Zamostec in Vranove njivice),
– Zapotok (2 ON – Veliki Zapotok in Mali Zapotok),
– Vinice (3 ON – Vinice, Rebra, Vinice Jug),
– Žimarice (4 ON – Kravja Gasa, Žimarice, Kajžarji, Čampe).
(2) ON na okvirnem območju razpršene poselitve imajo
še naselja:
– Betonovo,
– Globel (2 ON – Globel Sever in Globel Jug),
– Janeži,
– Kračali,
– Kržeti,
– Lipovšica,
– Petrinci,
– Podklanec,
– Sinovica in
– Travna Gora.
15. člen
(naselja, vključno z območji razpršene gradnje)
(1) Območja naselij, ki vključujejo območja razpršene
gradnje, se nahajajo v Sodražici in Zapotoku.
(2) V občini ni območij razpršene gradnje, ki bi bila posebno zaključeno območje poselitve in ni območij sanacije
razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje.
(3) Območja razpršene gradnje je potrebno sanirati tako,
da objekti ne bodo škodovali identiteti naravnega prostora, okolju in kulturni krajini. Za vsa območja razpršene gradnje se določijo pogoji sanacije glede oblikovanja in komunalne ureditve.
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2.5 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
16. člen
(okvirna območja razpršene poselitve)
(1) V okvirno območje razpršene poselitve na podlagi
analize stanja poselitve v občini sodijo po RPE naselja: Betonovo, Brlog – del, Globel, Janeži, Kotel, Kračali, Kržeti, Lipovšica,
Petrinci, Preska, Male Vinice, Nova Štifta, Novi Pot, Podklanec,
Ravni Dol in Sinovica. Na območju razpršene poselitve je takšen tip poselitve avtohton.
(2) Mešanje in preplet posameznih tipov poselitve z razloženimi, razpršenimi, razdrobljenimi in razpostavljenimi deli naselij, zaselki in samotnimi kmetijami, je značilnost na celotnem
okvirnem območju razpršene poselitve v občini.
(3) Območje z izredno nizko gostoto poselitve zajema
južni predel občine, prehodno območje med Bloško planoto in
Veliko goro. V tem delu občine je gostota poselitve 5,5 prebivalcev na km2. Poselitev občine je v celotnem prostoru redka
(44 preb./km2).
(4) Demografsko ogrožena območja v občini so naslednja
naselja po RPE: Betonovo, Brlog – del, Janeži, Nova Štifta,
Novi Pot, Petrinci, Preska, Ravni Dol in Sinovica.
2.6 Usmeritve za prostorski razvoj občine
2.6.1 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
17. člen
(splošne določbe za notranji razvoj poselitve,
prenovo in širitev naselij)
(1) Z OPN se zagotavlja prostorske pogoje uresničevanja celovitega razvoja, začrtanega v strateških in izvedbenih
razvojnih dokumentih občine, oblikovanih na podlagi razvojnih
potreb in možnosti v prostoru. Tako se zagotavlja kakovostno
bivalno okolje ter usklajenost gospodarskih, družbenih in varstvenih vidikov razvoja ob upoštevanju vzdržnega prostorskega
razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave, varstvom
kulturne dediščine ter trajnostno uporabo naravnih virov.
(2) Območja naselij, v katerih je prepoznan prostor razpršene gradnje in razpršene poselitve, se posebej opredeli in
hkrati zagotavlja njegovo sanacijo tako, da ta ne le odpravlja
stanje degradiranosti prostora, temveč vzpostavlja nove kakovostne bivalne razmere ter izboljšuje prepoznavnost in privlačnost naselij. Z obravnavo naselja kot celote v razmerju do
širšega naravnega prostora in v povezavi s sosednjimi območji
na eni strani, in na drugi z upoštevanjem vseh posameznih konstitutivnih elementov naselja, se zagotavlja celovitost v pristopu
k načrtovanju prenove delov ali celote naselij.
(3) Poselitveno območje oziroma del naselja se lahko
celovito prenavlja na podlagi OPPN. Območje OPPN se določi
tako, da je zajeto območje, ki zagotavlja uresničitev ciljev prenove. Nadalje je mogoče zagotavljati usmerjeno prenovo skozi
podrobnejša določila prostorsko izvedbenih pogojev. Proces
prenove je mogoče spodbuditi tudi s povečanjem privlačnosti
prostora za poselitev z novogradnjami stanovanj v okviru novih
poselitvenih zmogljivosti, ki omogočijo prenovo ali izgradnjo
javne gospodarske infrastrukture in posredno spodbudijo proces prenove starega stavbnega fonda.
(4) Razvoj naselij usmerjamo tako, da ohranjamo in razvijamo identiteto poselitve v občini. V skladu s cilji za zaustavitev trenda upadanja števila prebivalcev in praznjenja stavb
se razvoj poselitve prednostno usmerja v obstoječo stavbno
strukturo naselja z njegovo prenovo in izrabo notranjih prostorskih rezerv.
18. člen
(usmeritve za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij)
(1) Notranji razvoj in prenova
Razvoj naselja je v prvi vrsti usmerjen v izrabo notranjih
prostorskih in stavbnih rezerv znotraj naselbinskega telesa in
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meja naselij. Prioritetna je prenova jedra naselja, v katerega se
umeščajo predvsem javne in centralne dejavnosti, in v katerem
se poleg prenove stavbnega fonda presnavlja tudi njegova
programska namembnost. Sočasno z njimi se morajo ohranjati,
razvijati in vzpostavljati nove kakovosti javnega prostora (ulični
prostor, peščeve površine, dostopi, javne tlakovane površine z
zelenimi ureditvami, urbana oprema). Porušena razmerja med
javnim in zasebnim prostorom se na novo vzpostavijo v kvaliteti
in pogojih sodobne rabe.
Prenova starega stavbnega fonda in gradnja znotraj neizrabljenih notranjih prostorskih rezerv mora upoštevati tudi potrebno obnovo dotrajane ali izgradnjo manjkajoče komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture. Pri tem se morajo
tovrstni posegi za gradnjo javne gospodarske infrastrukture
predhodno uskladiti, da se lahko skladno z materialnimi možnostmi izvajajo koordinirano, ekonomično in po možnosti tudi
sočasno.
Prenova stavbnega fonda se izvaja s prilagajanjem stavb
po namenu in notranjem ustroju novim potrebam in sodobnim
pogojem bivanja ali izvajanja dejavnosti. Merilo stavbne strukture se ohranja, ali se v posameznih delih naselja v največji možni meri prilagaja celoti, s katero ohranja ali vzpostavlja novo
kvaliteto identitete naselja, zlasti v razmerju do odprte krajine.
Notranji razvoj se prednostno izvaja v naseljih Betonovo,
Globel, Janeži, Jelovec, Kračali, Kržeti, Lipovšica, Podklanec,
Sodražica, Vinice, Zapotok in Žimarice.
(2) Celovita prenova
Celovita prenova je potrebna posebej za območje naselij, kjer se poleg razpršene gradnje pojavlja še vrsta drugih
spremljajočih razvojnih problemov, kot so zlasti dotrajana ali
oblikovno degradirana stavbna struktura naselbinskih jeder,
neustrezen, razvrednoten ali celo odsoten javni prostor, dotrajana in pomanjkljiva gospodarska javna infrastruktura, prometni
problemi in drugo. Celovita prenova se načrtuje za naselja
Podklanec, Sodražica, Zamostec in Žimarice.
(3) Širitev naselij
Pri usmerjanju razvoja naselij se širitev naselja zagotavlja na manj vredna in za kmetijsko pridelavo manj primerna
zemljišča, razen v primeru, ko je takšno načrtovanje posegov
utemeljeno v ukrepih za revitalizacijo naselij in zajezitev negativnega trenda demografskih gibanj. Manjše širitve naselij
se omogočijo z zaokrožitvami in zapolnitvami vrzeli ter zajed
kmetijskih zemljišč v poselitveno strukturo. Večje širitve se
načrtujejo le v vitalnejših naseljih, da omogočijo organizirano
stanovanjsko gradnjo, ki bo s ponudbo opremljenih zemljišč in
stanovanj izboljšala privlačnost Občine Sodražica za priselitev
v ta naselja. Večje širitve naselij se načrtuje na podlagi OPPN.
Z manjšimi zaokrožitvami meja naselij in zapolnitvami vrzeli
v poselitveni strukturi se zagotavlja možnosti za ohranjanje
vitalnosti v vseh naseljih v občini. Širitev naselij se načrtuje v
Sodražici, Zamostcu in Zapotoku.
(4) Zemljišča, ki jih zaradi geomorfoloških pogojev ali
drage izgradnje komunalne opreme v daljšem obdobju ni bilo
mogoče aktivirati, je potrebno evidentirati in ob spremembi
občinskega prostorskega načrta izločiti iz območja stavbnih
zemljišč in območja naselja ali opredeliti kot zelene površine
naselja.
19. člen
(usmeritve za sanacijo razpršene gradnje)
(1) Sanacija razpršene gradnje se načrtuje tako, da se
določi območje sanacije in način urejanja degradiranega prostora. Pri tem se z vključevanjem in upoštevanjem širšega
vplivnega območja degradiranega prostora smiselno zaokroži
območje sanacije.
(2) Območje sanacije v Sodražici in v Zapotoku naj upošteva celovitost notranjega razvoja in omejitve zunanje rasti
naselja.
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20. člen
(usmeritve za ohranjanje poselitve na območjih
razpršene poselitve)
(1) Na demografsko ogroženih območjih, ki so prepoznana kot območja razpršene poselitve (naselja Betonovo, Brlog
– del, Janeži, Nova Štifta, Novi Pot, Petrinci, Preska, Ravni
Dol in Sinovica) se izvorni poselitveni vzorec ne le ohranja,
temveč tudi spodbuja. Takšen razvoj je dopusten le tam, kjer
to omogoča geomorfologija tal, razmerja v kulturni krajini ter
prometna dostopnost.
(2) V naseljih, kjer je v poselitvi prisotna oblika osamelih
domačij na specifičnih lokacijah, se zaradi izrazite demografske
ogroženosti območja takšen vzorec poselitve smiselno razvija
tudi v prihodnje.
21. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) V središčnih prostorih naselij in v javnem prostoru ob
pomembnejših cestah naj se spodbuja umeščanje in razvoj
javnih funkcij, programov storitev in oskrbe prebivalstva. Pomembnejše javne funkcije oziroma storitve naj bodo umeščene
vzdolž glavne strukturne osi. Zaradi opuščanja kmetijstva je
mogoče nekdanje gospodarske objekte prenoviti za stanovanjsko ali drugo funkcijo. Razvoju vitalnih kmetij s sodobno
tehnološko pridelavo se zagotovijo prostorske možnosti s širitvijo naselja ali preselitvijo dejavnosti na ustrezno lokacijo zunaj
naselja (na območjih razpršene poselitve).
(2) Proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti se prvenstveno razvijajo v Sodražici. Gospodarske dejavnosti v drugih
naseljih se dopušča le v obsegu in zmogljivostih, kot jih prenese merilo obstoječe stavbne strukture in ob pogojih okoljske
sprejemljivosti glede vplivov na bivalno okolje ter zmogljivosti
obstoječe prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Za razvoj turizma je poleg športno rekreacijske infrastrukture in
naravnega okolja zelo pomembno območje Izverja pri Sodražici, Gore in Travne Gore s počitniškim naseljem ter dom na
Travni Gori. Verski turizem se razvija pri Novi Štifti (samostan,
romarska cerkev) in na Gori (grob Magdalene Gornik). Obiskovalce naj se usmerja na poti in mesta, ki so za medveda
manj moteča in zlasti primerno oddaljena od pomembnih delov
njegovega življenjskega prostora.
22. člen
(usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Ključni gradniki stavbne strukture, ki oblikujejo urbanistično podobo naselij, so lega in geometrija stavb ter principi
povezovanja javnega prostora (trški prostor lokalnega središča,
vaški prostor – linearni, središčni, mreža) s stavbno strukturo
in njun medsebojni funkcionalni odnos. Stavbe naj bodo oblikovane in umeščene tako, da vzpostavljajo dialog z javnim
prostorom ter kontinuiteto v identiteti naselja.
(2) Kriteriji, ki sooblikujejo podobo naselja, so mreža
stavbne strukture in središčni prostor, meje ter dominante naselja. Sočasno se upoštevajo kriteriji krajine, kot so meje ambientov in meje geomorfološke strukture ter njena funkcija. Kriteriji za urbanistično oblikovanje naselij se torej izoblikujejo za
vsako naselje posebej iz danih razvojnih ustvarjenih in naravnih
posebnosti v prostoru. Za zaključena in izoblikovana naselja, ki
so ohranila kakovostno razmerje naselbinske strukture in krajine, je pomembno upoštevati kriterije oblikovanja krajine streh
(smer, nakloni, struktura in barva kritine, oblikovne posebnosti,
višine objektov …). Pri gradnji stavb naj se upošteva lokalna
arhitekturna tipika – podolžni stavbni kubusi, primerljiv naklon
strehe, oblikovanje fasadnih odprtin ipd. Novi objekti naj ne
izstopajo iz krajine streh.
(3) Sodobne urbane oblike poselitve se dopuščajo le v
Sodražici, vendar tako, da ohranjajo prepoznavnost naselja s
svojim kakovostnim naselbinskim jedrom.
(4) Naselbinska struktura naselij Janeži in Petrinci, Sodražica in Zamostec, Vinice in Zapotok temelji na kakovostnih
izvornih naselbinskih jedrih v geomorfološki dinamični krajini.
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Zaradi procesa zlivanja naselij z nekvalitetno razpršeno poselitvijo je potrebno vzpostaviti ustrezna središča na eni strani in
na drugi ustrezne prostorske cezure. Pri tem je pomembno, da
vse izpostavljene še nepozidane lege ostanejo zelene cezure
v prostoru kot ločnica prostorskih celot, ki ohranjajo posebno
identiteto. Kakovostna naselbinska jedra se ohranjajo tudi v
Kračalih, Novem Potu, Podklancu, Preski in Sinovici.
(5) Glavne strukturne osi naj se opremljajo z enotno
ulično opremo in peščevimi površinami, središčni prostori naj
se prometno opredelijo z ustreznim režimom tekočega in mirujočega prometa. Kvalitetni naravni elementi (drevoredi, posamezne zelene ureditve, označevalna samostojna drevesa v
javnem vaškem prostoru) naj se ohranjajo. V središčnih delih
območij naselbinske dediščine se avtobusnih postaj, parkirišč,
ekoloških otokov ipd. ne umešča. V okviru celovite prenove
je potrebno vzpostaviti njihovo osnovno funkcijo z ustreznim
oblikovanjem prostora.
(6) Zelene površine
V naseljih z večjim številom prebivalstva in višjo stopnjo
centralnosti se zagotavlja načrtovan razvoj urejenih zasebnih
in javnih zelenih površin. Parkovne in druge ureditve zelenih
površin oziroma zelenih sistemov se načrtujejo in izvajajo na
primernih površinah javnega prostora, zlasti v jedrih naselij, na
območjih kulturne dediščine ter pokopališč. V okviru zelenih
površin se zagotavlja razvoj območij za šport, igro, rekreacijo in
oddih na odprtih površinah ter rekreacijo v naravnem prostoru.
Površine za šport in rekreacijo se v večjem obsegu zagotavljajo
predvsem v Sodražici, ohranjajo in razvijajo pa se tudi območja
za zimske športe v Sodražici (smučišče Izver) in Jelovcu.
2.6.2 Usmeritve za razvoj v krajini
23. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Prihodnji razvoj krajine je potrebno načrtovati na podlagi naslednjih usmeritev:
– prepreči naj se propadanje kulturne krajine,
– ohranjajo naj se sklenjene gozdne površine,
– doline vodotokov naj se ohranjajo v obstoječem stanju;
pozornost naj bo posvečena predvsem ohranjanju kvalitete vode,
– ohranja naj se tipična kraška pokrajina.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti iz smernic za prostorski načrt
Občine Sodražica (ZRSVN, OE Ljubljana, februar 2007).
(3) Za območja stavbnih zemljišč, katerih neustrezna izraba lahko v stiku z odprto krajino razvrednoti podobo kulturne
krajine, se s prostorskimi izvedbenih pogoji zagotovi ukrepe za
omilitev in sanacijo negativnih vplivov.
(4) Za stavbna zemljišča na robovih naselja, katerih izraba
za gradnjo je povsem neprimerna, se predvidi začasna blokada
posegov vanje do izločitve iz fonda prostorskih rezerv stavbnih
zemljišč ali določitve nove namembnosti.
2.3.3 Razvojna območja za posamezne dejavnosti,
ki so vezane na naravne vire
24. člen
(razvojna območja posameznih dejavnosti,
temelječih na naravnih virih)
Razvojna območja dejavnosti, ki temeljijo na naravnih
virih, se določijo na podlagi ugotovitev strokovnih podlag z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora za kmetijstvo in
gozdarstvo, vode, turizem in rekreacijo ter mineralne surovine.
25. člen
(usmeritve za razvoj kmetijstva)
(1) Razvoj kmetijskih dejavnosti se na območjih z omejenimi dejavniki (območje Travne Gore, Gore in območje Slemen)
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pretežno ohranja v mejah zmogljivosti prostora s ciljem zadrževanja obstoječega obsega kmetijskih zemljišč in varovanja
pred zaraščanjem. Skladno z rodovitnostjo zemljišč in drugimi
geografskimi pogoji se v prostoru prepletajo območja pretežno
travniške in pašniške rabe.
(2) Najboljše pogoje za razvoj kmetijstva ima nižinski del
občine v dolini Bistrice in blagih pobočij od Sodražice do Vinic,
kjer so površine najboljših kmetijskih zemljišč sklenjene. Za izboljšanje kakovosti zemljišč za obdelavo se opredelijo območja
melioracij ter povrnitev kmetijskih zemljišč na površinah, ki se
zaraščajo. Obstoječim vitalnim kmetijam se zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj znotraj obstoječih območju poselitve.
(3) Z obdelovanjem in rabo kmetijskih zemljišč, ki temelji
na tradicionalni trajnostno naravnani proizvodnji, se ohranja
njihov ekološki pomen ter pestrost strukture kultur in vseh vrst
zemljišč.
26. člen
(usmeritve za razvoj gozdarstva)
(1) Pretežni del gozdov v občini ima lesno proizvodni
značaj. Najpomembnejši so sklenjeni gozdovi na južnem in
jugovzhodnem delu občine.
(2) Ohranjajo se sklenjena območja gozdov, zlasti na
strmih in višjih predelih. Gospodarjenje z gozdovi se izvaja
skladno z gozdnogospodarskimi načrti ob sonaravni in trajnostni rabi gozda ter z upoštevanjem vseh njegovih funkcij.
Lesno proizvodna in lovskogospodarska funkcija je usklajena
z ekološkim in socialnim pomenom gozda v lokalnem in regionalnem prostoru. Nove gozdne površine lahko nastajajo z
naravnim zaraščanjem in pogozditvijo kmetijskih zemljišč le
s predhodnim načrtovanjem in uskladitvijo s kriteriji varovanja
kmetijskih zemljišč, pri čemer je treba upoštevati hidrološko,
biotopsko, kulturno krajinsko in ekonomsko vlogo prostora, ki
se iz kmetijskega spreminja v gozd. Posebej se varuje območje
gozdnega rezervata Kadice in gozdovi z varovalno funkcijo.
(3) Krčitev gozda zaradi spreminjanja v pašnik ter postavljanje obore za rejo divjadi je možno le ob predhodni uskladitvi
s kriteriji varovanja narave in z ekonomsko utemeljitvijo. Večji
sklenjeni gozdni kompleksi se ohranjajo, gradnja objektov v
njih ni dopustna – razen objektov za potrebe gozdarstva ali
lovstva. Gradnja gozdnih prometnic in omrežij, objektov in
naprav gospodarske javne infrastrukture ne sme poslabšati
ekološke funkcije gozda.
27. člen
(usmeritve za upravljanje voda)
(1) Vode se lahko izkorišča za oskrbne, gospodarske in
turistično-rekreacijske namene, pri čemer se zagotavlja varstvo
njihove kakovosti ter ekološkega, krajinskega in doživljajskega
pomena.
(2) Zaradi kraškega površja je površinska vodna mreža
slabše razvita. V občini je večji vodotok Sodraška Bistrica in
več manjših vodotokov: Sušica, Perilščica, Grdodolščica, Zapotoški potok ter Mateča voda.
(3) Razvejana podzemna vodna mreža predstavlja pomembne zaloge pitne vode. Zaradi varovanja virov pitne vode
pred onesnaženjem je treba dejavnosti usmerjati izven območij
podtalnice in virov pitne vode oziroma njihovo izvajanje prilagoditi tako, da ne bodo predstavljale nevarnosti za njihovo
onesnaževanje.
(4) Oskrba s pitno vodo in z njo povezano varovanje vodnih virov je zagotovljeno z občinskimi odloki o vodovarstvenih
območjih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda. Zaradi
kraškega terena je treba varovati tla ter površinske in podzemne vode, obstoječa vodna črpališča in potencialne vire za
oskrbo s pitno vodo.
(5) Na vseh poselitvenih območjih se zagotavlja okoljsko
sprejemljivo odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Odvajanje
padavinskih odpadnih voda je potrebno urediti na način, da bo
v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin.
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(6) Poplavno ogrožena območja se pojavljajo ob Bistrici v
ozkem pasu doline od Podklanca do meje z Občino Ribnica v
smeri proti Jurjevici. Za zagotavljanje varnosti pred poplavami
je treba izvesti ustrezne proti poplavne ukrepe in ureditve, da
se zagotovi poplavna varnost poseljenih območij.
(7) Na erozijsko ogroženih območjih se pred posegom v
prostor zagotovi ustrezne protierozijske ukrepe.
28. člen
(območja mineralnih surovin)
Na območju Občine Sodražica leži 12 potencialnih nahajališč tehničnega gradbenega kamna. Obstoječi občasno aktivni
kamnolom tehničnega kamna – dolomita Mala gora se izkorišča
za lokalne potrebe gradbeništva. Območje nahajališča tehničnega
gradbenega kamna južno od kamnoloma Mala gora se varuje kot
dolgoročni potencial za izkoriščanje. Kamnolom Mala gora se
ob nadaljnjem izkoriščanju sanira, ob tem pa izboljša dostop do
lokacije. V drugih nelegalnih kopih se onemogoči nadaljnje izkoriščanje in območje prepusti samosanaciji. Eventualna sanacija
nelegalnih kopov se bo izvajala v skladu z določbami Zakona o
graditvi objektov. Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
se izvaja v skladu z določbami Zakona o rudarstvu.
2.6.4 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih
29. člen
(območja posebnih krajinskih in urbanističnih
značilnosti prostora)
V občini so s strokovnimi podlagami ugotovljena posebej pomembna območja krajinskih in urbanističnih značilnosti
prostora:
– krajinsko območje Travne Gore,
– krajinsko območje zelene cezure med Sodražico in
Zamostcem,
– krajinsko območje zelene cezure med Sodražico in
Žimaricami,
– območje naselij Kotel in Novi Pot,
– krajinsko območje gozdnatega SZ pobočja nad Sodražico,
– krajinsko območje Slemena.
30. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) V občini je treba z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo kulturne dediščine, zagotoviti
ustrezno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in
načinom življenja in ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik
vzdržnega prostorskega razvoja in kot razvojni dejavnik ter
prostorski potencial.
(2) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, vrtno
arhitekturna, dediščinska kulturna krajina in zgodovinska) in
glede na status (kulturni spomenik državnega ali lokalnega
pomena in kulturna dediščina).
(3) Območja ohranjanja kulturne dediščine so prikazana
v grafičnem delu prikaza stanja prostora.
31. člen
(ohranjanje narave)
(1) Ohranjanje naravnih kakovosti je treba zagotavljati na
celotnem območju občine, predvsem pa na območjih ohranjanja narave.
(2) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja z načrtovanjem ukrepov pri posegih v prostor za preprečitev oziroma
omilitev vplivov na naravo.
(3) Pri posegih na zavarovana območja, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja (območja Natura 2000), posegih v naravne vrednote in habitatne tipe, je
treba upoštevati predpise in smernice pristojnih organov.
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32. člen
(območja varstva vodnih virov)
(1) Na vododeficitarnih območjih občine se ne načrtuje
dejavnosti s povečanimi potrebami po vodi, prioritetno pa se
zagotavlja urejeno oskrbo s pitno vodo prebivalcev teh območij.
(2) Celotno območje občine je zaradi manjše samočistilne
sposobnosti kraške pokrajine pomembno z vidika varstva vodnih virov v širšem zaledju.
(3) Aktivni in potencialni vodni viri za lokalno oskrbo, ki so
zavarovani z Odlokom o varstvu virov pitne vode na območju
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 20/02) oziroma veljavno
področno zakonodajo, so zajetja Studenčevka Sušje – zgornji,
Studenčevka Sušje – Ograda, Studenčevka Sušje – Kuparjevo,
Vrtina S-1, Vrtina S-2, Vrtina S-3, Vrtina S-4, Vrtina S-5, Vrtina
RD-1/01, Podstene, Izver, Lipovšica, Žaga – Gora, Potoki –
Gora, Hrib-Žimarice (zajetje in drenaža), Trhlenov studenec,
Podgora, Globoka dolina – Novi pot, Kotel, Globel – Žlebec,
Pod Kržeti – 1, Jelovec, Ciganka in Podklanec.
2.6.5 Usmeritve za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami
33. člen
(območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
zaščite in reševanja)
(1) Pri načrtovanju poselitve in dejavnosti v prostoru je
potrebno upoštevati potencialna tveganja in ogroženost pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter varnost pred požarom.
Dejavnosti se razmeščajo izven območij potencialnih nesreč.
Opravljanje primarnih dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, lov
stvo in druge dejavnosti povezane z naravnim prostorom) je
potrebno opravljati varno za zdravje ljudi in materialne dobrine
ter nadzorovati procese in dejavnike, ki lahko povzročijo naravne in druge nesreče.
(2) Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj so varstvena in ogrožena območja po predpisih o vodah, potresno
ogrožena območja, območja požarne ogroženosti, območja s
tveganjem za porušitev visokih pregrad, območja s tveganjem
za industrijske nesreče.
(3) Glede na stopnjo ogroženosti morajo biti objekti ustrezno
protipotresno projektirani in grajeni. Prav tako se pri načrtovanju
in gradnji upoštevajo predpisi s področja protipožarne varnosti.
(4) Na območjih velike požarne ogroženosti gozdov se ne
načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi, materialne dobrine in naravo.
(5) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na
vodo, se umešča izven območij stalne ali občasne prisotnosti
voda in z ustreznim odmikom od meje teh površin. Spreminjanje obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov je možno le
izjemoma pod pogoji nadomestitve teh površin. Pri načrtovanju
premostitev reke Bistrice in drugih vodotokov je potrebno zagotavljati poplavno varnost in ohranjati stanje voda in vodni režim.
(6) Sanacijo posameznih območij naravnih in drugih nesreč se načrtuje v sklopu OPPN. V primerih, ko gre za rekonstrukcijo ali gradnjo novih objektov v okviru sanacije po naravni
ali drugi nesreči, je omogočen upravni postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku, če gre za rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta, ki v celoti
ohranja namembnost, gabarite in videz poškodovanega objekta
na isti lokaciji.
(7) Praviloma se pri intervencijskih ukrepih izvedejo le
najnujnejši ukrepi in ohranja naravne procese, razen kadar ti
lahko ogrozijo obstoječa naselja oziroma varovano kulturno
dediščino.
(8) Lokacije odprtih kopov (opuščeni in aktivni kamnolomi
in peskokopi) so lahko prepuščene naravni sukcesiji naravnih
procesov, (samosanaciji) vendar le, kadar niso ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi.
(9) Na območjih tveganj zaradi industrijskih nesreč v
Sodražici in drugih območjih za industrijo je potrebno z načrto-
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vanjem ustreznih odmikov med objekti oziroma dejavnostmi in
drugih ukrepov preprečiti verižne nesreče, širitev nesreče na
sosednja območja in omogočiti učinkovito ukrepanje zaščite in
reševanja, če se nesreče zgodijo.
(10) V sistemu oskrbe z vodo v občini je potrebno načrtovati ustrezno razmestitev omrežja, zmanjšati njegovo ranljivost
in zagotoviti zadostne količine pitne vode za oskrbo v izrednih
razmerah ter za potrebe gašenja ob požarih.
(11) Pri načrtovanju širitve poselitve se upošteva oceno
nevarnosti in ogroženosti občine pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom. V občini se za primere naravnih in drugih
nesreč zagotavljajo površine za pokope večjega števila ljudi v
bližini obstoječih pokopališč. Območje za pokope živali naj bo
odmaknjeno od poselitve. Za odlaganje ruševin se začasno
uporabijo proste površine ob javnih cestah, trajno odlaganje
pa se zagotavlja v opuščenih kamnolomih v občini, ki še niso
samosanirani.
(12) Prostor za evakuacijo prebivalstva in premičnih materialnih dobrin v primeru naravnih in drugih nesreč se v naseljih
zagotavlja na dvoriščih in drugih odprtih površinah v naselju.
V občinskem središču Sodražica pa se v ta namen zagotavlja
tudi proste javne površine naselja in funkcionalne površine ob
javnih objektih. Pri gradnji javnih in večstanovanjskih objektov
je priporočljiva ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč.
34. člen
(območja varstva pred erozijo in poplavami)
(1) Na poplavnih, hudourniških, erozijskih in plazljivih
območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma
dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem
povzročijo naravne nesreče. Na teh območjih je treba zagotoviti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč nevarnosti
in z omejitvami razvoja glede na ogroženost življenja ljudi in
materialnih dobrin.
(2) Območja v severnem delu občine so erozijsko ogrožena. Območja ob Bistrici in pritokih so poplavno ogrožena.
35. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Nevarnost nastanka naravnih požarov v občini je zaradi naravnih značilnosti prostora majhna.
(2) V občini je več manjših kmetij z dopolnilno dejavnostjo
in obrti za predelavo lesa, pri katerih je potrebno zagotavljati
povečano varnost pred požarom.
(3) Posebno varstvo pred industrijskimi nesrečami z razlitjem nevarnih snovi je potrebno zagotavljati z načrtovanjem
tehničnih ukrepov v obratih proizvodnje izolacijskih materialov
v Sodražici (Fragmat d.o.o., Fibran d.o.o.).
(4) Večja nevarnost razlitja nevarnih snovi pri transportu v
primeru prometne nesreče obstaja na regionalni cesti Žlebič–
Sodražica–Cerknica, kjer je z ureditvijo tehničnih elementov
ceste potrebno zagotoviti povečano varnost v prometu in hitro
ter učinkovito ukrepanje v primeru nesreče.
36. člen
(območja za obrambne potrebe)
V občini ni posebej določenih območij za obrambne potrebe.
2.7 Urbanistični načrt občinskega središča
37. člen
(urbanistični načrt Sodražice)
Za osrednje poselitveno območje v občini, ki obsega
naselje Sodražica, je izdelan urbanistični načrt kot osnova za
pripravo strateškega in izvedbenega dela akta. Z urbanističnim
načrtom je zasnovan dolgoročni prostorski razvoj naselja, v
njem pa so podana izhodišča za pripravo razvojnih ukrepov v
prostoru. Urbanistični načrt se upošteva pri načrtovanju posameznih ali celovitih posegov v prostor.
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38. člen
(koncept prostorskega razvoja)
(1) Območje urbanističnega načrta obsega razvojni prostor občinskega središča in lokalnega središča Sodražica.
Označen je s konceptualno relativno ohranjenim trškim jedrom
v osrednjem delu doline ter modernistično stavbno strukturo
različne kakovosti na obrobjih. Naselje leži v samostojnem
ambientu, katerega meje so sorazmerno dobro ohranjene.
(2) Sodražica v vlogi občinskega in lokalnega središča
z razvitimi oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi poleg teh zadovoljuje tudi osnovne potrebe zdravstvene in socialne oskrbe, izobraževanja, otroškega varstva, kulturnega in športnega
udejstvovanja občanov Občine Sodražica. Hkrati je s proizvodnimi obrati pomembno zaposlitveno središče tudi bližnjega
zaledja sosednjih občin.
39. člen
(koncept prometnega omrežja)
(1) Na obstoječi osrednji prometnici – regionalni cesti
skozi poselitveno območje je potrebno izboljšanje prometnih
razmer z ureditvijo križišča z regionalno cesto proti Loškemu
Potoku.
(2) Mreža notranjih cest – ulic se s postopno rekonstrukcijo posodobi tako, da zagotavlja varnost pešcev in kolesarjev,
ustrezne profile vozišč in uveljavitev vloge in pomena notranjega javnega prostora.
(3) Območje urejanja je vključeno v medkrajevni javni
potniški promet v smeri Ljubljane in Ribnice ter v drugih lokalnih smereh z osrednjim avtobusnim postajališčem v središču
Sodražice.
40. člen
(koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja)
Urbane strukture na območju UN naj se razvijajo v naslednjih naselbinskih sklopih:
– a – središče s trgom (izvorna struktura ulic in trgov se
ohrani in dopolni s povezavami v prečni smeri, v zaledje z razširitvijo javnega prostora in kakovostno ureditvijo javnih površin
za pešce in kolesarje ter za parkiranje; stavbna struktura naj
se s prenovami ohranja ter razvije in sanira z vzpostavitvijo
aktivnega razmerja stavb do sooblikovanja javnega prostora
po merilih tematske strukture; zagotovi se intenziven razvoj
javnih vsebin);
– c – območje južnega dela središča (potrebna je sanacija
degradiranega prostora v jugovzhodnem delu in dolgoročna
ureditev območja proizvodnje, območja pokopališča in ostalih
grajenih struktur);
– d – ruralno trška struktura v preobrazbi (območje se
oblikuje in ureja kot preplet stanovanjske stavbne strukture in
javnega prostora);
– e1 – območje športa, parkov in rekreacije;
– e2 – varovano zeleno območje vodotokov;
– f – gospodarska cona (osrednji gospodarski prostor se
na južni strani regionalne ceste namenja proizvodnim dejavnostim večjega merila, na severni strani srednjega in manjšega
merila – predvsem obrti, storitvam in trgovini, na severozahodni
strani se umesti zbirni center za odpadke);
– g – stanovanjska soseska Pesek (predvidena je dopolnilna rast ter redefiniranje javnega prostora vzdolž osrednje
ceste);
– h – stanovanjska soseska Okrogleki (dolgoročno primerno območje za stanovanjsko gradnjo);
– i – obstoječa stanovanjska soseska Slemenska (potrebna je sanacija javnega prostora ob možni dopolnilni gradnji in
izrabi notranjih rezerv);
– j – stanovanjska soseska Ograde (načrtovana nova
stanovanjska soseska);
– k – nova nekropola (prostorska rezerva za dolgoročno
lokacijo novega pokopališča po zapolnitvi obstoječega).
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41. člen
(oblikovalska izhodišča za razvoj in ohranjanje
podobe naselja)
(1) Skozi razvoj stavbne strukture se ohranja identiteta
arhitekturnih tipov in naselbinskih vzorcev na mikroravni. S tem
se razvija raznolika stavbarska oziroma arhitekturna dediščina
ter ponovno razvijejo kakovostna razmerja poselitvenih struktur
do krajine oziroma nepozidanega prostora ter javnega prostora
znotraj naselij. Na vseh območjih naj se naselbinska struktura
razvija iz že vzpostavljenih meril višinskih gabaritov in krajine
streh. Pomembno je, da se arhitekturna tipologija razvija – ob
ohranitvi obstoječih kakovostnih stavb naj se stavbni tipi razvijajo vzporedno z razvojem materialov, konstrukcijskih principov,
zakonitosti preraščanja tipov stavb v višjo obliko urbanosti in
aktualnih načinov (upo)rabe stavb. Pri tem je potrebno dosledno ohranjati temeljna merila teh stavb, ki zagotavljajo prepoznavnost arhitekturne identitete z obstoječih razvojnih nastavkov – merila in forme osnovnih kubusov stavbne strukture,
načina njene umestitve v prostor ter elementarne forme streh
(ki je hkrati tudi pomemben gradnik identitete krajine).
(2) V osrednjem, izvornem delu Sodražice, se skozi prenovo v celoti ohranja obstoječa stavbna struktura. V celotnem
južnem delu se v kontekstu ureditve območja redefinirajo meje
posameznih sklopov namenskih rab in dejavnosti. Razvoj stanovanjskih sosesk v celotnem zahodnem delu naselja Sodražice po posameznih sklopih vzpostavlja novo stavbno strukturo ob kakovostno oblikovanih stikih z obstoječimi kvalitetnimi
strukturami in krajino.
42. člen
(koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo
na varstvo okolja)
Območje UN je v pretežni meri opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, ki ga je potrebno ob investicijskih posegih v
javnem prostoru prenoviti. Primerno je zagotavljati celovitost
prenove komunalne infrastrukture posameznih delov naselja.
43. člen
(lokalni energetski koncept)
(1) V naselju Sodražica ni predvidena gradnja distribucijskega plinovodnega omrežja. Zato se pri načrtovanju gradnje
novih in rekonstrukcij obstoječih objektov za način ogrevanja
načrtuje le uporabo obnovljivih virov energije ali soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Po sprejetju
lokalnega energetskega koncepta v Občini Sodražica pa je
uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in
električne energije z visokim izkoristkom prednostna. Dolgoročno se bo v Sodražici razvijal daljinski sistemi ogrevanja na
biomaso.
(2) Javno razsvetljavo cest in javnih površin se prenovi
in dogradi z vgradnjo energetsko varčnih sijalk z zasenčenim
osvetljevanjem v nebo, stikal za reguliranje polnočnega delovanja. Letna poraba elektrike vseh svetilk mora zagotavljati
mejne vrednosti, v skladu z veljavno področno zakonodajo.
Zunaj strnjene poselitve naselja Sodražica se postavijo le svetila za zagotovitev prometne varnosti pešcev. Svetila naj imajo
vgrajen senzor za samodejno prižiganje in izklop. Reklamna in
okrasna osvetlitev Sodražice naj se časovno omeji (do največ
23.00 ure).
44. člen
(koncept opremljanja z GJI)
Območje osrednjega poselitvenega prostora se opremlja s potrebno komunalno infrastrukturo tako, da se celotna
stavbna struktura lahko navezuje in priključuje najmanj na
kanalizacijsko in vodovodno omrežje, pri navezavi na cestno
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omrežje pa mora biti zagotovljena prometna varnost priključkov. Pri prenovi vodovodnega sistema in gradnji manjkajoče
kanalizacije se omrežje umešča v koridorje prometnih osi in
javni svet. Območje se opremi z optičnim kablom. V kabelsko
kanalizacijo se vgrajuje tudi nizkonapetostno elektroenergetsko
omrežje. Prostozračno napeljavo se postopno nadomesti z
zemeljskimi vodi.
45. člen
(koncept podrobnejše namenske rabe)
Na območju UN se v osrednjem delu starega jedra in ob
glavnih prometnicah umeščajo centralne dejavnosti z bivanjem.
Razvoj centralnih dejavnosti se načrtuje v smeri proti jugovzhodu. Izključno bivalne površine se zagotavljajo na skrajnem
vzhodnem in zahodnem delu naselja, kjer so tudi dolgoročne
prostorske rezerve. Na obvodnem območju Bistrice se urejajo
zelene površine, ki se dolgoročno razvijajo na severnem delu
območja. Na severozahodnem delu območja UN se v nadaljevanju obstoječih proizvodnih površin načrtuje dolgoročni razvoj
proizvodnih dejavnosti.
III. IZVEDBENI DEL
46. člen
(vsebina izvedbenega dela)
(1) Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta določa
namensko rabo prostora (NRP), gospodarsko javno infrastrukturo (GJI), enote urejanja prostora (EUP), prostorske izvedbene
pogoje (PIP) in območja za katera se pripravi občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN).
(2) Izvedbeni del je potrebno upoštevati pri vseh vrstah
gradenj in pri drugih gradbenih posegih ter drugih posegih v
prostor, ki jih določajo predpisi.
(3) Poleg določb izvedbenega dela je potrebno pri graditvi
objektov in pri drugih gradbenih posegih ter drugih posegih v
prostor, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise
in druge akte, ki določajo javno pravne režime v prostoru in na
podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ali
gradnji brez gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in
soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi
v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.
47. člen
(stopnja natančnosti mej)
(1) Meje EUP in NRP so določene na podlagi katastrskih,
topografskih in digitalnih ortofoto načrtov različnih meril in so
prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje
enot ne potekajo po parcelni meji, je za določitev meje uporabljen topografski podatek.
(2) Položajna natančnost mej EUP in NRP je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, v kolikor meja sovpada
s parcelno mejo. V kolikor meje ne sovpadajo s parcelno mejo,
je položajna natančnost meje odvisna od razlik med položajno
natančnostjo topografskih in digitalnih ortofoto načrtov in zemljiško katastrskim prikazom na območju obravnavane meje.
(3) V primerih, ko je za določitev meje med območji namenske rabe prostora ali meje med EUP uporabljen topografski
podatek in zaradi položajne nenatančnosti ali neskladnosti
topografskih in katastrskih geodetskih podlag prihaja do razlik
med načrtovanim in dejanskim stanjem, ki onemogočajo izvedbo gradnje v skladu s tem aktom, je dopustna interpretacija
natančnosti zemljiško katastrskega prikaza v odnosu na uporabljene topografske podatke.
(4) Drugi grafični prikazi iz 3. člena tega odloka so
pripravljeni na podlagi podatkov o prikazu stanja v prostoru,
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katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se
lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja
v naravi.
(5) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje prikazane v tem aktu
odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je potrebno v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali
drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno
izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom
in stanjem v prostoru.
48. člen
(prikaz stanja prostora)
(1) Prikaz stanja prostora je obvezna priloga OPN in je
pripravljena na podlagi podatkov iz prostorskega informacijskega sistema, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za prostor. Odraža
stanje v prostoru, kakršno je bilo v trenutku pridobitve podatkov.
(2) Prikaz stanja prostora vsebuje predvsem varstvena,
zavarovana, degradirana, ogrožena ter druga območja, na
katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben varstveni
režim v prostoru in prikaz dejanskega stanja v prostoru glede
stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč. Kot dejansko stanje stavbnih zemljišč se prikazuje stavbna zemljišča,
določena s prostorskim aktom občine.
(3) Prostorski informacijski sistem se bo vzpostavil in
vzdrževal za opravljanje nalog države in spremljanje nalog
občin na področju urejanja prostora, vključno s pripravo in
sprejemom prostorskih aktov, spremljanjem stanja prostora ter za omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v
prostoru.
(4) V prikaz stanja prostora so lahko vključeni tudi podatki,
ki služijo pripravi, sprejemu in spremljanju prostorskih aktov,
kot so demografski podatki, socio-ekonomski kazalci, podatki o
fizičnih lastnostih prostora, kazalci urbanega razvoja in kazalci
okolja s stališča varovanja človekovega zdravja iz okoljskega
poročila ter drugo. Podatki se bodo vključevali v prostorski
informacijski sistem glede na potrebe po teh podatkih v okviru
prostorskega načrtovanja.
49. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Območje prostorskega načrta je razdeljeno na enote
urejanja prostora (EUP).
(2) Enota urejanja prostora se označi z enolično oznako,
ki vsebuje črkovno oznako naselja ali odprtega prostora (preglednica 1) in zaporedno številko znotraj oznake naselja ali
odprtega prostora. V grafičnih načrtih je pod EUP še oznaka
podrobnejše namenske rabe prostora.
Primer zapisa EUP: So01 (So – oznaka naselja, 01 – zaporedna številka znotraj oznake naselja).
Preglednica 1: Enote urejanja prostora (EUP)
IME NASELJA
Betonovo
Brlog
Globel
Janeži
Jelovec
Kotel
Kračali
Kržeti
Lipovšica
Male Vinice
Novi Pot
Nova Štifta

OZNAKA NASELJA
Be
Br
Gl
Ja
Je
Ko
Kr
Kz
Li
Ma
No
Ns

Uradni list Republike Slovenije
Petrinci
Podklanec
Preska
Ravni Dol
Sinovica
Sodražica
Travna Gora
Vinice
Zamostec
Zapotok
Žimarice
Odprti prostor

Pe
Po
Pr
Ra
Si
So
Tr
Vi
Za
Zp
Ži
Op
50. člen

(prostorski izvedbeni pogoji)
(1) Za vsako EUP ta odlok določa prostorske izvedbene
pogoje (v nadaljevanju: PIP). Prostorski izvedbeni pogoji so
razdeljeni na:
– splošne prostorske izvedbene pogoje,
– podrobne prostorske izvedbene pogoje za posamezne
podrobnejše namenske rabe prostora,
– posebne prostorske izvedbene pogoje po enotah urejanja prostora,
– prostorske izvedbene pogoje na območjih predvidenih
podrobnih prostorskih načrtov.
(2) Splošni PIP se uporabljajo v vseh EUP, razen če je s
podrobnimi ali posebnimi PIP določeno drugače.
(3) Podrobni PIP dopolnjujejo ali spreminjajo splošne
PIP po posameznih vrstah namenske rabe prostora. V primeru, ko so podrobni PIP drugačni od splošnih, veljajo
podrobni PIP.
(4) Za nekatere EUP veljajo poleg splošnih in podrobnih
PIP tudi posebni PIP. Kadar se posebni PIP razlikujejo od
splošnih in podrobnih, veljajo posebni PIP. Če posebni PIP niso
določeni, veljajo splošni in podrobni PIP.
(5) Za EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN,
veljajo usmeritve za izdelavo teh načrtov, ki so določene v tem
odloku.
51. člen
(namenska raba prostora)
(1) Vsaka EUP ima predpisano vrsto namenske rabe.
(2) Namenska raba prostora je prikazana na karti »3 –
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev«
(3) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo
prostora deli na:
– območja stavbnih zemljišč,
– območja kmetijskih zemljišč,
– območja gozdnih zemljišč,
– območja vodnih zemljišč,
– območja drugih zemljišč, kamor uvrščamo območja
mineralnih surovin.
(4) Vsa območja osnovne namenske rabe se delijo na
območja podrobnejše namenske rabe.
(5) Za opredeljene vrste podrobnejše namenske rabe
prostora, kot sledi v Preglednici 2, so v poglavju 3.2. določeni
podrobni PIP.
(6) Javne površine oziroma javno dobro so tiste površine,
ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem. To so območja z namensko rabo: prometne površine (oznake PC in PO), trgi, parki
(oznaka ZP), pokopališča (oznaka ZK), športni parki in igrišča
(oznaka ZS) in druge urejene zelene površine (oznaka ZD).
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Preglednica 2: Prikaz kategorij namenske rabe prostora
Osnovna namenska
raba prostora
Opis

Podrobnejša namenska raba prostora
Oznaka

Opis

Oznaka
SS
S
območja stanovanj
SK
SP
CU
območja centralnih
C
dejavnosti
CD
IP
območja proizvodnih
I
IG
dejavnosti
IK
BT
B
posebna območja
I. OBMOČJA
BC
STAVBNIH
ZS
ZEMLJIŠČ
ZP
območja zelenih
Z
površin
ZD
ZK
PC
območja prometnih
P
površin
PO
E
območja energetske infrastrukture
O
območja okoljske infrastrukture
A
površine razpršene poselitve
razpršena gradnja
K1
II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K2
G
III. OBMOČJA
G
gozdna zemljišča
GOZDNIH ZEMLJIŠČ
Gp
VC
IV. OBMOČJA VODA
V
površinske vode
VI
V. OBMOČJA
območja mineralnih
L
LN
DRUGIH ZEMLJIŠČ
surovin
3.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
3.1.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostor
52. člen
(vrste dopustnih gradenj)
(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so
na celotnem območju občine v zvezi z dopustnimi objekti in
ureditvami dopustne naslednje vrste gradenj:
– gradnja novega objekta,
– dozidava ali nadzidava k obstoječemu zakonito zgrajenemu objektu,
– rekonstrukcija,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta.
(2) Gradnje novih stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov so dovoljene le na komunalno opremljenih
stavbnih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno oskrbo, kot je to opredeljeno v tem odloku. Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in vzdrževanje objekta
so dopustni samo za zakonito zgrajene objekte. Na zakonito
zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko
rabo enote urejanja, so dopustna vzdrževalna dela, odstranitev
objektov in sprememba namembnosti, ki mora biti skladna z
namensko rabo enote urejanja prostora.
(3) Dozidave in nadzidave se dovolijo v obsegu do dovoljenega faktorja izrabe (FI) in zazidanosti (FZ) parcele namenjen gradnji.
53. člen
(spremembe namembnosti objektov)
Spremembe namembnosti objektov so dovoljene, če so v
EUP po podrobnejši namenski rabi dovoljeni taki objekti.

Opis
stanovanjske površine
površine podeželskega naselja
površine počitniških hiš
osrednja območja centralnih dejavnosti
druga območja centralnih dejavnosti
površine za industrijo
gospodarske cone
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
površine za turizem
športni centri
površine za oddih, rekreacijo in šport
parki
druge urejene zelene površine
pokopališča
površine cest
druge prometne površine

najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča
večnamenski gozdovi
gozdovi s posebnim namenom
celinske vode
vodna infrastruktura
površine nadzemnega pridobivalnega prostora

3.1.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti
in oblikovanja objektov
54. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)
(1) Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov nad
in pod terenom mora biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela
objekta, od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 3,0 m.
(2) Postavitev ali gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov je lahko, merjeno od najbolj izpostavljenega dela
objekta, oddaljena od meje sosednjih parcel najmanj 1,5 m.
(3) Objekte je dopustno graditi tudi do parcelne meje, če
s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, na katere meji
objekt in so izpolnjene bistvene zahteve.
(4) Gradbeno inženirske objekte je možno graditi do meje
zemljiške parcele, na kateri se gradi.
55. člen
(določanje velikosti objektov)
Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena z:
– največjim dovoljenim faktorjem izrabe parcele (FI),
– največjim dovoljenim faktorjem zazidanosti parcele (FZ),
– najmanjšim dovoljenim faktorjem zelenih površin na
parceli (FZP),
– najvišjo dovoljeno višino objektov in z
– etažnostjo.
56. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Vsi objekti in prostorske ureditve morajo spoštovati
kvaliteto naravnega in grajenega kulturnega prostora ter morajo
biti oblikovani po načelih dobre arhitekturne prakse.
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(2) Zasnova in postavitev objekta v delu naselja s poudarjeno gradbeno črto sledi gradbeni črti ali ulici.
(3) Tloris stavbe ali objekta je lahko lomljen ali sestavljen.
(4) Dovoljeni so čopi in frčade, ki naj imajo enak naklon
kot streha ali kot pultne (enokapne ali dvokapne) frčade z drugačnim naklonom. Vse frčade na strehi naj bodo enakega tipa
in istih naklonov. Frčade morajo biti nižje od slemena osnovne
strehe. Nadzidava dela strehe z dvigom slemena nad sleme
osnovne stavbe ni dovoljena.
(5) Enokapne in dvokapne strehe morajo biti krite s kritino
opečnih, temnejših rjavih, sivih do antracitnih barv poljubne
obdelave. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
(6) Dovoljena je namestitev strešnih oken, sončnih kolektorjev, sončnih celic in svetlobnikov, razen na enotah kulturne
dediščine (izjemoma so dovoljena strešna okna na podlagi
predhodno izdanih kulturnovarstvenih pogojev).
(7) Fasade so ometane, lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom. Na fasadah objektov v območjih CU, CD, BT
in IG je dovoljena uporaba fasadnih plošč. Fasade v območjih
stanovanj in območjih centralnih dejavnosti so v beli barvi, v
zemeljskih barvnih tonih ali v pastelnih tonih, dopustne so tudi
neizrazite barve ter barve s primešano hladno belo. Fasadne
obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke
ali opeke iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklenimi opekami
niso dovoljene.
(8) Oblikovanje stavbne mase objektov je lahko drugačno,
če je to povezano z gradnjo energetsko učinkovitih objektov,
ki so prilagojeni drugačnim okoljem, gradbenim tehnologijam
in so iz drugačnih gradiv, vendar ne smejo bistveno odstopati
od okolice.
(9) Za oblikovanje stavb ali objektov na enotah kulturne
dediščine veljajo določila 76. člena.

predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.
(2) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah
so odstranitve dreves z naravovarstvenim ali kulturnovarstvenim
statusom dopustne izjemoma, po predhodno pridobljenem naravovarstvenem ali kulturnovarstvenem soglasju pristojne službe.
(3) Obstoječe drevorede je treba ohranjati in obnavljati.
Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je
treba nadomestiti.
(4) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane
ozelenitve zemljišča namenjenega gradnji.
(5) Odprte zelene površine je potrebno izvesti tako, da
je omogočen enakopraven dostop vsem uporabnikom, tudi
ljudem z oviranostmi.
(6) Pri urejanju okolice javnih objektov in javnih površin
mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati
obstoječo kvalitetno vegetacijo pred poškodbami, po končani
gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte in naprave in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
(7) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostnozdravstvene
zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo
mestno klimo, zmrzal, sušo in sol. Minimalni pogoji so:
– na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih
ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin,
– pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni ali
škodljivce skladno z določili pristojnih služb za varstvo rastlin in
– na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija.

57. člen

58. člen

(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)

(gradnja in urejanje parkirnih površin in garažnih stavb)

(1) Na vseh odprtih zelenih površinah se ohranja čim več
obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo

(1) Na vseh zemljiščih namenjenih gradnji je potrebno
zagotoviti naslednje ustrezno število parkirnih mest:

Preglednica 5: Parkirni normativi
DEJAVNOST oziroma NAMENSKA RABA
Stanovanja in bivanje
Enostanovanjske stavbe in dvostanovanjske stavbe
Tri- in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne namene
(domovi za ostarele, vzgojni zavodi)
Poslovno trgovske dejavnosti
Stavbe javne uprave
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)
Druge upravne in pisarniške stavbe
(mešani poslovni programi)
Trgovske stavbe
(lokalna trgovina pod 500 m2)
Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)
Trgovske stavbe
(nakupovalni center nad 500 m2)
Trgovske stavbe
(odprte in pokrite tržnice)
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
(obrtno servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija,
avtopralnice, lekarne …)

ŠTEVILO PARKIRNIH MEST
2 parkirni mesti na stanovanje
– 1 parkirno mesto na stanovanje, velikosti do 50 m2 BTP in
dodatno 10 % za obiskovalce,
– 2 parkirni mesti na stanovanje, velikosti nad 50 m2 BTP in
dodatno 10 % za obiskovalce
1 parkirno mesto na 6 postelj
1 parkirno mesto na 40 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 35 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 35 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 40 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 70 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 25 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 30 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 25 m2 BTP objekta
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Trgovske stavbe
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)

2 parkirni mesti na 30 m2 BTP objekta

Bencinski servisi

1 parkirno mesto na 30 m2 BTP objekta in ne manj kot
3 parkirna mesta za obiskovalce

Družbene dejavnosti
Stavbe za kulturo in razvedrilo
(gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino,
galerija)
Muzeji in knjižnice
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Stavbe za zdravstvo
(bolnišnice)
Stavbe za zdravstvo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)
Stavbe za izobraževanje
(osnovne šole)
Stavbe za izobraževanje (predšolska vzgoja)
Športne dejavnosti
Športna igrišča
(stadion ipd.)
Športne dvorane s prostori za gledalce
Športne dvorane
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu,
wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)
Športna igrišča
(javna kopališča)
Posebne dejavnosti
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel,
prenočišča, penzioni)
Gostilne, restavracije, točilnice, bari
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska
prenočišča)
Proizvodne dejavnosti
Obrt in servisi
Industrijske stavbe
(do 200 m2)
Industrijske stavbe
(nad 200 m2)
Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča s strankami)
Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča brez strank)
Rezervoarji, silosi in skladišča
(razstavni in prodajni prostori)
Industrijske stavbe
(delavnice za servis motornih vozil)
Drugo
Pokopališča

1 parkirno mesto na 5 sedežev
1 parkirno mesto na 80 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 10 sedežev oziroma obiskovalcev
1 parkirno mesto na 5 postelj
1 parkirno mesto na 30 m2 BTP objekta,
vendar ne manj kot 4 parkirna mesta
1 parkirno mesto na učilnico
2 parkirni mesti na oddelek
1 parkirno mesto na 200 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 15 sedežev
1 parkirno mesto na 25 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 25 m2 BTP objekta

1 parkirno mesto na 3 sobe
1 parkirno mesto na 6 sedežev in
1 parkirno mesto na tekoči meter točilnega pulta,
vendar ne manj kot 4 parkirna mesta
1 parkirno mesto na 10 sob
1 parkirno mesto na 30 m2 BTP objekta,
vendar ne manj kot 2 parkirni mesti
1 parkirno mesto na 30 m2 BTP objekta,
vendar ne manj kot 2 parkirni mesti
1 parkirno mesto na zaposlenega v delovni izmeni
1 parkirno mesto na 150 m2 BTP objekta
3 parkirna mesta
1 parkirno mesto na 100 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 100 m2 BTP objekta
1 parkirno mesto na 60 grobov,
vendar ne manj kot 10 parkirnih mest

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
1 parkirno mesto na 600 m2
čas (park)
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
(prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev
1 parkirno mesto na 100 m2 BTP objekta
policistov, gasilcev)
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
ter z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na železniških 1 parkirno mesto na 100 m2
in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe)
(2) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo
je treba zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.
(3) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in priklopnike teh motornih vozil v
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stanovanjskih območjih niso dopustna. Parkirišča za tovorna
vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih enotah z
namensko rabo: IG, SK in O.
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem
parkiranju.
(5) Parkirna mesta v mestnem jedru naselja Sodražica
se lahko zagotovijo tudi na javnih površinah ob soglasju upravljavca javnih površin.
(6) Parkirne površine in garažne stavbe ni dovoljeno
uporabljati v nasprotju z namembnostjo, dokler so potrebne
za parkiranje obstoječih motornih vozil stalnih uporabnikov in
obiskovalcev objektov.
(7) Parkirne površine na nivoju terena CU in CD, ki so večje od 10 PM je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo
na 6 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno
razporejena.
(8) Kadar podzemne garaže niso zgrajene pod stavbami, morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogoča
zatravitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije. Streho garaže je
dopustno urediti tudi kot javno površino; odprto športno igrišče,
otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg ipd.
59. člen
(vrste in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov
ter drugih objektov)
(1) Dovoljeni so objekti, kot so določeni po območjih
podrobnejše namenske rabe. Za oblikovanje nezahtevnih in
enostavnih objektov objektov na enotah kulturne dediščine
veljajo določila 76. člena (varstvo kulturne dediščine).
(2) Pri oblikovanju objektov je treba upoštevati naslednje
prostorske izvedbene pogoje:
– dovoljene so oblike in nakloni streh, ki so določeni po
območjih podrobnejše namenske rabe,
– fasade morajo biti prilagojene osnovnemu objektu,
– ekološki otoki morajo biti na celotnem območju občine
enako oblikovani in postavljeni na prometno dostopna in vizualno neizpostavljena mesta.
(3) Višinske razlike na zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko premostijo
z opornimi zidovi.
(4) Ograje in oporne zidove je mogoče postaviti sporazumno na parcelno mejo s soglasjem mejaša. Sicer se medposestne ograje se lahko gradijo do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne
posega na sosednje zemljišče. Za postavitev ograj in opornih
zidov ob javnih cestah je treba pridobiti soglasje upravljavcev,
ki določijo ustrezne odmike in višine, da le-te ne ovirajo polja
preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev.
(5) Gradnja kioskov za prodajo časopisov, do 20 m2, je dopustna na javnih površinah in na drugih zelenih površinah, ki so
dostopne neposredno z javnih površin. Druge prodajne kioske je
dopustno postaviti le za čas trajanja prireditev. Kioske za prodajo
sadja in zelenjave je dopustno namestiti na javnih površinah.
(6) Začasne objekte sezonskega turističnega značaja je
dopustno postaviti na zemljiščih, ki so prometno dostopna. Ti
objekti ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se priključijo na obstoječe
priključke. Začasni objekti za prireditve se smejo za omejen
čas postavljati tudi v območja kulturne dediščine s soglasjem
pristojne službe. Na kmetijskih zemljiščih so dovoljeni začasni
objekti v skladu s splošnimi smernicami s področja varstva
kmetijskih zemljišč:
– kiosk oziroma tipski zabojnik,
– pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in
kratkotrajni privez čolnov,
– odprt sezonski gostinski vrt (posebno urejeno zemljišče
kot del gostinskega obrata),
– pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem
šotoru,
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– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– objekti, namenjeno začasnemu skladiščenju nenevarnih
snovi.
Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.
(7) Spominski in sakralni objekti, obeležja in urbana oprema morajo biti postavljeni tako, da ne poslabšujejo bivalnih
pogojev in varnosti objekta in preglednosti prometa.V območjih
in vplivnih območjih kulturne dediščine je pred postavitvijo spominskih obeležij potrebno izdelati prostorsko presojo postavitve
in preveriti vpliv na obstoječo kulturno dediščino.
(8) Toplotnih črpalk in/ali klimatskih naprav ni dopustno
nameščati na ulične fasade objektov in na fasade kulturnih
spomenikov. Na objekte kulturne dediščine jih je dovoljeno
nameščati le s soglasjem ZVKDS.
(9) Elektro omarice, omarice plinskih, telekomunikacijskih
in drugih tehničnih napeljav je treba namestiti tako, da so javno
dostopne.
(10) Rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti odmaknjen od meje sosednjih zemljišč in od obstoječih objektov v
skladu s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, vendar ne
manj kot 1,5 m.
(11) Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati na javnih površinah, izjemoma pa kjer to ni
izvedljivo, na zasebnih površinah, v soglasju z lastnikom. Na
območju kulturne dediščine (enote, vplivna območja in območja
krajinske prepoznavnosti) postavljanje objektov za oglaševanje
ni dovoljeno oziroma le s soglasjem ZVKDS.
(12) Gostinske vrtove na javnih površinah, ki niso prometne
površine, je dopustno postaviti na podlagi soglasja organa Občine,
pristojnega za urejanje javnih površin. Gostinski vrtovi na javnih
površinah, ki niso povezani z obstoječim gostinskim obratom,
morajo zagotoviti dostop do sanitarij in dostop za strežbo.
(13) Gostinske vrtove na zasebnih površinah je dopustno
postaviti na podlagi dovoljenja za osnovno dejavnost in pod
pogojem, da so zagotovljena parkirna mesta za osnovno dejavnost in za kapacitete gostinskega vrta v skladu z določbami
tega odloka. Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti
premakljivi, da se v primeru intervencije lahko odstranijo.
(14) Za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki in
markize. Dopustni so tudi nadstreški, izvedeni v rahlem naklonu, do 10 stopinj. Pri posameznem objektu morajo biti oblikovno usklajeni z ostalimi dodatki, npr. markizami. Iz nadstreškov
mora biti urejen odtok padavinske vode. Na območjih kulturne
dediščine je nadstrešek možen le, če to dopušča značaj objekta ali odprtega prostora.
(15) Enostavne in nezahtevne objekte, ki so dani na trg
kot proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo
varnost proizvodov, če so povezani s tlemi in niso namenjeni
bivanju, je dovoljeno postavljati na vsa ureditvena območja,
razen na območja z namensko rabo G, K in V. Oblikovanje
tovrstnih objektov sledi tehničnim rešitvam za njihovo izvedbo.
Dovoljene so tudi drugačne rešitve fasad in oblik ter nakloni
streh, ki so prilagojeni tehničnim rešitvam za takšne objekte.
60. člen
(objekti in naprave za oglaševanje)
(1) Gradnja vseh objektov za oglaševanje, razen objektov
za oglaševanje iz 5. točke tega člena, je dovoljena na lokacijah
v skladu s PIP za posamezne podrobne namenske rabe in s
soglasjem občine, upravljavca in lastnika zemljišča.
(2) Plakatne stebre in panoje za oglase je dopustno postavljati na javnih in zasebnih površinah.
(3) Začasni objekti za oglaševanje so dopustni:
– na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano
gradbeno dovoljenje,
– na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi,
če gre za začasno postavitev, namenjeno oglaševanju v času
prireditev in volilne kampanje.
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(4) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh enotah urejanja in na parcelah stavb, v katerih se
opravlja dejavnost. Na teh objektih in površinah je dopustno
oglaševati z:
– napisom firme,
– znakom firme,
– nalepkami,
– zastavami in
– simboli firme, izdelka, storitve in podobno.
(5) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave je treba za oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov,
pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.
3.1.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
in merila za parcelacijo
61. člen
(velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo)
(1) Parcela namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz
ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt skupaj z ureditvami, ki služijo objektu.
(2) Parcela namenjena gradnji se uporablja pri prikazu
dopustne izrabe (FZ, FI, FZP).
(3) V projektni dokumentaciji načrtovane gradnje je obvezno
prikazati parcelo namenjeno gradnji in celotno zemljiško parcelo
z obstoječimi in načrtovanimi objekti do predpisanega faktorja
zazidljivosti parcele (FZ) in faktorja izkoriščenosti zemljišča (FI).
(4) Na parceli namenjeni gradnji se poleg zahtevnih in
manj zahtevnih objektov lahko gradijo tudi enostavni in nezahtevni objekti, skupaj do dovoljenih predpisanih faktorjev (FZ, FI,
FZP). Parcela namenjena gradnji mora biti v celoti vključena v
območje stavbnih zemljišč in mora imeti možnost priključevanja
na infrastrukturo ter možnost ustreznega dovoza.
(5) Najmanjša velikost parcele namenjene gradnji je
500 m2, če ni določeno drugače.
(6) Najmanjša velikost parcele namenjene gradnji v območju strnjene pozidave je 300 m2, opredeljeno v posebnih
PIP (Priloga 1).
(7) Najmanjša velikost parcele namenjene gradnji za območja z namensko rabo SP (površine počitniških hiš) je 400 m2
za posamezen objekt.
(8) Na območju razpršene gradnje je največja velikost
parcele namenjene gradnji 500 m2. V primeru, da obstoječi
objekt presega 500 m2, obsega parcela namenjena gradnji
zazidalno površino objekta.
(9) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba parcele
objekta (FI) večja od dovoljene zazidanosti ali izrabe parcele,
določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le
rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje
objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti
objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest ter vzdrževalna
dela v javno korist. Dopustna je tudi gradnja parkirnih mest pod
nivojem terena.
(10) Določila o minimalni velikosti parcele namenjene
gradnji objekta ne veljajo za že obstoječe manjše parcele
namenjene gradnji objekta v tistih primerih, ko vse okoliške
zemljiške parcele predstavljajo parcele obstoječih objektov.
V teh primerih ne veljajo določila o faktorjih izrabe oziroma
faktorjih zazidanosti.
(11) Parcelacija zemljišča na kateri že stoji objekt, ni dovoljena, v kolikor bi bila s parcelacijo velikost obstoječega in novega
zemljišča manjša kot je določena za gradnjo novega objekta oziroma bi bili preseženi faktorji izrabe zemljišča za obstoječi objekt.
62. člen
(velikost zemljišča za izračun komunalnega prispevka)
Za obračun komunalnega prispevka se upošteva celoten
del parcele do meje, ki je v katrografskem delu določen s podrobno namensko rabo kot stavbno zemljišče.
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3.1.4 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
in grajeno javno dobro
63. člen
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih
stavbnih zemljiščih)
(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne
infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje ne
potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih razen, če je z drugimi
predpisi drugače določeno.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je gradnja
objektov dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih,
če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje
stavbnih zemljišč po pogodbi o opremljanju ali če investitor
zagotovi začasno samooskrbo objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
64. člen
(minimalna komunalna oskrba)
(1) Minimalna komunalna oskrba objekta je oskrba, ki pri
novo zgrajenih stanovanjskih stavbah obsega oskrbo s pitno
vodo, oskrbo z energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop
do javne poti ali ceste.
(2) Če ne-stanovanjski objekti ne potrebujejo vse v prvem
odstavku tega člena navedene komunalne oskrbe, se ta določi
glede na namen objektov.
(3) Oskrba s pitno vodo, oskrba z energijo in odvajanje odpadnih voda se lahko ne glede na predhodne določbe
zagotovijo tudi tako, da so omogočeni samooskrba objekta,
alternativni tehnični načini ali zadnje stanje tehnike. Komunalna oprema za samooskrbo objekta na področju oskrbe s pitno
vodo in področju odvajanja ter čiščenja komunalne odpadne
vode se lahko uporablja le na območjih, ki niso opremljena s to
gospodarsko javno infrastrukturo in najpozneje do opremljanja
stavbnega zemljišča z gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
65. člen
(obveznost priključevanja na komunalno opremo)
(1) Objekte, ki se gradijo, rekonstruirajo ali se jim spreminja namembnost, je potrebno priključiti na komunalno opremo,
ki zagotavlja minimalno komunalno oskrbo iz prejšnjega člena
tega odloka in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov predpisuje ta odlok ali drug predpis.
(2) Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov in biti vključeni v organiziran sistem
zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov.
(3) Če v posameznih enotah urejanja še ni zgrajena minimalna komunalna oprema, če njena izgradnja ni predvidena v
občinskem načrtu razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto in zato ni mogoča priključitev
na infrastrukturo, ki bi zagotovila minimalno komunalno oskrbo, ali
če pogodba o opremljanju med investitorjem in občino še ni sklenjena, lahko investitor zagotovi minimalno komunalno oskrbo tudi
na način, ki ga prostorski akt ne določa, če gre za način oskrbe, ki
omogoča samooskrbo in sledi napredku tehnike.
(4) Komunalna oprema za samooskrbo objekta na področju oskrbe s pitno vodo in področju odvajanja ter čiščenja
komunalne odpadne vode se lahko uporablja le na območjih, ki
niso opremljena s to gospodarsko javno infrastrukturo in najpozneje do opremljanja stavbnega zemljišča z gospodarsko javno
infrastrukturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
66. člen
(varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture)
(1) Širina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih
omrežij merjeno od zunanjega roba cestnega telesa oziroma
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levo in desno od osi posameznega voda oziroma od zunanje
ograje razdelilne ali transformatorske postaje mora biti takšna,
kot je navedeno v spodnji preglednici.
Preglednica 6: Varovalni pasovi infrastrukturnega omrežja
INFRASTRUKTURNO OMREŽJE

ŠIRINA
VAROVALNEGA
PASU

Prometna infrastruktura
glavna cesta
25 m
regionalna cesta
15 m
lokalna cesta
5m
javna pot
3m
občinska kolesarska pot
1m
nekategorizirana cesta za javni
1m
cestni promet
Vodovod
3m
Kanalizacija
3m
Kanalizacijsko omrežje dimenzije
5 m – varovalni
1400 mm in več
koridor
Telekomunikacijski vodi s kabelskim
3m
razdelilnim sistemom
Drugi vodi, ki služijo namenu
3m
gospodarske javne službe
Elektroenergetski vodi nazivne napetosti
400 kV, 220 kV – nadzemni potek
40 m
400 kV – podzemni potek
10 m
110 kV, 35 kV – nadzemni potek
15 m
110 kV in 35 kV – podzemni potek
3m
do 10 kV – nadzemni potek
1,5 m
do 20 kV – podzemni potek
1m
Razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti
400 kV in 220 kV
40 m
110 kV
15 m
20 kV
2m
(2) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v
tem prostorskem načrtu, se upošteva določila drugih predpisov.
(3) Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti projektne
pogoje in mnenje oziroma soglasje pristojnega mnenjedajalca.
67. člen
(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura se mora načrtovati, graditi, obratovati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi normativi in tehničnimi smernicami.
(2) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi
posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu gospodarske javne
infrastrukture, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca
posamezne gospodarske javne infrastrukture.
(3) Omrežja gospodarske javne infrastrukture je potrebno
medsebojno usklajevati. Potekati morajo tako, da je možno priključevanje vseh objektov v posameznem območju opremljanja
ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje
komunalne opreme.
(4) Omrežja gospodarske javne infrastrukture je potrebno
praviloma združevati v skupne koridorje, pri čemer je potrebno
upoštevati osnovne zahteve glede varnostih odmikov med vodi
gospodarske javne infrastrukture, kakor to določajo veljavni
predpisi.
(5) Ob novogradnji ali rekonstrukciji posameznega obstoječega omrežja gospodarske javne infrastrukture je praviloma
potrebno v okviru območja predvidenega posega predvideti tudi
rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav GJI, ki zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe,
posledic poškodb ali urbanističnih zahtev, niso več ustrezni.
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(6) Če v trasi predvidene omrežja GJI že obstaja prosta
kabelska kanalizacija, je potrebno nove vode voditi v njej.
(7) Novozgrajena gospodarska javna infrastruktura v novo
načrtovanih naseljih mora potekati po javnih zemljiščih. V območjih stanovanj ter v območjih kulturne dediščine in vplivnih
območjih kulturne dediščine je treba omrežja komunikacijske
in elektroenergetske opreme graditi v podzemni izvedbi, razen
če poteka čez območje registrirane arheološke dediščine. V
tem primeru naj vodi potekajo ob robovih naselij, gozda, cest.
(8) Če se zaradi polaganja ali vzdrževanja vodov v javne
površine le te poškoduje, jih je potrebno sanirati. Trajna sanacija vseh prečnih prekopov cest se mora izvesti z ustrezno
nevezano nosilno plastjo ter asfaltno plastjo v najmanjši širini
dva kratnika širine prekopa. V primeru vzdolžnega prekopavanja na območju, ki je po površini manjši od polovice vozišča,
je potrebno rekonstruirati vozni pas na katerem je bil poseg
izveden. V primeru poseganja preko polovice, se vozišče rekonstruira v celotni širini.
(9) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je
treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost
struge vodotoka.
(10) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov
na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko
obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je potrebno
kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
(11) Poteki načrtovanega omrežja se morajo poleg prilagajanja obstoječi naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam,
zlasti grebenom in vrhovom. V prostoru z majhnim deležem
gozda je treba objekte linijske infrastrukture načrtovati tako,
da se v čim večji meri izogibajo gozdnim zaplatam, skupinam
gozdnega drevja in obvodni vegetaciji.
68. člen
(gradnja in urejanje cest)
(1) Gradnja in urejanje cest se izvaja na podlagi pogojev
in soglasja organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto.
(2) Pri gradnji novih cest, po katerih poteka promet, znaša
širina cestišča min. 6,0 m, širina vozišča pa najmanj 5,0 m. Širina vozišča za enosmerne ceste je najmanj 3,50 m. Obstoječe
ceste so lahko ožje, kjer se ureja promet z ukrepi.
(3) Vsaka novogradnja mora imeti zagotovljen ustrezen
dovoz do zemljišča namenjenega za gradnjo. Minimalna širina
dovoza za posamezen individualni objekt je 3,50 m. V primeru,
da obstoječa strnjena pozidava to onemogoča, je dovoljeno
odstopanje, če je zagotovljena prometna varnost.
(4) V naseljih, kjer so notranje ceste ožje kot je določeno
v prvem odstavku, so dovoljene nove gradnje objektov, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov ter vse ostale ureditve, če so od osi obstoječe
ceste oddaljene minimalno 4,50 m.
(5) Manipulacijske površine (površine, ki omogočajo dovoz in izvoz na posamezno parkirno mesto, oziroma površino,
ki omogoča obračanje vozil na parkirišču) ob parkiriščih morajo
biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto.
(6) Urgentni in intervencijski dovozi do stavbnih parcel
morajo biti omogočeni neposredno s ceste ali posredno preko
skupnih dovozov ali sosednjih dvorišč.
(7) Slepo zaključene ulice morajo imeti obračališča, da
se zagotovi nemoteno izvajanje del javne gospodarske službe
odvoza odpadkov in zimske službe.
69. člen
(gradnja in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Javni vodovod je namenjen oskrbi prebivalstva s pitno
vodo, sanitarnim potrebam in zagotavljanju požarne varnosti, v
skladu s področnimi predpisi.
(2) Požarno varnost objektov se zagotavlja s sistemom
podzemnih in nadzemnih hidrantov. Hidranti morajo biti pravi-
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loma nadzemni. Podzemni hidranti se vgradijo, ko nadzemni iz
utemeljenih razlogov niso mogoči. Hidrante je treba umeščati
na ustreznih medsebojnih razdaljah ter zunaj javnih povoznih
ali pohodnih površin.
70. člen
(gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske
vode iz utrjenih javnih površin, v skladu s področnimi predpisi.
(2) Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
iz stavb in za padavinsko odpadno vodo mora biti zgrajeno v
ločenem sistemu. Na vodovarstvenih območjih in območjih virov pitne vode, ki še nimajo določenih vodovarstvenih območij,
mora biti kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
in za padavinsko odpadno vodo, zgrajeno v nepropustni izvedbi, prav tako tudi komunalne čistilne naprave, male komunalne
čistilne naprave in nepretočne greznice. Na prispevnih območjih kopalnih voda morajo biti v nepropustni izvedbi zgrajeni tudi
hlevi, gnojišča in rezervoarji za gnojevko in gnojnico.
(3) Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj
strnjenega naselja ali na njegovem robu. Do čistilne naprave
je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora
biti zavarovana.
(4) Male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno v
skladu s predpisi. Na vodovarstvenih območjih za pitno vodo ali
tekočo površinsko vodo mora biti zagotovljen odvod očiščene
vode v tla izven vodovarstvenega območja 1. in 2. varstvenega
pasu. Ustrezno tehnično rešitev odvajanja očiščene vode poda
pristojen upravljavec kanalizacijskega omrežja.
(5) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z utrjenih javnih površin in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na
katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(6) Zadrževalni bazeni za zadrževanje viška padavinske
vode morajo biti v naseljih izvedeni podzemno, pri čemer je
treba zagotoviti vsaj 1,0 m nadkritja z zemljino, lahko pa tudi
z nadvišanjem terena. Do zadrževalnega bazena mora biti
zagotovljen dovoz z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom
je dopustno urediti rekreacijske ali zelene površine, vključno z
zasaditvijo vegetacije.
(7) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim
večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno,
se padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev
pristojnega organa oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred
odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji s
posebnimi ureditvami na zelenih površinah zemljišča namenjenega za gradnjo stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h
katerim pripadajo. Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti tako, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin,
kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike.
(8) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih
površin ni dopustno usmeriti na javne površine niti v naprave
za odvodnjavanje javnih površin, razen na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnost tal ni možno.
(9) V primeru, da se izkaže, da ponikanje padavinskih
vod ni možno in da ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje
za odvajanje padavinskih voda ter ni možno zagotoviti odvoda
padavinske vode na drug ustrezen tehničen način, gradnja
objekta do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za odavajanje padavinskih vod, ni dovoljena.
(10) Izpuste odpadnih voda se ne sme umeščati na območja kopalnih vod.
71. člen
(gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) V urbanih naseljih se 20 kV in 0,4 kV omrežja gradi
izključno v kabelski izvedbi, praviloma v obbetonirani kabelski
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kanalizaciji. Izven urbanih naselij se 20 kV in 0,4 kV omrežja
gradi predvsem v nadzemni izvedbi ter kablovodi, ki so prosto
položeni v zemlji ali po potrebi v ceveh.
(2) Transformatorske postaje 21/0,42 kV se gradijo v kabelski izvedbi, izjemoma izven urbanih naselij, kjer so potrebne
manjše moči, na betonskem ali lesenem drogu. Nove transformatorske postaje je dovoljeno locirati znotraj ureditvenega
območja naselja na parcelah, za katere je pridobljeno soglasje
lastnika in tistega, čigar interes je prizadet.
(3) Lokacije transformatorskih postaj in priključnih omaric
morajo biti vedno dostopne.
(4) Obstoječe transformatorske postaje ter 20 kV in 0,4 kV
vode, ki bi jih bilo potrebno odstraniti, se pred tem nadomesti z
objektom ustrezne zmogljivosti.
(5) Dopustna je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih
vodov napetostnega nivoja 35 kV in več, pri čemer je dopustno
rekonstruirati 35 kV daljnovode v napetostni nivo 110 kV ter
220 kV daljnovode v napetostni nivo 400 kV, če so upoštevani
tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju.
(6) Pri novogradnjah ali rekonstrukcijah zračnih elektroenergetskih vodov je treba zagotoviti ukrepe za varstvo velikih
prostoživečih vrst ptic (štorklje, sove, ujede), ki posedajo na
drogove: izolatorji morajo biti obrnjeni navzdol (viseči) oziroma
oblikovani tako, da ne pride do električnega udara ptic.
(7) Za vsako gradnjo objekta v koridorjih obstoječih in
predvidenih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti soglasje
upravljavca omrežja. Za novogradnje, dozidave in nadzidave
ter spremembe namembnosti objektov, namenjenih za stalno
ali občasno bivanje ter za nezahtevne in enostavne objekte,
ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma
predvidenih daljnovodov, je treba predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja, kot to določajo predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(8) Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila o
tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih
vodov in upoštevati varnostne razdalje skladno z določili s
področja varstva pri delu.
72. člen
(gradnja in urejanje za potrebe oskrbe z energijo)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine
spodbuja uporabo obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe
energije.
(2) Oskrba z električno energijo se zagotavlja s priključitvijo objektov na distribucijsko električno omrežje. Električno
energijo se lahko zagotavlja iz obnovljivih virov energije kot
dopolnilni ali izključni vir.
(3) V vseh EUP je dovoljena gradnja omrežja in naprav
za daljinsko ogrevanje.
(4) Pri rekonstrukciji in gradnji objektov, katerih tlorisna
velikost presega 1.000 m2 se v skladu z lokalnim energetskim
konceptom izdela študija izvedljivosti alternativnih sistemov za
oskrbo z energijo, pri tem se upošteva tehnična, funkcionalna,
okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za
oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
– toplotne črpalke in
– drugi viri alternativne energije, določeni v Energetskem
zakonu.
Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.
73. člen
(gradnja in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih
povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli praviloma v
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kabelski kanalizaciji. Izven strnjenih območij poselitve je dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati
trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje
upravljavca omrežja k projektnim rešitvam. Vsa dela v zvezi z
zaščito in prestavitvijo tangiranih TK kablov izvede upravljavec
omrežja (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedbe del in dokumentiranje izvedenih del).
(3) Gradnja objektov, ki se nahajajo v liniji brezžičnih
komunikacijskih povezav oddajnikov je dovoljena le v skladu s
pogoji pristojne službe.
(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne
telefonije je treba upoštevati predpise s področja graditve,
elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– Na vseh območjih namenske rabe prostora in na območjih kjer je predvidena izdelava OPPN, je dopustno graditi
objekte in naprave mobilnih komunikacij.
– Objektov in naprav mobilne telefonije ni dovoljeno umeščati na stanovanjske stavbe, na stavbe varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov, na otroška igrišča in pokopališča.
– Baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi ni dopustno umeščati na območja stanovanj, na območja zelenih
površin, na območja namenjena vzgoji, varstvu, zdravstvu in
izobraževanju.
– Objekte in naprave mobilne telefonije se mora v čim
večji meri umeščati v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne
koridorje in naprave.
– Objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah umestiti v prostor tako, da bo vpliv na vidne
kvalitete prostora čim manjši.
– Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten)
mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski
tipologiji ter naravnim danostim prostora, treba je tudi ozeleniti
okolico objekta.
– Na varovalnih območjih, kjer se varuje posebna vrednota (naravna ali kulturna) in na območjih v varovalnem pasu
infrastrukture je objekte mobilne telefonije dopustno postaviti le
ob predhodni pridobitvi soglasja pristojnega organa.
– Pri umeščanju objektov in naprav mobilne telefonije v
prostor je treba pridobiti tudi soglasje Občine.
– Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne postaje
mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve
ni sprejemljivo.
74. člen
(gradnja in ureditve omrežja zbiranja
in odstranjevanja odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati na način, ki ga
določi občina v skladu s predpisi.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti pri
individualnih novogradnjah na zemljišču namenjenemu za gradnjo, h kateremu pripada. Pri kolektivnih objektih pa mora biti
odjemno mesto praviloma ob javni kategorizirani cesti.
(3) Zbirno mesto za komunalne odpadke pri individualnih
hišah mora biti urejeno v skladu s predpisi in dobro prometno
dostopno, zunaj prometnih površin in na utrjeni površini. Zbirno mesto za komunalne odpadke pri javnih objektih mora biti
urejeno nevpadljivo z uporabo naravnih materialov, prilagojenih
funkciji, strukturi naselja in krajini.
(4) Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki) so praviloma
razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko območje največ
300 prebivalcev. Zbiralnica mora biti postavljena na utrjene
javne površine, zaščitena pred vremenskimi vplivi, urejena
nevpadljivo z uporabo naravnih materialov, prilagojenih funkciji,
strukturi naselja in krajini.
(5) Nevarni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče nevarnih odpadkov
skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so
nastali ter v posebnih namensko zgrajenih skladiščih.
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(6) Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo
biti urejena v sklopu pokopališča, tako, da so za okolje čim
bolj nevpadljiva. Zagotovljen mora biti reden in enoten način
odvoza odpadkov.
3.1.5 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede ohranjanja
narave, varstva kulturne dediščine, okolja in naravnih dobrin,
obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
75. člen
(ohranjanje narave)
(1) Naravne vrednote, območja naravnih vrednot, zavarovana območja, posebna varstvena območja – območja Natura
2000 in ekološko pomembna območja so prikazana v stanju
prostora.
(2) Območja in objekti ohranjanja narave, ki so razglašeni
z odloki ali določeni s posebnimi predpisi, se varujejo v skladu
z določili predpisov, ki jih ta odlok povzema. Za posege na območja ohranjanja narave je treba pridobiti dovoljenje za poseg
v naravo oziroma naravovarstveno soglasje.
(3) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih
območij narave, ki so podani z varstvenimi režimi v sprejetih
aktih o zavarovanju.
(4) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne
ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni
vrednoti le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za
izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti, pod pogoji pristojnega nosilca.
(5) Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja se določajo za načrtovanje prostorskih ureditev in rešitev
ter urejanja in rabe naravnih dobrin ter za izvajanje posegov
in dejavnosti z namenom, da se ohranja in dosega ugodno
stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in
njihovih habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno.
(6) Ohranja se celovitost Natura območij v smislu ohranjanja njihovih ekoloških struktur, funkcij in varstvenih ciljev ter
povezanost območij Natura 2000.
(7) Na varovanih območjih narave naj se za osvetljevanje vseh zunanjih površin uporabijo le popolnoma zasenčena
svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Cest izven
območij naselij naj se ne osvetljuje, razen če je osvetljevanje
nujno zaradi varnosti. Gradbena dela naj potekajo v dnevnem
času, gradbišč naj se ponoči ne osvetljuje. Gradnja objektov s
težko gradbeno mehanizacijo naj se izvaja izven gnezditvene
sezone ptic, ki traja od začetka marca do konca junija.
(8) Za preprečevanje konfliktov z medvedom naj bodo
stanovanjski objekti odmaknjeni od gozdnega roba vsaj 20 m.
Med objektom in gozdnim robom naj bo redno košen travnik
brez grmičevja. Pri načrtovanju ravnanja z odpadki v odprtem
prstoru na izpostavljenih in pogosto obiskanih loakcijah naj se
uporabijo medvedu nedostopni zabojniki za smeti in organsko
hrano, t. i. medovarni zabojniki in kompostniki, ki medvedu
preprečujejo brskanje po splošnih smeteh in smeteh z organiskimi odpadki.
(9) Z OPN je predvideno pospeševanje turističnega razvoja občine. Pri izvajanju dejavnosti, povezanih s turizmom
(pohodništvo, kolesarjenje), naj se udeležence usmerja na poti
in mesta, ki so za medveda manj moteča in zlasti primerno oddaljena od pomembnih delov njegovega življenjskega prostora
(brlog, mrhovišča).
(10) Pri izvedbi zemeljskih del naj se preprečuje morebitno razširjanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, tako, da
se zemljine na delovišče ne vnaša od drugod oziroma se jo
odvzema na mestih, kjer ni prisotnih invazivnih tujerodnih vrst;
gradbeni stroji, ki se jih pri delu uporabljajo naj bodo predhodno
očiščeni (predvsem zemljina s koles); po končanih gradbenih
delih naj se deli poškodovane površine ustrezno sanirajo na
način, ki bo omogočal čim hitrejše naravno zaraščanje; viške
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odkopnega materiala in ostalega gradbenega materiala naj
se deponira na ustrezno deponijo; v kolikor se bodo začele
pojavljati tujerodne rastlinske vrste (npr. japonski dresnik, zlata
rozga, ambrozija), naj se jih odstrani z redno in pogosto košnjo
(v približno 14 dnevnem razmaku).
(11) Parkovne ureditve in druge zasaditve naj se izvajajo
in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone vrste dreves
in grmovnic, značilne za to območje.
(12) Na varovanih območjih narave izvajanje agrooperacij
(melioracije, komasacije) ni dopustno.
76. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To
so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov,
varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina,
vplivna območja dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni
iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o
občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga,
in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine
(aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi
varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju
njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu
samem (in situ).
(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo, rekonstrukcija objekta ali sprememba delov, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta na območjih
kulturne dediščine ni dovoljena, če so s tem prizadete varovane
vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali
območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji,
ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri
gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji
za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja
ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji
glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji
celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna,
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se
izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni
režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V
primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki
veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji,
določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski
izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o
določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena
območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni
z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij
dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco,
ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano
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kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni
v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno
še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni
režimi za posamezne tipe dediščine in so navedeni v tem členu.
Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane
vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad,
fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v
okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja
(drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti,
oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema,
ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine varujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami je
potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.
Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino:
ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika
parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje
v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene
strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se
varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture,
vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z
okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),

Stran

10050 /

Št.

133 / 18. 10. 2022

– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter
površinami, pomembnimi za delovanje celote.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno
posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi,
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je
predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati,
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno
z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje
in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih
delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih
arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti
za gradnjo.
Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli
organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve
vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru
postopka priprave izvedbenega akta.
Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali
drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter
vedute.
Za drugo dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot
so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost
dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je
veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je
treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je
treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako
določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo
za to območje urejanja.
(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se
štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.
To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se
ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali
drugih predpisov.
(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na
območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega
najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne
krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline
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po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih
predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih
arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko
raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni
znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav
pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke.
(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
77. člen
(varovanje in izboljšanje okolja)
(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, prizidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih in druge prostorske
ureditve so dopustne, če ne povzročajo večjih motenj v okolju,
kot so s predpisi dovoljene.
(2) Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in
so opredeljeni v okoljevarstvenih predpisih, je treba izvesti
presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje
ali okoljevarstveno dovoljenje pristojnega ministrstva.
(3) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka,
površinskih in podzemnih voda ter ne vplivajo na stanovanjska
območja s prekomerno hrupnostjo.
(4) Zaradi ranljivega kraškega terena je treba zagotoviti
vse ukrepe za varovanje tal ter površinskih in podzemnih voda
pred onesnaženjem, zlasti z nevarnimi snovmi, zaradi zagotavljanja skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih
količinah in s tem varovanja zdravja ljudi.
(5) Prostori in mesta, kjer se bodo proizvajale, pretakale, sladiščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in
ostanki ter začasna skladišča nevarnih snovi morajo biti urejeni
kot lovilna skleda, brez odtokov, nepropustna za vodo, tlaki morajo biti odporni na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika,
da zajame vso morebitno razlito ali razsuto količino nevarnih
snovi oziroma tekočin.
V enakem smislu je treba zagotoviti zajem požarnih voda,
kadar obstaja kakršna koli verjetnost onesnaženja požarnih
voda ter posledično tal, površinskih in podzemnih voda.
(6) Zaradi prispevnega območja kopalnih voda je treba
zagotoviti ukrepe za zmanjšanje nevarnosti onesnaženja, ki
bi lahko vplivalo na kakovost kopalne vode in škodilo zdravju
kopalcev, zlasti zaradi prekomerne uporabe mineralnih gnojil,
gnoja in gnojevke ter rastlinskih zaščitnih sredstev na kmetijskih zemljiščih, neurejenega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter nepričakovanih izpustov iz industrije in
obrtne dejavnosti zaradi okvar. Ukrepi v pristojnosti lokalnih
skupnosti se nanašajo predvsem na obveščanje javnosti o
neobičajnih razmerah, ki lahko škodljivo vplivajo na kakovost
kopalne vode ali zdravje kopalcev.
(7) Vse prometne, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo biti
utrjene, odvajanje padavinskih odpadnih voda s teh površin
mora biti urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov, lovilnikov
olj. Kletne garaže morajo biti urejene po principu lovilne sklede.
(8) Namestitev toplotnih črpalk in klimatskih naprav ne
sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore,
v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).
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(9) V času izvajanja OPN mora občina v skladu z okoljskim poročilom s stališča varovanja človekovega zdravja spremljati naslednje kazalce okolja:
– število gospodinjstev priključenih na kanalizacijsko
omrežje,
– količina zajete pitne vode,
– število prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz
javnega vodovoda.
78. člen
(varstvo voda)
(1) Vodna in priobalna zemljišča, ki so določena s posebnimi predpisi s področja varovanja voda, se urejajo v skladu z
določili teh predpisov.
(2) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati
določbe predpisov s področja upravljanja z vodami. Za gradnje in
ureditve na območju vodnih zemljišč in na priobalnih zemljiščih je
potrebno pridobiti soglasje/mnenje pristojnega organa za vode.
(3) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko
trajno ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se
lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja ali vodnega
dovoljenja. Skladno s predpisi s področja varovanja voda je
treba pridobiti vodno soglasje in vodno dovoljenje za vsako
spremembo vodnega režima, ki lahko nastane:
– z rabo in izkoriščanjem vode,
– z izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi, ki
onesnažujejo vodo,
– z gradnjo, rekonstrukcijo vodnogospodarskih in drugih
objektov ter naprav,
– z drugimi posegi v vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količina, kakovost, prostorska ali časovna
razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih
in priobalnih zemljiščih.
(4) Vsi vodotoki in stoječe vode v občini so vodotoki
2. reda in imajo 5 m pas priobalnega zemljišča. V območju priobalnega zemljišča je prepovedano graditi kakršne koli objekte,
ograje in naprave ter saditi rastline, ki bi preprečevali dostop
do vode ali povečevale poplavno ogroženost ali zmanjševale
retenzijske sposobnosti območja. Prav tako so prepovedani
posegi, ki bi spreminjali obstoječi vodni režim (zajezitve, brvi s
podporo v strugi, zoževanje pretoka ipd.). Obvodno vegetacijo
je dovoljeno odstranjevati s soglasjem pristojnega upravljavca
vodotokov in zavoda za varstvo narave.
(5) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi
za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra ter za
vodotoke v ceveh.
(6) Kadar vodotok ni vrisan v zemljiški kataster oziroma je
njegov potek prikazan linijsko, se meja vodnega zemljišča določi na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega
zemljišča tekočih voda in v sodelovanju s pristojnim organom
za vodno gospodarstvo.
(7) Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka z uporabo naravnih
materialov. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne
predvsem z uporabo naravnih materialov.
(8) Zacevljanje in prekrivanje vodotokov ni dovoljeno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod
preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne
infrastrukture.
(9) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že
podeljene vodne pravice.
(10) Vse vodotoke in brežine je potrebno varovati pred
onesnaženjem. Uporaba gnojil, strupov in pesticidov mora biti
nadzirana.
(11) Treba je ohranjati retenzijske sposobnosti območij
in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče.
Spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima
je možno le ob izkazanem javnem interesu ter ob ustrezni
nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
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79. člen
(ribištvo)
(1) Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim
(ureditev dostopnih poti, zemeljska dela, temeljenje itd.), morajo biti načrtovana in izvedena izven obdobja drstni ribjih vrst,
ki poseljujejo vodni prostor. Dela na območju strug vodotokov
se v času drsti rib ne izvajajo. Prav tako so v tem obdobju prepovedana tudi dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč,
ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni režim. V
tem obdobju so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih
objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode in
vodni režim.
(2) Zaradi variabilnosti časa drsti ribjih vrst in lokacij drstišč se izvajanje del lahko uskladi s pristojno ribiško družino.
V kolikor se ribje vrste v vodotokih na obravnavanem območju
začnejo drstiti kasneje od začetka predpisane varstvene dobe,
se dela v sodelovanju s pristojno ribiško družino lahko izvajajo
do začetka drsti. Enako velja tudi v primeru zakasnjene drsti
po poteku zakonsko predpisane varstvene dobe, tako da se
prepoved izvajanja del lahko podaljša tudi v čas po koncu
varstvene dobe.
(3) V primeru izvedbe posegov v vodotoke in vodna telesa
mora biti načrtovano varstvo rib in njihovih habitatov. Določeni
morajo biti cilji, omejitve in potrebni omilitveni ukrepi.
(4) Vsa gradbena dela naj se v največji možni meri oddaljijo od strug vodotokov.
(5) V primeru odstranjevanja zarasti na brežinah vodotokov je treba odstranjeno vegetacijo takoj (v isti rastni sezoni)
nadomestiti z novo, in sicer z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami, ki so na obravnavanem območju že prisotne
(npr. potaknjenci bele vrbe). Ob vodotokih mora biti zagotovljena zveznost vegetacije; zgolj zatravitev na območju brežin
ne zadostuje.
(6) Na mestih, kjer je ugotovljeno slabo stanje vodotokov,
naj se načrtuje izboljšanje stanja.
(7) Novih regulacij, ki bi slabšale obstoječe stanje vodnih
teles, ni dovoljeno izvajati.
(8) V največji možni meri je treba določiti in izvesti ukrepe
za preprečitev razširjanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst
na območju struge vodotokov. V primeru pojava invazivne
tujerodne vrste japonski dresnik (Fallopia japonica) je treba
že v času gradnje pričeti z aktivnim odstranjevanjem te vrste.
Dolgoročno mora biti načrtovana košnja in odstranjevanje japonskega dresnika.
(9) V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oziroma motnosti vode
na območju, kjer se bodo izvajali posegi. Načrtovani naj bodo
ukrepi, katerih namen je znižanje kalnosti vode med izvajanjem
posegov. V kolikor se med izvajanjem načrtovanih posegov
ugotovi, da je kalnost vodotokov zaradi posegov presegla
priporočeno vrednost za suspendirane snovi v salmonidnih in
ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS,
št. 46/02) oziroma veljavni področni zakonodaji, ali obstaja možnost pogina rib in drugih vodnih organizmov na obravnavanem
območju, je potrebno izvajanje posegov nemudoma zaustaviti.
80. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Vse obstoječe vodne vire, tudi tiste, ki nimajo določenih vodovarstvenih območij, je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju
vodnih virov.
(2) Vodni viri z določenimi vodovarstvenimi območji so
varovani z občinskim predpisom, ki določa omejitve in pogoje gradnje na teh območjih. Vodni viri javnega vodovodnega
omrežja so: Vrtina S-1, Vrtina S-2, Vrtina S-3, Vrtina S-4, Vrtina
S-5, Podstene, Izver, Vrtina RD-1/01, Lipovšica, Žaga – Gora,
Potoki – Gora, Hrib-Žimarice, Trhlenov studenec in Lahki Studenec. Vodni viri vaških vodovodnih omrežij so: Studenčevka
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Sušje – zgornji, Studenčevka Sušje – Ograda, Studenčevka
Sušje – Kuparjevo, Podgora, Globoka dolina – Novi pot, Kotel,
Globel – Žlebec, Pod Kržeti – 1, Jelovec, Ciganka, Podklanec
in Gora.
(3) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je upoštevati državne in občinske predpise,
ki se nanašajo na ta območja.
(4) Za posege na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisom, je treba v primeru neskladja tega prostorskega
načrta s pogoji ministrstva, pristojnega za vode, upoštevati
pogoje slednjega.
(5) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je
treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(6) Na vodovarstvenih območjih je treba vse komunalne
odpadne vode iz objektov priključiti na vodotesno kanalizacijo,
ki se zaključi s čistilno napravo, nepretočno greznico ali malo
čistilno napravo.
(7) Na kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih območjih je treba upoštevati predpise glede vnosa hranljivih
snovi v tla.
81. člen
(varstvo tal in reliefa)
(1) Pri gradnji objektov in pri drugih prostorskih ureditvah
je treba upoštevati predpise s področja varstva tal.
(2) Pri gradnji objektov in pri drugih prostorskih ureditvah je treba v največji možni meri ohranjati reliefne oblike ter
urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja
oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena
z vegetacijo.
(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal
odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih
kmetijskih zemljišč.
(4) Med viri onesnaževanja ter kmetijskimi površinami
za pridelavo hrane je potrebno zagotoviti vmesno tamponsko
cono.
82. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov in pri drugih prostorskih ureditvah
je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih objektov se za način ogrevanja prednostno načrtuje
uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in
električne energije z visokim izkoristkom.
(3) Na območjih z redko poselitvijo se načrtuje individualna energetska oskrba in pri tem pospešuje uporaba obnovljivih
virov energije, predvsem biomase.
(4) Za večja razvojna območja, ki se bodo urejala z
OPPN, je treba proučiti možnosti za izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja na biomaso oziroma zagotavljanje vsaj dela
energije za delovanje objektov iz obnovljivih virov energije.
Če izgradnja lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja oziroma
zagotavljanje dela energije iz obnovljivih virov zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je to potrebno obrazložiti in
utemeljiti v postopku sprejemanja OPPN.
(5) Pri prenovi naselij, gradnji stanovanjskih objektov, poslovnih, proizvodnih in javnih stavb je treba zagotoviti smotrno
uporabo energetsko učinkovitih materialov in učinkovitejšo ter
varčnejšo rabo energije.
(6) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke
opreme,
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– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj
ogljika ali z biomaso.
83. člen
(varstvo gozdov)
(1) V gozdovih niso dopustni posegi, ki bi oslabili gozdni
rob ali bi kakor koli povečali labilnost terena.
(2) Posegi v gozd oziroma gozdni prostor so dopustni pod
pogojem, da so usklajeni z namembnostjo prostora in niso v
nasprotju z gozdno gospodarskimi načrti, za kar je potrebno pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe. Posegi morajo
biti načrtovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom
gozda ohranja neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z gozdovi zaradi izvedenih del ne bo ovirano oziroma
onemogočeno. Potrebno je zagotoviti, da se obstoječe dostope
in manipulacijske površine ohrani ali primerno nadomesti.
(3) V skladu s predpisi na področju gozdov je potrebno za krčitev gozda v kmetijske namene pridobiti dovoljenje
Zavoda za gozdove Slovenije. Zavod za gozdove Slovenije
izda dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu
s prostorskim aktom (zemljišče se mora nahajati v območju
kmetijskih zemljišč).
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izda
Zavod za gozdove Slovenije dovoljenje tudi za krčitev gozda
oziroma gozdnega zemljišča, ki je v prostorskem aktu uvrščeno
v območje gozdnih zemljišč, vendar samo, če površina gozda
oziroma gozdnega zemljišča, na katerem naj bi se izvedla krčitev,
ne presega 0,5 ha in če taka krčitev ni v gozdu, ki je opredeljen
kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom oziroma če taka
krčitev gozda ne bi bistveno ogrozila funkcije gozda.
(5) Od objektov za rejo živali se dopušča le gradnjo čebelnjakov. Čebelnjaki, ki se gradijo izven območja domačij so
lahko prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih. Postavitev
je možna pod pogojem, da se vlogi za izdajo soglasja, predloži
tudi pozitivno mnenje čebelarske organizacije, ki deluje na
danem območju.
(6) Od nezahtevnih in enostavnih kmetijsko-gozdarskih
objektov je dovoljena le gradnja gozdnih prometnic in grajena
obora (obora za divjad). Grajena obora za divjad se lahko gradi
le izven strnjenih kompleksov gozdov v območju stika gozda s
kmetijskimi površinami, oziroma v območju prepletanja kmetijskih in gozdnih površin.
(7) Na območjih registrirane arheološke dediščine gradnja
gozdnih vlak ni sprejemljiva.
84. člen
(erozijska in plazljiva območja)
(1) Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so
stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne
erozije vode. Za plazljivo območje pa se določijo zemljišča,
kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena
stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Erozijska območja zaradi celinskih voda in plazljiva območja, opredeljena s
posebnimi predpisi, se varujejo v skladu z določili predpisov s
področja upravljanja z vodami.
(2) Erozijska in plazljiva območja so prikazana v prikazu
stanja prostora.
(3) Na erozijskih in plazljivih območjih se ne načrtuje
nove poselitve, infrastrukture ali dejavnosti oziroma prostorskih
ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora. Omogočiti je potrebno
varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov
in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine. Gradnja objektov in izvajanje dejavnosti
morajo biti usklajene z omejitvami iz področne zakonodaje.
(4) Na erozijskih in plazljivih območjih so dovoljeni vsi
zaščitni ukrepi, ki služijo stabiliziranju terena. Pred izvedbo
zaščitnih ukrepov je treba natančneje raziskati geomehanske
lastnosti terena ter določiti potrebne zaščitne ukrepe.
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(5) Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje
erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje in skladiščenje lesa (razen začasnega odlaganja lesa ob gozdnih prometnicah pri izvajanju spravila lesa)
in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti, hudourniške struge, ter
– vlačenje lesa (razen pri spravilu lesa po urejenih gozdnih prometnicah).
(6) Na plazljivih območjih se v zemljišče ne sme posegati
tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila
stabilnost zemljišča. Prepovedano je:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje
zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, ter
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(7) Za območja stavbnih zemljišč, predvidena za urejanje
z OPPN, se izdela ustrezna strokovna podlage s področja erozije in plazljivosti terena in opredeliti zaščitne ukrepe.
(8) Za vse posege v erozijskih in plazljivih območjih je
potrebno pridobiti soglasje/mnenje pristojnih služb.
85. člen
(poplavna območja)
(1) Območja poplavne nevarnosti z razredi poplavne nevarnosti in območja zaščitnih razlivnih površin visokih voda so
prikazana v Prikazu stanja prostora.
(2) Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti
in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda.
(3) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte
poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je
pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov
v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve
za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe
stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če
načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba
skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati
celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega
v prostor oziroma sočasno z njo.
(4) Na območjih razlivnih površin visokih voda gradnja
objektov in posegi v prostor niso dopustni, prav tako ni dopustno nasipanje oziroma preoblikovanje terena, ki posledično
zmanjšuje retencijske sposobnosti območja. Na območjih razlivnih površin so dopustni le naslednji posegi v prostor:
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih legalno
zgrajenih objektih,
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
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– gradnja javne komunalne in energetske infrastrukture
v skladu z mnenjem, oziroma vodnim soglasjem pristojnega
mnenjedajalca s področja upravljanja z vodami, ter vodnogospodarske ureditve.
(5) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti
so opredeljeni v hidrološko hidravlični študiji Analiza poplavnosti v občini Sodražica za potrebe OPN (predvidena ureditev),
IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, april
– junij 2020 (dopolnitev). Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo
fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora
biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi
omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova
poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.
(6) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega
člena so na poplavnem območju dopustni tudi drugi posegi v
prostor in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod
pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
(7) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije
in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov.
86. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo
varstvo pred požarom. Za ravnanje v primeru požara je treba
zagotoviti:
– potrebne odmike od meje parcel in med objekti oziroma
načrtovati ustrezne protipožarne ločitve,
– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila ter,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Gradnje in ureditve v prostoru morajo omogočati dovoz do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.
(3) Obstoječe in nove urgentne poti morajo zagotavljati
dostope intervencijskim vozilom.
(4) Preventivni ukrepi za varstvo pred požarom v naravnem okolju, ki jih izvajajo lastniki oziroma upravljavci naravnega okolja, posebno še gozdov in drugih zemljišč, ter lokalne
skupnosti, so predvsem:
– redna sanitarna sečnja močno poškodovanih in oslabelih dreves v gozdu,
– redno odstranjevanje suhih organskih materialov na
negozdnih površinah,
– vzdrževanje prehodnosti prevoznih poti,
– vzdrževanje požarnovarnostnih pasov med objekti in
gozdom,
– določitev pristajališč za helikopterje in krajev za zajemanje vode v prostorskih dokumentih lokalnih skupnosti.
87. člen
(območja potresne ogroženosti)
Način gradnje je treba prilagoditi projektnemu pospešku
tal, ki za Občino Sodražica znaša g = 0,150 (karta potresne
nevarnosti Slovenije).
3.1.6 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
glede varovanja zdravja
88. člen
(arhitektonske ovire)
(1) Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop
in uporaba objektov brez komunikacijskih ovir vsem ljudem,
ne glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti,
v skladu s predpisi. Te zahteve morajo biti upoštevane pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi
in pri večstanovanjskih stavbah.
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(2) Vse obstoječe arhitektonske ovire je potrebno premostiti ali odstraniti.
89. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so
za posamezne površine PNRP v Občini Sodražica, v skladu s
predpisom, ki določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
določene stopnje varstva pred hrupom (SVPH):
II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine
PNRP, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč
zaradi povzročanja hrupa:
– na območju stanovanjskih površin: stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi (SS);
III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine
PNRP, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),
– na območju površin razpršene poselitve (A),
– na območju centralnih dejavnosti: na drugih območjih
centralnih dejavnosti (CD) in na osrednjih območjih centralnih
dejavnosti (CU),
– na posebnih območjih: športni centri (BC) in območja
za turizem (BT),
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone
(IG), industrijske cone (IP) in površine za kmetijske dejavnosti
(IK),
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine
za oddih, rekreacijo in šport (ZS) in parki (ZP);
IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na
naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih
je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območjih prometnih površin (P),
– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T),
– na območjih energetske infrastrukture (E),
– na območjih okoljske infrastrukture (O),
– na območjih vodnih zemljišč (V),
– na območjih mineralnih surovin (L),
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen
na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje
dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot
zemljišča.
(2) V posamezna območja se lahko umeščajo le tiste
dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa glede na
zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno območje
varstva pred hrupom.
(3) V primeru, ko nivo hrupa v okolju z umestitvijo novih
dejavnosti presega dovoljeno raven za posamezno območje,
je umestitev dopustna le, če je moč s smiselnimi protihrupnimi
ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv vira hrupa ali znižati
splošno raven hrupa v območju tako, da ne bodo presežene
mejne ravni hrupa za območje.
(4) Pri umeščanju stanovanjskih območij in drugih dejavnosti v bližino obstoječih virov hrupa je potrebno z načinom
gradnje oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi zagotoviti
ustrezen nivo hrupa za predvidena območja.
(5) Pri gradnji novih objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnjo
objektov načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, z zaščito
oken ali fasade.
(6) Izjeme v času javnih prireditev ali javnih shodov na
katerih se uporabljajo zvočne ali druge naprave, se urejajo s
posebnim pravilnikom. Pravilnik določa lokacije kjer se javne
prireditve, shodi ali drugi dogodki dogajajo, največje število prireditev na eni lokaciji v letu ter njihovo trajanje. Občina sprejme
pravilnik v roku 1 leta od začetka veljavnosti tega odloka.
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(7) Pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je potrebno
zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje in
zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe in obratovanja vira, pri čemer imajo pri izbiri prednost ukrepi zmanjševanja
emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja
širjenja hrupa v okolju.
90. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Z gradnjo objektov ali naprav ter razmestitvijo dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, se ne sme povzročiti
preseganja dovoljenih obremenitev okolja, ki jih določajo predpisi
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
Za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta, ki je
vir sevanja, je potrebno izpolnjevati pogoje, ki jih predpis določa.
(2) Glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja,
ki jih povzročajo viri sevanja sta določeni I in II stopnja varstva
pred sevanjem.
(3) I. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
– na območju stanovanjskih površin: urbana prostostoječa stanovanjska pozidava (SS),
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK),
– na območju površin razpršene poselitve (A),
– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja
centralnih dejavnosti (CU),
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine
za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parki (ZP) in druge zelene
površine (ZD),
– na posebnih območjih: športni centri in območja za
turizem (BC in BT).
(4) II. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone
(IG),
– na območjih prometnih površin (P): vse površine,
– na območjih telekomunikacijske infrastrukture (T): vse
površine,
– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine,
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine,
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen
na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot zemljišča.
(5) Novogradenj, nadzidav in dozidav z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v vplivno območje virov elektromagnetnega sevanja, ki obsega:
– za daljnovode 110 kV 15 m na vsako stran (merjeno od
osi daljnovoda),
– za daljnovod 220 kV 30 m na vsako stran,
– za daljnovod 400 kV pa 45 m na vsako stran.
(6) Z namenom zagotovitve nemotenega izvajanja gospodarskih javnih služb prenosa in distribucije električne energije,
se s projektnimi pogoji lahko predpišejo določene obveznosti in
ravnanja investitorja ali nosilca dejavnosti, s katerimi se zagotovi, da gradnja ali izvajanje dejavnosti ne bo vplivala na varno
in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega omrežja, med
drugim je to lahko predložitev dokazila, da vrednosti elektromagnetnega sevanja ne presegajo mejnih vrednosti, določenih
s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
v naravnem in življenjskem okolju in da bo objekt zgrajen v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
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91. člen

92. člen

(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)

(zagotavljanje ustreznega osončenja)

(1) Pri osvetljevanju objektov je za varstvo narave pred
škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varstvo
varovanih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo
astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje
porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje, treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje
emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in usmeritve s
področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede zmanjševanja porabe električne energije.
(2) Pri ureditvi zunanjih površin novozgrajenih objektov
v območjih poselitve naj se uporabijo le take svetilke, ki ne
svetijo nad vodoravnico in ne oddajajo svetlobe v ultravijoličnem spektru. Okrasna osvetlitev naj se na varovanih
območjih časovno omeji.
(3) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov
kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih
proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(1) Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati
merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve
v skladu s predpisi in tem odlokom.
(2) Bivalnim stanovanjskim prostorom je potrebno zagotoviti
vsaj minimalni dnevni čas neposrednega osončenja, ki znaša:
– dne 21. decembra najmanj eno uro,
– dne 21. marca in 23. septembra najmanj tri ure.
(3) V primeru, ko bivalnim stanovanjskim prostorom minimalni dnevni čas osončenosti ni zagotovljen, je rekonstrukcija
dopustna le, če razmer ne poslabša.

KAZALEC
STANJA OKOLJA
PLDP na regionalni cesti
v občini
Število zavezancev za prve
meritve emisij v zrak

Način ogrevanja predvidenih
objektov

Delež najboljših kmetijskih
zemljišč v primerjavi z vsemi
kmetijskimi površinami,
za zagotavljanje samooskrbe
s kakovostno in lokalno
pridelano hrano
Prisotnost erozijskih območij
zaradi plazenja tal in delovanja
površinskih vodotokov
ter morfološke spremembe tal
zaradi posegov
Ocena kakovosti pitne vode

93. člen
(spremljanje kazalcev okolja)
(1) Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce, pri
katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa.
(2) V spodnji preglednici so navedeni kazalci stanja okolja s
stališča varovanja zdravja ljudi, ki jih je potrebno spremljati med
izvajanjem OPN Sodražica. Nosilec spremljanja stanja je občina.

VIR PODATKOV ZA SPREMLJANJE KAZALCA
Letna poročila PDLP, ki jih pripravlja DRSI.
Poročila spremljanja stanja emisij v zrak vseh novih obratov in
naprav, ki so viri emisij v ozračje in so skladno s predpisi dolžni
izvajati emisijski monitoring snovi v ozračje. Zavezanci morajo
izvajati meritve in posredovati podatke pristojnim organom. Podatki
so javno dostopni na spletni strani ARSO.
LEK in analiza porabe energentov na območju občine preko javno
dostopnih podatkov državnega monitoringa onesnaženosti zraka, ki
ga izvaja ARSO.
Pristojne občinske službe: načini ogrevanja objektov, polnilnice za
električna vozila, dolžina kolesarskih poti ipd.

POGOSTOST
SPREMLJANJA
KAZALCA
Enkrat letno
po sprejemu PA.
Enkrat letno
po sprejemu PA.

Enkrat letno
po sprejemu PA.

Javno dostopni podatki MKGP: GIS analiza dejanske rabe na
območju občine.

Enkrat na 5 let
po sprejemu PA.

Javno dostopni podatki ARSO in DRSV: GIS analiza.
Občina naj usmerja poselitev izven potencialnih erozijskih
in plazljivih območij.

Enkrat letno
po sprejemu PA.

Letna poročila kakovosti pitne vode, ki jih pripravlja upravljavec
omrežja.
Površina pozidanih
GIS analiza namenske rabe prostora (veljavni PA), poplavnih območij
stavbnih zemljišč
(DRSV) in dejanske rabe tal (MKGP).
v poplavnih območjih
Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in dopolnitvah PA
na območju občine
občine ali države, v kolikor ti predvidevajo spremembe namenske
rabe zemljišč.
Stiki med območji proizvodnih GIS analiza na podlagi podrobne namenske rabe prostora.
dejavnosti in območji stanovanj Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah in dopolnitvah PA
občine ali države, v kolikor ti predvidevajo spremembe namenske
rabe zemljišč.
(3) Občina enkrat letno objavi rezultate spremljanja kazalcev okolja in poroča o izvedenih omilitvenih ukrepih.
(4) Občina sprejema pritožbe prebivalcev zaradi negativnih vplivov iz okolja. Pritožbe se lahko podajo v času uradnih
ur na sedežu občine.

Enkrat letno
po sprejemu PA.
Enkrat na 3 leta
po sprejemu PA.

Enkrat na 2–3 leta
po sprejemu PA.
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3.1.7 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
na območjih razpršene gradnje
94. člen
(razpršena gradnja)
(1) Objekti razpršene gradnje so vsi legalno zgrajeni
objekti izven stavbnih zemljišč.
(2) Na objektih razpršene gradnje so dopustni:
– rekonstrukcija objektov,
– vzdrževanje objektov,
– dozidava in nadzidava do 20 % BTP osnovnega objekta
v okviru oblikovne in komunalne sanacije kot enkratni poseg,
– odstranitev objektov.
(3) Za objekte razpršene gradnje veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na namenski rabi A, v kolikor niso
v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
3.2 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne
podrobnejše namenske rabe prostora
95. člen
(klasifikacija objektov in rabe glede na namen)
V tem poglavju so za posamezne vrste območij podrobnejše namenske rabe prostora tega prostorskega načrta, določeni:
– dopustni objekti ter objekti ali dejavnosti, ki so dopustni
ob izpolnjevanju predpisanih pogojev (pogojno dopustni objekti
in dejavnosti),
Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
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– dopustne gradnje in druga dela,
– prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove
velikosti in zmogljivosti ter drugi prostorski izvedbeni pogoji,
ki veljajo za gradnjo objektov in rabo prostora na posameznih
vrstah podrobnejše namenske rabe.
96. člen
(dopustni objekti)
Terminologija in hierarhična struktura dopustnih in pogojno dopustnih objektov je usklajena s predpisi o klasifikaciji
objektov, pri čemer:
– so vrste objektov označene s šifro v skladu z Uredbo
o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena z
Metodološkim pojasnilom in navodili za razvrščanje objektov,
– če so po navedbi vrste objektov za dvopičjem našteti
določeni objekti, to pomeni, da so od vseh objektov te vrste
dopustni le konkretno našteti objekti,
– če je po navedbi vrste objektov ali posameznega naštetega objekta v oklepaju določen poseben pogoj (npr. namen ali
velikost objekta – BTP), to pomeni, da so dopustni le ti predhodno našteti objekti, ki ustrezajo pogoju iz oklepaja.
97. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na območjih stanovanj)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SS – urbana prostostoječa enostanovanjska pozidava« veljajo naslednji
prostorski izvedbeni pogoji:

S – območja stanovanj
SS
Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.
– 111 Enostanovanjske stavbe,
– 1121 Dvostanovanjske stavbe,
– 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostišče,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 1212 Gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 122 Poslovne in upravne stavbe (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (v sklopu stanovanjskih stavb do 50 % celotnega
BTP),
– 12301 Trgovske stavbe (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12304 Druge storitvene dejavnosti (v sklopu stanovanjskih stavb do 50 % celotne BTP),
– 12410 Postajna poslopja, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe: samo
enostavni in nezahtevni objekti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 150,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe ter, da ne
presega dopustnih emisij),
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za
društvene dejavnosti,
– 12620 Muzeji in knjižnice: samo galerije, knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko
vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje ter glasbene šole,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,
– 12650 Stavbe za šport,
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: samo enostavni objekti,
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo enostavni in nezahtevni objekti: samo čebelnjak in kokošnjak
ter podobno, če gre za samooskrbo ali učni proces, če velikost zemljišča omogoča ustrezne
odmike in z nameravano gradnjo soglašajo sosedje mejaši,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice,
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene površine, bazen za kopanje,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FZ: največ 0,4
FZP: najmanj 0,1
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K+P+1+M
Prosto stoječa stanovanjska stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami.
Stanovanjska stavba v nizu, ki se z istovrstno stavbo stika vsaj z eno stranico ali z njenim delom:
vrstna hiša, verižna hiša, dvojčki, sestavljeni objekti z vmesnimi atriji.
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SK – površine podeželskega naselja« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
Največja etažnost
in gabariti
Oblikovanje

Streha

S – območja stanovanj
SK
Stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostišče (do
200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 150,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela
stavbe),
– 122 Poslovne in upravne stavbe (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12301 Trgovske stavbe (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12410 Postajna poslopja, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe: samo
enostavni in nezahtevni objekti,
– 12510 Industrijske stavbe: do 400,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe ter, da ne presega dopustnih
emisij,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za
društvene dejavnosti,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko
vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje ter glasbene šole,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,
– 12650 Stavbe za šport,
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene površine, bazen za kopanje,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (omejitev za rezervoarje za nafto in plin: samo
enostavni in nezahtevni objekti),
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice,
– 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FZ: največ 0,4
FZP: najmanj 0,1
Stanovanjske stavbe: K+P+1+M, nestanovanjske stavbe in objekti do višine 14,0 m
Prosto stoječa stanovanjska stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami.
Objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, kmetijskih pridelkov in objekti za rejo živali (hlevi,
svinjaki, seniki, skednji, kašče, hrami in drugi podobni objekti).
Stavba s svojevrstno oblikovno zasnovo (cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno
raziskovalno delo in zdravstvo, vile in drugi podobni objekti).
Proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti in drugi podobni objekti.
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »SP – površine počitniških hiš« veljajo naslednji prostorski izvedbeni
pogoji:
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Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
Največja etažnost
in gabariti
Oblikovanje
Streha
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S – območja stanovanj
SP
Stanovanjske površine, ki so namenjene občasnemu bivanju in spremljajočim dejavnostim, ki
služijo tem območjem.
– 111 Enostanovanjske stavbe,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: počitniški domovi,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostišče
(do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 150,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 122 Poslovne in upravne stavbe (do 50,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12301 Trgovske stavbe (do 50,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 100,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12410 Postajna poslopja, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe: samo
enostavni in nezahtevni objekti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za
društvene dejavnosti,
– 12620 Muzeji in knjižnice: samo galerije, knjižnice,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,
– 12650 Stavbe za šport,
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: samo enostavni objekti,
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo enostavni in nezahtevni objekti: samo čebelnjak in kokošnjak
ter podobno, če gre za samooskrbo ali učni proces, če velikost zemljišča omogoča ustrezne
odmike in z nameravano gradnjo soglašajo sosedje mejaši,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: samo enostavni objekti,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice,
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene površine, bazen za kopanje,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FZ: največ 0,3
FZP: najmanj 0,2
K+P+M, K+P+1
Prosto stoječa stanovanjska stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami.
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
98. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na območjih centralnih dejavnosti)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CU – osrednja območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji prostorski
izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba

Dovoljeni objekti (CC-SI)

C – območja centralnih dejavnosti
CU
Osrednja območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena prepletanju trgovskih, oskrbnih,
storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih dejavnosti
ter bivanju.
– 11 Stanovanjske stavbe,
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Poslovne in upravne stavbe,
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (razen sejemske dvorane in razstavišča),
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice izven ožjega središča (do 200,00 m2 BTP stavbe ali
dela stavbe ter, da ne presega dopustnih emisij),
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: samo enostavni objekti,
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo enostavni in nezahtevni objekti: samo čebelnjak in kokošnjak
ter podobno, če gre za samooskrbo ali učni proces, če velikost zemljišča omogoča ustrezne
odmike in z nameravano gradnjo soglašajo sosedje mejaši,
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
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– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene površine, bazen za kopanje,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FI: največ 1,6
FZP: /
Do višine 14,0 m
Prosto stoječa stanovanjska stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami.
Stanovanjska stavba v nizu, ki se z istovrstno stavbo stika vsaj z eno stranico ali z njenim delom:
vrstna hiša, verižna hiša, dvojčki, sestavljeni objekti z vmesnimi atriji.
Stolpnice, stolpiči, bloki, stavbe v terasah.
Stavba s svojevrstno oblikovno zasnovo (cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno
raziskovalno delo in zdravstvo, vile in drugi podobni objekti).
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »CD – druga območja centralnih dejavnosti« veljajo naslednji podrobni
prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
Največja etažnost
in gabariti
Oblikovanje
Streha

C – območja centralnih dejavnosti
CD
Območja centralnih dejavnosti, kjer prevladujejo trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene dejavnosti.
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Poslovne in upravne stavbe,
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: samo enostavni objekti,
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo enostavni in nezahtevni objekti: samo čebelnjak in kokošnjak
ter podobno, če gre za samooskrbo ali učni proces, če velikost zemljišča omogoča ustrezne
odmike in z nameravano gradnjo soglašajo sosedje mejaši,
– 1272 Obredne stavbe,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FI: največ 1,6
FZP: /
Do višine 14,0 m
Stolpnice, stolpiči, bloki, stavbe v terasah.
Stavba s svojevrstno oblikovno zasnovo (cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno
raziskovalno delo in zdravstvo, vile in drugi podobni objekti).
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
99. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na območjih proizvodnih dejavnosti)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IP – površine za industrijo« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

I – območja proizvodnje
IP – površine za proizvodnjo
Površine, namenjene industrijski proizvodni dejavnosti, prometu in skladiščenju.
– 121 Gostinske stavbe,
– 1220 Poslovne in upravne stavbe,
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe,
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– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih
in botaničnih vrtovih),
– 12630 Stavbe za raziskovanje in znanstvenoraziskovalno delo (samo stavbe za
znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji, tehnološki park),
– 12650 Stavbe za šport,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 23 Industrijski gradbeni kompleksi,
– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
Stanovanjske površine in proizvodne dejavnosti iz kmetijstva in gozdarstva.
V prostor se ne smejo umeščati dejavnosti in naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja
večjega obsega v skladu z določili Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) ter obrati večjega ali manjšega
tveganja za okolje v skladu z določili Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju
njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16).
FZ: največ 0,9
FI: največ 2,5
FZP: /
Do višine 20,0 m
Pritličen ali večnadstropni objekt velikih razponov, kot so proizvodne in športne hale, nakupovalna
središča, sejmišča (dvorane, hale).
Stavba s svojevrstno oblikovno zasnovo, ki je vezana na proizvodni ali tehnološki proces.
Proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti in podobni objekti.
/
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IG – gospodarske cone« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Izključujoče dejavnosti

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
Največja etažnost
in gabariti
Oblikovanje

Streha

I – območja proizvodnje
IG – gospodarske cone
Površine namenjene trgovski, storitveni, proizvodni dejavnosti, prometu in skladiščenju.
– 121 Gostinske stavbe,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih
in botaničnih vrtovih),
– 12630 Stavbe za raziskovanje in znanstvenoraziskovalno delo (samo stavbe za
znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji, tehnološki park),
– 12650 Stavbe za šport,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 23 Industrijski gradbeni kompleksi,
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
Stanovanjske površine in proizvodne dejavnosti iz kmetijstva in gozdarstva.
V prostor se ne smejo umeščati dejavnosti in naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja
večjega obsega v skladu z določili Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) ter obrati večjega ali manjšega
tveganja za okolje v skladu z določili Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju
njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16).
FZ: največ 0,9
FI: največ 1,5
FZP: /
Do višine 20,0 m
Pritličen ali večnadstropni objekt velikih razponov, kot so proizvodne in športne hale, nakupovalna
središča, sejmišča (dvorane, hale).
Stavba s svojevrstno oblikovno zasnovo, ki je vezana na proizvodni ali tehnološki proces.
Proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti in podobni objekti.
/
(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo« veljajo naslednji
prostorski izvedbeni pogoji:
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I – območja proizvodnje
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Površine namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.
– 121 Gostinske stavbe,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva (do 500,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe, za potrebe kmetijstva,
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbiralnik gnojnice ali gnojevke,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FZ: največ 0,7
FZP: /
Do višine 14,0 m
Pritličen ali večnadstropni objekt velikih razponov, kot so proizvodne in športne hale, nakupovalna
središča, sejmišča (dvorane, hale).
Stavba s svojevrstno oblikovno zasnovo, ki je vezana na proizvodni ali tehnološki proces.
Proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti in podobni objekti.
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
100. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na posebnih območjih)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »BT – površine za turizem« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba

B – posebna območja

Podrobna namenska raba

BT – območja za turizem
Območja so namenjena hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo
in nastanitev.

Dovoljeni objekti (CC-SI)

– 121 Gostinske stavbe,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (do 200 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo za potrebe osnovne dejavnosti,
– 1262 Muzeji in knjižnice,
– 1265 Stavbe za šport,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.

Stopnja izkoriščenosti

FZ: največ 0,8

Zelene površine

FZP: najmanj 0,1

Največja etažnost
in gabariti

Do višine 16,0 m

Oblikovanje

Prosto stoječa stanovanjska stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami.
Stanovanjska stavba v nizu, ki se z istovrstno stavbo stika vsaj z eno stranico ali z njenim delom:
vrstna hiša, verižna hiša, dvojčki, sestavljeni objekti z vmesnimi atriji.
Pritličen ali večnadstropni objekt velikih razponov, kot so proizvodne in športne hale, nakupovalna
središča, sejmišča (dvorane, hale).
Stavba ali objekt s prilagojeno, svojevrstno oblikovno zasnovo, ki sledi programski zasnovi.

Streha

Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »BC – športni centri« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
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B – posebna območja
BC – športni centri
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (do 50 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo za potrebe osnovne dejavnosti,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,
– 1265 Stavbe za šport,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FZ: največ 0,8
FZP: najmanj 0,1
Do višine 14,0 m
Stavba ali objekt s prilagojeno, svojevrstno oblikovno zasnovo, ki sledi programski zasnovi.
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
101. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na območjih zelenih površin)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZS – površine za rekreacijo in šport« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
Največja etažnost
in gabariti
Oblikovanje
Streha

Z – območja zelenih površin
ZS – površine za rekreacijo in šport
Območja so namenjena oddihu, rekreaciji in športu na prostem.
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 50,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12301 Trgovske stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 12410 Postajna poslopja, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe: samo
enostavni in nezahtevni objekti,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo paviljoni,
– 12650 Stavbe za šport: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: samo enostavni objekti,
– 12712 Stavbe za rejo živali: samo enostavni in nezahtevni objekti: samo čebelnjak in kokošnjak
ter podobno, če gre za samooskrbo ali učni proces, če velikost zemljišča omogoča ustrezne
odmike in z nameravano gradnjo soglašajo sosedje mejaši,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice in javne sanitarije,
– 21122 Samostojna parkirišča,
– 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene površine, bazen za kopanje,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FZ: največ 0,3
FZP: najmanj 0,2
P+M
Stavba ali objekt s prilagojeno, svojevrstno oblikovno zasnovo, ki sledi programski zasnovi.
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZP – parki« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
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Z – območja zelenih površin
ZP – parki
Območja odprtega prostora v naseljih.
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 50,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12301 Trgovske stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 12410 Postajna poslopja, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe: samo
enostavni in nezahtevni objekti,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo paviljoni,
– 12650 Stavbe za šport: samo enostavni in nezahtevni objekti,
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: samo enostavni objekti,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice in javne sanitarije,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene površine, bazen za kopanje,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FZ: največ 0,3
FZP: najmanj 0,2
P+M
Stavba ali objekt s prilagojeno, svojevrstno oblikovno zasnovo, ki sledi programski zasnovi.
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
(3) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZD – druge urejene zelene površine« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
Največja etažnost
in gabariti
Oblikovanje
Streha

Z – območja zelenih površin
ZD – druge urejene zelene površine
Območja zelenih pasov z zaščitno oziroma drugo funkcijo.
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene površine, bazen za kopanje,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
FZ: največ 0,3
FZP: najmanj 0,2
P+M
Stavba ali objekt s prilagojeno, svojevrstno oblikovno zasnovo, ki sledi programski zasnovi.
/
(4) Na območjih podrobnejše namenske rabe »ZK – pokopališča« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
Največja etažnost
in gabariti
Oblikovanje
Streha

Z – območja zelenih površin
ZK – pokopališča
– 1272 Obredne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (do 100,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe): samo za potrebe
pokopališča,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo za potrebe pokopališča,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice in javne sanitarije,
– 1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene,
– 21122 Samostojna parkirišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo javni vrtovi, parki,
trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,
– 24204 Pokopališča.
FZ: največ 0,3
/
P+M
Stavba ali objekt s prilagojeno, svojevrstno oblikovno zasnovo, ki sledi programski zasnovi.
/
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102. člen

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na območjih prometnih površin)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PC – površine cest« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
Največja etažnost
in gabariti
Oblikovanje
Streha

P – območja prometnih površin
PC – površine cest
– 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice in javne sanitarije,
– 2111 Hitre ceste, glavne in regionalne ceste,
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
/
/
/
Stavba ali objekt s prilagojeno, svojevrstno oblikovno zasnovo, ki sledi programski zasnovi.
/
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »PO – ostale prometne površine« veljajo naslednji prostorski izvedbeni
pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)

Stopnja izkoriščenosti
Zelene površine
Največja etažnost
in gabariti
Oblikovanje
Streha

P – območja prometnih površin
PO – ostale prometne površine
– 12301 Trgovske stavbe: samo pokrita tržnica,
– 1242 Garažne stavbe,
– 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice in javne sanitarije,
– 2111 Hitre ceste, glavne in regionalne ceste,
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
/
/
/
Stavba ali objekt s prilagojeno, svojevrstno oblikovno zasnovo, ki sledi programski zasnovi.
/
103. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na območjih energetske infrastrukture)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »E – območja
energetske infrastrukture« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba

E – območja energetske infrastrukture

Podrobna namenska raba

E – območja energetske infrastrukture
Površine so namenjena izvajanju dejavnosti in gradnji objektov s področja energetske
infrastrukture.

Osnovna dejavnost

– izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike

Spremljajoče dejavnosti

– skladiščenje (le tiste vrste, ki služi tem območjem),
– druge dejavnosti (le tiste vrste, ki služijo tem območjem).
104. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na območjih okoljske infrastrukture)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »O – območja
okoljske infrastrukture« veljajo naslednji prostorski izvedbeni
pogoji:
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Namenska raba

O – območja okoljske infrastrukture

Podrobna namenska raba

O
Površine so namenjene izvajanju gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenju odpadnih
voda ter ravnanju z odpadki.

Osnovna dejavnost

– izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja okoljske infrastrukture

Spremljajoče dejavnosti

– skladiščenje (le tiste vrste, ki služi tem območjem),
– druge dejavnosti (le tiste vrste, ki služijo tem območjem).

Zelene površine

Na robovih območja odlagališča odpadkov, čistilnih naprav ter drugih večjih posegov, naj se
ohranja ali vzpostavi pas vegetacije, zelena bariera, ki služi kot vizualna zaščita, ki zmanjšuje
vidno izpostavljenost teh območij.
105. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na površinah razpršene poselitve)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »A – površine razpršene poselitve« veljajo naslednji prostorski izvedbeni
pogoji:

Namenska raba

A – površine razpršene poselitve

Podrobna namenska raba

A – površine razpršene poselitve
Površine so namenjene bivanju, kmetijstvu in gozdarstvu ter spremljajočim dejavnostim, ki služijo
tem območjem (predelovalne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva;
gostinstvo in turizem; trgovske dejavnosti; obrtne dejavnosti; gasilski dom; druge dejavnosti – le
tiste vrste, ki služijo tem območjem).

Dovoljeni objekti (CC-SI)

– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostišče (do
200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 150,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela
stavbe),
– 122 Poslovne in upravne stavbe (do 100,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12301 Trgovske stavbe (do 100,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 100,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12410 Postajna poslopja, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe: samo
enostavni in nezahtevni objekti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12510 Industrijske stavbe: do 300,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe ter, da ne presega dopustnih
emisij,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (omejitev za rezervoarje za nafto in plin: samo
enostavni in nezahtevni objekti),
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za
društvene dejavnosti (do 100,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12620 Muzeji in knjižnice (do 100,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko
vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje ter glasbene šole (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela
stavbe),
– 12650 Stavbe za šport (do 200,00 m2 BTP stavbe ali dela stavbe),
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi in nadstrešnice,
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene površine, bazen za kopanje,
– 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.

Stopnja izkoriščenosti

FZ: največ 0,4

Zelene površine

FZP: najmanj 0,1

Največja etažnost
in gabariti

Stanovanjske stavbe: K+P+1+M, nestanovanjske stavbe in objekti do višine 14,0 m
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Prosto stoječa stanovanjska stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami.
Objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, kmetijskih pridelkov in objekti za rejo živali (hlevi,
svinjaki, seniki, skednji, kašče, hrami in drugi podobni objekti).
Stavba s svojevrstno oblikovno zasnovo (cerkev, stavbe za izobraževanje, znanstveno
raziskovalno delo in zdravstvo, vile in drugi podobni objekti).
Proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti in drugi podobni objekti.
Dvokapnica, enokapnica, zelena streha, terasa, nepohodna ravna streha. Dovoljene so tudi
kombinacije streh.
Dovoljen naklon strehe je v razponu od 0° do 15° in od 30° do 45°.
106. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na območjih kmetijskih zemljišč)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša
in K2 – druga kmetijska zemljišča« veljajo naslednji prostorski
izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dopustna dela in druge
prostorske ureditve

Dovoljeni objekti
(CC-SI)

K – območja kmetijskih zemljišč
K1 in K2 – površine najboljših in drugih kmetijskih zemljišč.
– vzdrževanje in odstranitev obstoječih objektov,
– agrarne operacije, razen osuševanja,
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu
s predpisom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
– raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira.
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe:
– stavbe za rastlinsko pridelavo tlorisne površine do vključno 150 m2,
– stavbe za rejo živali, in sicer le čebelnjak kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2, staja kot lesen enoetažni
pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine
do vključno 100 m2, ter pastirski stan tlorisne površine do vključno 100 m2,
– stavbe za skladiščenje pridelka, razen kleti, vinske kleti in zidanice, tlorisne površine
do vključno 150 m2,
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe tlorisne površine do vključno 150 m2,
– rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, in sicer le skladiščne stavbe za skladiščenje lesnih
goriv tlorisne površine do vključno 150 m2,
– 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni)
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja s pripadajočimi objekti in priključki nanje, razen toplarne in kotlovnice,
– 1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene, in sicer le spominska obeležja,
skupaj s funkcionalnim zemljiščem, površine do vključno 10 m2,
– 1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov tlorisne površine do vključno 10 m2,
– 2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, in sicer le zadrževalniki za akumulacijo vode
za namakanje kmetijskih zemljišč ter vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode,
namenjeni namakanju kmetijskih zemljišč in drugi kmetijski rabi,
– 2412 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, in sicer le opazovalnica
kot netemeljena lesena konstrukcija do 10 m2 (npr. ptičja opazovalnica),
– 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti, razen ribogojnice, in sicer koritasti silos,
gnojišča, napajalna korita, krmišča in hlevski izpusti, zbiralnik gnojnice in gnojevke prostornine
do vključno 1.000 m3, če so ti zgrajeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, ter visoke preže kot opazovalnica kot netemeljena
lesena konstrukcija do 10 m2 (npr. lovska preža),
– 24205 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja,
– 2112 Samo rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in
železniške proge v skladu z zakonom, ki ureja železnice. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje
načrtovana rekonstrukcija ceste ali železnice (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarske
površine in površine za pešce, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne
ograje, cestni silos, urbana oprema), ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je na
območju ceste ali železnice treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste ali železnice,
– 2112 Dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno
graditi na kmetijskih zemljiščih, ga je dopustno graditi na površinah posamične poselitve, ga je
dopustno graditi na vodnih in priobalnih zemljiščih,
– 21302 Objekti, namenjeni zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, površine do
največ 40 m2.
Začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
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– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– za izvajanje zimskih športnih aktivnosti (npr. objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje
smučišča, prostor za nadzor obratovanja smučišč in priročno skladišče za vzdrževanje žičniških
naprav, prostor za reševanje, razsvetljavo smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
montažne vlečnice z nizko vodeno vrvjo),
– premični objekti za rejo živali (npr. premični čebelnjak ipd.).
Označevalne in usmeritvene table učnih poti, obrazložitvene table projektov, če se nanašajo na
projekte, financirane iz javnih sredstev, usmeritvene table za potrebe kmetij in kmetijskih dogodkov.
Površine do vključno:
– 150 m2 za začasno skladiščenje kmetijskih pridelkov, če gre za površino za začasno skladiščenje
kmetijskih pridelkov neposredno na tleh, za obdobje, ki ni daljše od dvanajst mesecev in pri njem
ne nastajajo izcedne vode,
– 50 m2 za predelavo rastlinskih odpadkov, ki nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava
v kompost poteka na kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost uporabi na
kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva ter gre za eno površino na tem kmetijskem
gospodarstvu.
Površine za predelavo rastlinskih odpadkov, ki nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava v
kompost poteka na kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost uporabi na kmetijskih
zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva ter gre za površino, večjo od 50 m2, vendar ne večjo
od 150 m2. Na kmetijskem gospodarstvu so lahko največ tri take površine, ki morajo biti utrjene
in za tekočine neprepustne. Na kmetijah, ki imajo površino pod hmeljem večjo od 15 ha, pa se
število površin za kompostiranje poveča sorazmerno glede na površino kmetije pod hmeljem.
Zagotovljena morata biti zajem izcedne in padavinske vode iz teh površin ter njihova ponovna
uporaba v procesu kompostiranja, kot je to določeno za tekoča organska gnojila v skladu s
predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijska zemljišča, v
neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih (nadomestnih
objektov) ni dovoljena.
Za posege v enotah kulturne dediščine je potrebno upoštevati določila 76. člena (varstvo kulturne
dediščine) in pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Na pašnih površinah, ki so bolj odmaknjene od naselij je priporočljivo varovanje živali na paši
na način, da bo dostop velikim zverem onemogočen in bo konfliktov z velikimi zvermi čim manj
(nadzorovana paša znotraj ograde z uporabo različnih vrst elektroograj in varovanje s pomočjo
pastirskih psov).
107. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na območjih gozdnih zemljišč)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »G – gozdna
zemljišča« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dopustna dela in druge
prostorske ureditve

G – gozdna zemljišča
G – večnamenski gozdovi
– 2112 Rekonstrukcije lokalnih cest, javnih poti, nekategoriziranih cest in gozdnih cest; možna je
gradnja dovozov do obstoječih legalno zgrajenih objektov kot hišni priključek,
– 221 Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni)
elektroenergetski vodi,
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja,
– 24201 Obrambni objekti,
– 24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
Posegi v gozd in gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju
z gozdnogospodarskimi načrti in dovoljenji Zavoda za gozdove Slovenije ter funkcijami gozda
in ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva.
Dopustne so tudi:
– gozdarske prostorsko-ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih,
– sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja in
nadaljnje širitve na območja, ki so namenjena gozdnim zemljiščem.
Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti pozitivno mnenje oziroma dovoljenje
pristojnega organa oziroma javne gozdarske službe.
– izvajanje gozdnogospodarskih del,
– krčitev gozdov v kmetijske namene do površine 0,5 ha,
– paša v gozdu v skladu z gozdnogojitvenimi načrti,
– ureditve za potrebe lova in ribolova,
– raziskave mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira, pod pogojem, da raziskave
trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podzemlju in da se po
opravljenih raziskavah zemljišče vrne v prvotno stanje,
– vzdrževanje objektov,
– odstranitev objektov.
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Za posege v enotah kulturne dediščine je potrebno upoštevati določila 76. člena (varstvo kulturne
dediščine) in pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Na pašnih površinah, ki so bolj odmaknjene od naselij je priporočljivo varovanje živali na paši
na način, da bo dostop velikim zverem onemogočen in bo konfliktov z velikimi zvermi čim manj
(nadzorovana paša znotraj ograde z uporabo različnih vrst elektroograj in varovanje s pomočjo
pastirskih psov).
(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe »Gp – gozdovi s posebnim namenom« veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dopustna dela in druge
prostorske ureditve

G – gozdna zemljišča
Gp – gozdovi s posebnim namenom (gozdni rezervat)
Posegi v gozd in gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju
z gozdnogospodarskimi načrti in dovoljenji Zavoda za gozdove Slovenije ter funkcijami gozda
in ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva.
V gozdnih rezervatih se gospodari v skladu z njihovim varstvenim statusom oziroma njihovim
posebnim namenom.
Gradnja in druge prostorske ureditve znotraj območij gozdnih rezervatov so prepovedane, razen
vzdrževanja poti, postavitve informativnih tabel, vzdrževanja objektov kulturne dediščine ter
izvajanja znanstveno-raziskovalnih del, v skladu z njihovim varstvenim statusom oziroma njihovim
posebnim namenom.
Dovoljena je odstranitev objektov.
Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti pozitivno mnenje oziroma dovoljenje
pristojnega organa oziroma javne gozdarske službe.
108. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji
za gradnjo na območjih voda)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »VC – celinske
vode« in »VI – vodna infrastruktura« veljajo naslednji prostorski
izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dopustna dela in druge
prostorske ureditve

Drugi pogoji

V – Območje voda
VC – celinske vode, VI – vodna infrastruktura
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda in zagotovitev varstva pred utopitvami,
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter
izvajanju nalog policije,
– gradnja objektov grajenega javnega dobra po predpisu o vodah ali drugih predpisih,
– gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih
priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na
vodnem ali priobalnem zemljišču, zagotoviti varnost plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v
naravnih kopališčih,
– gradnja brvi in mostov,
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– vstopno-izstopna mesta, dostopi do vode in pristani.
– dopustna je postavitev začasne urbane opreme, urejanje brežin,
– neutrjene brežine se ohranja tako, da so vzpostavljeni pogoji za obstoj avtohtonih vrst favne
in flore.
Za vse posege v območju podrobne namenske rabe z oznako VC ali VI je treba pridobiti pogoje
in pozitivno mnenje oziroma soglasje pristojne službe za urejanje voda.
109. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo
na površinah nadzemnega pridobivalnega prostora)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora« veljajo naslednji
prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobna namenska raba
Dovoljeni objekti (CC-SI)
in druge prostorske
ureditve

L – območja mineralnih surovin
LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora
– gradnje in ureditve, skladne s predpisi s področja pridobivanja mineralnih surovin,
– sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic,
– raziskave mineralnih surovin in geotermičnih virov.
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 1251 Industrijske stavbe,
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– 1252 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe,
– 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice in sanitarije,
– 2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
– 24201 Obrambni objekti,
– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
Na robovih območij površinskih kopov mineralnih surovin naj se ohranja ali vzpostavi pas
vegetacije – zelena bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij. Zagotoviti je potrebno
protiprašne ukrepe, kot so vlaženje površin ob suhem in vetrovnem vremenu, škropljenje v sušnih
obdobjih in zajemanje prahu na mestu nastajanja pri strojnih napravah separacije.
Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede na rezultate spremljanja zmanjševati ali odpravljati.
Za vse površinske kope je upravljavec ali lastnik dolžan zagotoviti sprotno in končno sanacijo. Pri
sanaciji je potrebno zagotoviti stabilnost brežin, z ustreznim naklonom in urejenim odvodnjavanjem
ter rekultivacijo območja z izbranimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Sanirane kamnolome
je možno v celoti vrniti prejšnji rabi gozda ali travnika, dno kamnoloma pa je možno nameniti
tudi drugi rabi. Sanacija kamnoloma se lahko izvede na način, da se površine uredijo za
športnorekreacijske namene, če je zagotovljena ustrezna dostopnost in varnost pri uporabi.
Z namestitvijo ograj je treba zagotoviti varnost pred padcem v globino in pred porušitvami terena.
110. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske infrastrukture po naslednji klasifikaciji je dovoljena v vseh območjih EUP s PNRP SS, SK,
SP, CU, CD, IP, IG:

211 Ceste
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi
2212 Daljinski (transportni) vodovodi
2213 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje
2214 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
2221 Lokalni (distribucijski) plinovodi
2222 Lokalni cevovodi
2223 Cevovodi za odpadno vodo
2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
(2) Gradnja gospodarske infrastrukture po naslednji klasifikaciji je dovoljena v vseh območjih EUP s PNRP IK, BT, BC,
ZS, ZP, ZD, ZK, G, VC, LN:
2212 Daljinski (transportni) vodovodi
2213 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje
2214 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
2221 Lokalni (distribucijski) plinovodi
2222 Lokalni cevovodi
2223 Cevovodi za odpadno vodo
2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
(3) Kjer je dovoljena gradnja prenosnih in distribucijskih
omrežij, je skupaj z izgradnjo omrežij dovoljeno poleg samih
cevovodov ali vodov graditi tudi pripadajoče objekte in skladno
s sektorskimi predpisi tudi postavitev varnostnih ograj ali drugih
nezahtevnih in enostavnih objektov in naprav varovanja.
3.3 Posebni prostorski izvedbeni pogoji
po enotah urejanja prostora
111. člen
(enote urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi
izvedbenimi pogoji)
Za posamezne EUP poleg splošnih in posebnih PIP veljajo tudi posebni PIP, ki so določeni v Prilogi 1.
3.4 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih
podrobnih prostorskih načrtov
112. člen
(določitev območij, za katere je predvidena izdelava OPPN)
(1) Podrobni prostorski načrti se izdelajo za območja enot
urejanja, ko gre za:

– celovito oziroma delno prenovo naselja,
– pomembnejšo gospodarsko javno infrastrukturo,
– prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi sanacije
posledic naravnih in drugih nesreč,
– izkoriščanje mineralnih surovin ter sanacijo pridobivalnih prostorov,
– območja, kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih
ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi na večjih
območjih v naselju, ki so namenjena novim gradnjam in zgoščanju pozidave.
(2) Meja podrobnega načrta je določena s tem prostorskim načrtom.
113. člen
(prostorski izvedbeni pogoji do sprejema OPPN)
(1) Na območju, kjer je s tem prostorskim načrtom predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta, je do njegove
uveljavitve dovoljena dozidava in nadzidava obstoječih objektov, rekonstrukcija in vzdrževanje, pod pogoji, da:
– poseg ne bo oviral kasnejših gradenj in ureditev, načrtovanih s predvidenim OPPN,
– je poseg v skladu z namensko rabo in usmeritvami za
izdelavo predvidenega OPPN iz 115. člena odloka,
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– se s posegom omogoči smiselno funkcionalno zaokrožitev določenega manjšega dela območja znotraj območja OPPN
oziroma s sosednjim območjem izven OPPN,
– zaradi posega ni potrebna širitev obstoječe javne gospodarske in druge infrastrukture na posameznem območju
OPPN.
(2) V primeru, da gre za objekte, varovane s predpisi s
področja kulturne dediščine, je za kakršnekoli posege potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

EUP
Gl23
So006
So080
So088
So100

PNRP
SK
IP
SS
SS
BT
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(3) Občinski svet na predlog občinske službe, pristojne za
prostorsko načrtovanje, odloči o ustreznosti gradenj oziroma
posegov v prostor.
(4) Občinski svet v sklepu določi podrobne prostorske
izvedbene pogoje, ki se uporabljajo namesto določb predvidenega OPPN. Občinski svet lahko v sklepu določi tudi druge
pogoje in omejitve za izvedbo posega v skladu s tem odlokom.
114. člen
(območja za katera je predvidena izvedba OPPN)

NAČIN UREJANJA
OPPN
Stanovanjska soseska Srednja Globel
OPPN
Širitev industrijske cone
OPPN
Stanovanjska soseska Ograde
OPPN
Stanovanjska soseska Slemenska
OPPN
Turistično rekreacijski center Izver

115. člen
(prostorski izvedbeni pogoji in usmeritve
na območjih predvidenih OPPN)
(1) Za enoto urejanja prostora, za katero je predvidena
izdelava podrobnega prostorskega načrta, veljajo splošni in
podrobni PIP ter skupne usmeritve za izdelavo OPPN.
(2) Skupne usmeritve iz tega člena in morebitne dodatne
podrobne usmeritve za izdelavo posameznih OPPN se upoštevajo kot izhodiščne usmeritve in se lahko na podlagi prostorskih
podatkov in razvojnega programa prilagodijo.
(3) Če podrobnejši načrt vključuje več enot urejanja, je
treba izdelati strokovne podlage in rešitve prostorskih ureditev
za celotno območje podrobnejšega načrta.
(4) Če se izdela podrobnejši načrt samo za del predvidenega območja, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno
območje podrobnejšega načrta, določiti in rezervirati površine za
javne programe kot so šola, vrtec, dom za ostarele ipd., in skupne
zelene površine, omrežje dostopnih cest in osnovne komunalne
infrastrukture ter etapnost izvajanja podrobnejšega načrta.
(5) Faktor izrabe zemljišča, faktor zazidanosti zemljišča,
faktor gradbene prostornine in faktor odprtih zelenih površin se
v podrobnejšem načrtu računajo na območja posameznih enot
urejanj, glede na namensko rabo. V izračunu se ne upoštevajo
obodne ceste, ki mejijo na enoto urejanja in ceste, ki so določene z regulacijskimi linijami.
(6) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje, ki se nahaja v območju kulturne dediščine, pristojna služba pripravi smernice in mnenja s področja
varstva kulturne dediščine.
116. člen
(variantne rešitve in urbanistično-arhitekturni natečaj)
(1) Strokovne rešitve prostorske ureditve za podrobnejši
načrt se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Variantne rešitve lahko izdela en ali več različnih načrtovalcev.
Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna
primerjava. O izboru variantne rešitve, ki je podlaga za pripravo
prostorskega akta, odloči pristojni organ Občine Sodražica.
(2) Strokovne rešitve prostorske ureditve za podrobnejši
načrt se lahko pridobijo tudi z javnim natečajem.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
117. člen
(dopustna odstopanja)
Dopustna so odstopanja pri urejanju prometne, komunalne
in energetske infrastrukture na podlagi ustrezne projektne teh-

nične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri z uporabo novih tehnologij, ki sledijo napredku tehnike
in dolgoročno zagotovijo primernejša investicijska vlaganja ob
upoštevanju, da prestavitve in zamenjave ne spreminjajo podrobne namenske rabe in vsebinskega koncepta tega načrta.
118. člen
(veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov
in prostorskih ureditvenih pogojev)
(1) Ob uveljavitvi tega odloka ostajajo v veljavi naslednji
prostorski izvedbeni akti občine:
– Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu Kurirska cesta–
Cesta Notranjskega odreda R3/S16 – Sodražica (Uradni list
RS, št. 12/08 in 14/08);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora (Uradni list RS,
št. 99/13).
(2) Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo določbe odloka za enote dediščine, ki so vključene v
strokovne zasnove varstva z varstvenimi režimi iz 76. člena
odloka. Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Sodražica (ZVKDS OE Ljubljana, februar 2008),
se hranijo na sedežu Občine Sodražica in Zavodu za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana.
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti:
– Odlok o novelaciji Ureditveno zazidalnega načrta Sodražica (SDL, št. 20/84),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Uradni list RS, št. 49/11),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Uradni list RS, št. 50/14),
– Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Uradni list RS, št. 32/15),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – I
(Uradni list RS, št. 46/16),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – II
(Uradni list RS, št. 82/16),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – III
(Uradni list RS, št. 23/17),
– Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Uradni list RS, št. 30/17).
119. člen
(prostorski izvedbeni akti v izdelavi)
Postopki za sprejem občinskih izvedbenih načrtov, začeti
pred uveljavitvijo tega prostorskega načrta, se nadaljujejo in
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končajo po določbah tega prostorskega načrta kot občinski
podrobni prostorski načrt.
120. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)
(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na
upravni enoti začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah prejšnjih odlokov.
(2) Postopki izdaje projektnih pogojev in mnenj nosilcev
urejanj prostora, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.
121. člen
(dostopnost prostorskega akta)
(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine
Sodražica.
(2) Občinski prostorski načrt Občine Sodražica se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Sodražica,
Upravne enote Ribnica in na Ministrstvu za okolje in prostor.
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ŠMARJE PRI JELŠAH
3235.

Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika
člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na 8. dopisni seji 18. 10. 2022 sprejel

SKLEP
1. Razreši se namestnica člana Občinske volilne komisije
Občine Šmarje pri Jelšah, Darja Hostnik Zeme, stan. Strtenica 1, 3253 Pristava pri Mestinju.
2. Za preostanek mandatne dobe 2019–2023 se za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri
Jelšah imenuje Andrej Zeme, stan. Strtenica 1, 3253 Pristava
pri Mestinju.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0010/2022-3
Šmarje pri Jelšah, dne 18. oktobra 2022
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

10071

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno
javno dobro

SKLEP
1. Ukine se status zemljišča grajeno javno dobro na nepremičnini z ID znakom parcela 1210 1568/3.
2. Na navedeni parceli se izbriše zaznamba javnega
dobra.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0010/2022-4
Šmarje pri Jelšah, dne 18. oktobra 2022
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

123. člen
(veljavnost prostorskega načrta)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi. Tekstualni in grafični del
odloka se objavita na spletni strani Občine Sodražica.

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na 8. dopisni seji 18. 10. 2022 sprejel

122. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vršijo pristojne inšpekcijske službe.

Št. 3500-1/22
Sodražica, dne 6. oktobra 2022
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MINISTRSTVA
3237.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika
o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja
žičniških naprav za prevoz oseb

Na podlagi šestega odstavka 19.a člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03,
56/13, 33/14 in 200/20) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav
za prevoz oseb
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja
žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 96/21) se
v 2. členu za besedo »poletno« doda besedilo »sezono, ki
traja od 1. maja do 31. avgusta,« in za besedo »sezono« doda
besedilo », ki traja od 1. oktobra do 30. aprila«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-210/2022/27
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
EVA 2022-2430-0046
Mag. Bojan Kumer
minister
za infrastrukturo
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VSEBINA
3209.
3210.

3211.
3237.
3212.

3213.

3214.

3215.

3216.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji
in izobraževanju (ZIUVI)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj
cen električne energije in zemeljskega plina
(ZPGVCEP-A)

9981

3221.
9982

3218.

3219.

3222.

MINISTRSTVA

Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi
kemikalijami
9984
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za
prevoz oseb
10071
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
priznanjih policije
9988

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da sta prva in druga alineja
1. točke 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti v neskladju z Ustavo
10012

SODNI SVET

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto
10015

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada
10015
Sklep o pravnih poslih, ki so lahko podlaga za
prenos enote alternativnega vzajemnega sklada 10016

OBČINE
3217.

3220.

DOBREPOLJE

Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Dobrepolje
10017
Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na
območju Občine Dobrepolje
10017
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2022 v Občini Dobrepolje
10018

3223.
3224.
3225.
3226.
3227.
3228.
3229.

3230.
3231.

JESENICE

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Koroška Bela Jesenice
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Poldeta Stražišarja Jesenice
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Jesenice – UPB1
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice

10019
10019
10019
10020
10021
10021
10021
10022
10022
10022

MEŽICA

II. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mežica za leto 2022
10022
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Mežica
10023

MIREN - KOSTANJEVICA

3232.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine
Miren - Kostanjevica
10024

3233.

Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Slovenske
Konjice za leto 2022
10027

3234.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica
(krajše: SD OPN 2 Sodražica)
10028

3235.

Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana
Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah 10071
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro 10071

3236.

SLOVENSKE KONJICE
SODRAŽICA

ŠMARJE PRI JELŠAH
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