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3242. Uredba o načinu sodelovanja med Javnim 
zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci 
pri zagotavljanju celostne obravnave 
v hiši za otroke

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o zaščiti 
otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši 
za otroke (Uradni list RS, št. 54/21) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

U R E D B O
o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša 
za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju 

celostne obravnave v hiši za otroke

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa način sodelovanja med Javnim za-
vodom Hiša za otroke (v nadaljnjem besedilu: zavod) in drugimi 
udeleženci pri obravnavi mladoletnih oškodovancev in prič v 
predkazenskem in kazenskem postopku in mladoletnikov, ki 
še niso stari osemnajst let, zoper katere teče predkazenski ali 
kazenski postopek (v nadaljnjem besedilu: otrok).

(2) Drugi udeleženci iz prejšnjega odstavka so udeležen-
ci po zakonu, ki ureja kazenski postopek, centri za socialno 
delo, izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo telesni pregled 
otroka v hiši za otroke, vzgojno-izobraževalni zavodi, nevladne 
organizacije in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki.

(3) Sodelovanje po tej uredbi pomeni medsebojno obve-
ščanje, usklajevanje in poročanje.

(4) Zavod druge udeležence redno seznanja s sprejetimi 
standardi in protokoli, ki se v skladu z načeli celostne obravna-
ve otrok v hiši za otroke uporabljajo v zavodu.

II. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN SODIŠČEM

2. člen
(posredovanje podatkov, s katerimi upravlja zavod)
(1) Če sodišče pri odločanju, ali naj se v konkretnem 

primeru zagotovi celostna obravnava otroka v hiši za otroke, 
potrebuje podatek, s katerim upravlja zavod, mu ga mora zavod 
na njegovo zaprosilo posredovati brez odlašanja.

(2) Če sodišče odloči, da naj se v primeru otroka, ki 
je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem in ka-
zenskem postopku glede določenih kaznivih dejanj, zagotovi 
celostna obravnava otroka v hiši za otroke, mu mora zavod 
sporočiti razpoložljive termine v časovnem okviru, ki ga določi 
sodišče.

(3) Če sodišče meni, da bi bilo v največjo korist otroka, 
ki je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem in 
kazenskem postopku glede drugega kaznivega dejanja, ali ki 
je mladoletnik, ki še ni star osemnajst let, zoper katerega teče 
predkazenski in kazenski postopek, da bi se zagotovila celo-
stna obravnava otroka v hiši za otroke, zavod sodišču sporoči 
svoje kadrovske, prostorske in časovne možnosti v časovnem 
okviru, ki ga v zaprosilu opredeli sodišče.

3. člen
(priprave na zaslišanje)

(1) O odredbi, času in kraju pripravljalnega sestanka sodi-
šče obvesti zavod na način, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja 
kazenski postopek, šteje za primernega.

(2) Če sodišče odloči, da otroka vabi na zaslišanje zavod, 
zavod določi otroku dodeljenega svetovalca, ki stori vse potreb-
no za udeležbo otroka na zaslišanju.

4. člen
(telesni pregled otroka)

Če sodišče odloči, da se telesni pregled otroka izvede v 
hiši za otroke, mu mora zavod sporočiti razpoložljive termine v 
časovnem okviru, ki ga določi sodišče.

5. člen
(drugo izvedenstvo)

Zavod lahko daje sodnemu izvedencu, ki ga odredi sodi-
šče, na razpolago prostore za potrebe izdelave drugih izveden-
skih mnenj za otroka, obravnavanega v zavodu, če se s tem ne 
ovira izvajanje dejavnosti zavoda.

6. člen
(protokol o načinu zaslišanja otroka in strokovnih standardih  

v hiši za otroke)
Protokol, ki vsebuje priporočila za poenoteno in strokovno 

izvajanje zaslišanj otrok v hiši za otroke in strokovne standarde 
sodelovanja med udeleženci pri tem, na predlog strokovnega 
sveta sprejme svet zavoda in ga objavi na spletni strani zavoda.
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III. SODELOVANJE MED ZAVODOM  
IN DRŽAVNIM TOŽILSTVOM

7. člen
(posredovanje podatkov, s katerimi upravlja zavod)
Če državni tožilec pri svojem delu potrebuje podatek o tem, 

ali in če da, kdaj je bil otrok že obravnavan v zavodu, mu ga mora 
zavod na njegovo zaprosilo posredovati brez odlašanja.

IV. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN POLICIJO

8. člen
(zbiranje obvestil in opravljanje drugih nalog policije  

v predkazenskem postopku v hiši za otroke)
(1) Če policija meni, da bi bilo treba za uspešno izvedbo 

predkazenskega postopka zbiranje obvestil in drugih nalog 
policije po zakonu, ki ureja kazenski postopek, zaradi varstva 
največjih koristi otroka, ki je mladoletni oškodovanec ali priča 
v predkazenskem postopku, ali ki je mladoletnik, ki še ni star 
osemnajst let, zoper njega pa teče predkazenski postopek, 
naloge izvesti v hiši za otroke, zaprosi zavod za uporabo 
prostorov in drugo potrebno pomoč ter v zaprosilu opredeli, ali 
potrebuje prostore za izvedbo zbiranja obvestil ali tudi prostore 
za telesni pregled otroka in kakšno tehnično podporo zavoda 
bi potrebovala ter časovni okvir za izvedbo nalog v zavodu.

(2) Zavod v izdanem soglasju opredeli pogoje in način za 
izvedbo predlaganih nalog policije iz prejšnjega odstavka tako, 
da ob upoštevanju svojih kadrovskih, prostorskih in časovnih 
možnosti poskrbi, da se v časovnem okviru, ki ga v zaprosilu 
opredeli policija, ne ovira dejavnosti zavoda.

9. člen
(posredovanje podatkov, s katerimi upravlja zavod)
Če policija pri svojem delu potrebuje podatek, s katerim 

upravlja zavod, o tem, ali in če da, kdaj je bil otrok že obrav-
navan v zavodu, kot tudi če potrebuje podatke v zvezi z dru-
gimi okoliščinami, ki bi lahko bile koristne za uspešno izvedbo 
predkazenskega ali kazenskega postopka, ji jih mora zavod na 
njeno zaprosilo brez odlašanja posredovati v pisnem poročilu.

V. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN CENTROM  
ZA SOCIALNO DELO

10. člen
(zagotavljanje udeležbe otroka na zaslišanju)

Zavod v dogovoru z udeleženci stori vse potrebno, da je 
otrok prisoten na zaslišanju oziroma telesnem pregledu, in v ta 
namen sodeluje predvsem s centrom za socialno delo, zakoni-
tim zastopnikom otroka in policijo.

11. člen
(obveščanje centra za socialno delo)

Zavod obvesti center za socialno delo o začetku nudenja 
psihosocialne pomoči in zaključku obravnave ter o morebitni 
nadaljnji obravnavi zunaj zavoda.

12. člen
(izvedba nalog centra za socialno delo v hiši za otroke)

(1) Če center za socialno delo meni, da bi bilo treba 
za uspešno izvedbo njegovih nalog po predpisih, ki urejajo 
socialno varstvo, zaradi varstva največjih koristi otroka, ki je 
mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem postopku, 
ali ki je mladoletnik, ki še ni star osemnajst let, zoper njega pa 
teče predkazenski postopek, te naloge izvesti v hiši za otroke, 
zaprosi zavod za uporabo prostorov in drugo potrebno pomoč 
in opredeli, kakšno tehnično podporo zavoda bi potreboval ter 
časovni okvir za izvedbo nalog v zavodu.

(2) Zavod v izdanem soglasju opredeli pogoje in način 
za izvedbo predlaganih nalog centra za socialno delo tako, 

da ob upoštevanju svojih kadrovskih, prostorskih in časovnih 
možnosti poskrbi, da se v časovnem okviru, ki ga v zaprosilu 
opredeli center za socialno delo, ne ovira dejavnosti zavoda.

13. člen
(posredovanje podatkov s katerimi upravlja zavod)
Če center za socialno delo pri svojem delu potrebuje poda-

tek, s katerim upravlja zavod, o tem, ali, in če da, kdaj je bil otrok 
že obravnavan v zavodu, kot tudi če potrebuje podatke v zvezi 
drugimi okoliščinami, ki bi lahko bile koristne za uspešno izvedbo 
nalog centra za socialno delo, mu jih mora zavod na njegovo za-
prosilo brez odlašanja posredovati v pisnem poročilu.

VI. SODELOVANJE MED ZAVODOM  
IN IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

14. člen
(zagotavljanje pogojev za telesni pregled otroka v zavodu)

(1) Zavod zagotavlja pogoje za izvajanje telesnega pre-
gleda otroka v hiši za otroke tako, da je zagotovljena skrbna in 
obzirna obravnava otroka brez odlašanja.

(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka vključujejo tudi pomoč 
dodeljenega svetovalca, ki nudi krizno podporo otroku pred 
telesnim pregledom in po njem.

(3) Zavod vzdržuje prostor in opremo za nemoteno izva-
janje telesnih pregledov otrok in zagotavlja tehnične možnosti 
za čim bolj natančno ugotavljanje in evidentiranje poškodb.

15. člen
(protokol o načinu telesnega pregleda otroka  

in strokovnih standardih v hiši za otroke)
(1) Zavod sprejme protokol, ki vsebuje priporočila za 

poenoteno in strokovno izvajanje telesnega pregleda otroka v 
zavodu, obliko in vsebino obvestila o stanju oziroma o poškodbi 
(anamneza, opis poškodb, diagnoza) in strokovne standarde 
sodelovanja med udeleženci pri tem.

(2) Zavod poskrbi, da so zdravnik, ki bo opravil telesni pre-
gled otroka, in medicinsko osebje, ki bo pri tem sodelovalo, sezna-
njeni s protokoli in standardi sodelovanja iz prejšnjega odstavka.

VII. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN ORGANIZACIJAMI 
Z NAMENOM IZVAJANJA KRIZNE PODPORE  

IN PSIHOSOCIALNE POMOČI  
TER IZVAJANJA USPOSABLJANJ V ZAVODU

16. člen
(sodelovanje med zavodom in organizacijami,  

ki nudijo pomoč)
Organizacije, ki nudijo pomoč, zlasti centri za socialno 

delo, izvajalci zdravstvene dejavnosti in drugi strokovnjaki ter 
nevladne organizacije, sodelujejo z zavodom na način, ki za-
vodu omogoča učinkovito izvajanje krizne podpore in psihoso-
cialne pomoči brez nepotrebnega odlašanja.

17. člen
(sodelovanje med zavodom  

in vzgojno-izobraževalnimi zavodi)
(1) Zavod in vzgojno-izobraževalni zavod, kateremu je 

otrok zaupan v vzgojo, varstvo oziroma izobraževanje, v okvi-
ru krizne podpore in psihosocialne pomoči otroku sodelujeta 
z namenom ustreznih prilagoditev v vzgojno-izobraževalnem 
procesu.

(2) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za sodelo-
vanje zavoda s prevzgojnim domom.

18. člen
(sodelovanje organizacij in strokovnjakov  

pri usposabljanju v zavodu)
Zavod pri izvajanju rednih usposabljanj ter multidisciplinarnih 

in medinstitucionalnih usposabljanj sodeluje z državnimi organi, 
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nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi in raziskovalnimi orga-
nizacijami ter drugimi strokovnjaki in spodbuja udeležbo zaintere-
sirane javnosti na usposabljanjih, ki jih organizira zavod.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
(zaslišanje otrok v hiši za otroke v prehodnem obdobju)

(1) Če zavod v konkretni zadevi v prehodnem obdobju 
po 42. členu Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku 
in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (Uradni list RS, 
št. 54/21; v nadaljnjem besedilu: ZZOKPOHO) ugotovi, da nima 
na voljo strokovnjaka, ki bi izvedel zaslišanje otroka, o tem 
brez odlašanja obvesti policijo in jo zaprosi za posredovanje 
seznama usposobljenih uradnih oseb policije.

(2) Na podlagi takšnega obvestila policija v najkrajšem 
možnem času sestavi seznam uradnih oseb policije, ki izpol-
njujejo pogoje iz 42. člena ZZOKPOHO, ki so nepristranske 
v konkretni zadevi in so po oceni policije glede na njihove 
delovne obveznosti, obremenitve in druge okoliščine primerne 
za izvajanje tega pooblastila. Kot nepristranska se šteje ura-
dna oseba policije, ki v konkretni zadevi predhodno ni zbirala 
obvestil ali opravljala drugih nalog policije v predkazenskem 
postopku, ki v drugi zadevi ni predhodno zbirala obvestil ali 
opravljala drugih nalog policije v predkazenskem postopku v 
povezavi z osebami v konkretni zadevi in ki ni z osebami v 
konkretni zadevi sorodstveno ali prijateljsko povezana.

(3) Seznam uradnih oseb policije iz prejšnjega odstavka 
policija posreduje zavodu skupaj z njihovimi kontaktnimi podatki.

(4) Uradno osebo policije s prejetega seznama določi 
direktor zavoda.

(5) Uradni osebi policije iz prejšnjega odstavka policija 
omogoči sodelovanje z zavodom.

(6) Zavod uradni osebi policije, ki jo je določil za zasli-
šanje otroka, nudi potrebno pomoč za izvedbo zaslišanja. 
Uradna oseba policije in zavod se o načinu pomoči dogovorita 
neposredno.

(7) Policija za komunikacijo z zavodom na podlagi prvega 
in tretjega odstavka tega člena imenuje stalno kontaktno osebo.

20. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-357/2022
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2021-2030-0042

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

3243. Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem 
poslovanju

Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje 
97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 
175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in na podlagi 7. člena 
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 
51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) ter za izvrševanje prvega od-
stavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhi-
vskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) 
Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju

1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 

14/20, 167/20, 172/21, 68/22 in 89/22) se v 83. členu za 8. toč-
ko pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 9. točka, ki se 
glasi:

»9. odločanje o spremembi podatka o spolu in vpisu spre-
membe podatka o spolu v matični register.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-356/2022
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2022-3130-0042

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

MINISTRSTVA
3244. Pravilnik o kadrovskih in tehničnih pogojih 

za izvajanje neformalnega izobraževanja 
na področju čebelarstva ter o programu 
neformalnega izobraževanja na področju 
čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 
do 31. decembra 2025

Na podlagi tretjega odstavka 129.b člena in drugega 
odstavka 129.c člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 
22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje 

neformalnega izobraževanja na področju 
čebelarstva ter o programu neformalnega 

izobraževanja na področju čebelarstva  
za obdobje od 1. januarja 2023  

do 31. decembra 2025

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa kadrovske in tehnične pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati izvajalec neformalnega izobraževanja na 
področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).

(2) Ta pravilnik določa tudi program neformalnega izo-
braževanja na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: 
program Slovenska čebelarska akademija) za obdobje od 1. ja-
nuarja 2023 do 31. decembra 2025, ki je podlaga za razpis za 
izbiro izvajalca in je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

2. člen
(tehnični pogoji)

(1) Izvajalec mora zagotavljati neformalno izobraževanje na 
področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: neformalno izobra-
ževanje) vsem zainteresiranim tujcem, izvajalcem izobraževanj in 
drugi zainteresirani javnosti (v nadaljnjem besedilu: udeleženci).

(2) Izvajalec zagotovi prostore, ki so registrirani kot po-
slovni prostori.
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(3) Poslovni prostori, v katerih deluje izvajalec, morajo biti 
jasno označeni in opremljeni tako, da omogočajo nemoteno 
opravljanje neformalnega izobraževanja izvajalca in komuni-
kacijo z udeleženci.

(4) Izvajalec mora zagotavljati vsaj:
1. pisarno, ki je opremljena z vsaj eno mizo, vsaj enim sto-

lom in osnovno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki zaje-
ma računalnik, telefon, internetno in videokonferenčno povezavo;

2. sejno sobo za opravljanje neformalnega izobraževanja;
3. lokacijo na terenu, ki v naravi predstavlja vsaj en če-

belnjak s štirimi AŽ panji in omogoča praktična usposabljanja 
in prikaze dela na področju čebelarstva in

4. opremo in orodje, ki sta potrebna pri čebelarjenju.
(5) Izvajalec se mora zavezati, da bo v treh mesecih od 

sklenitve pogodbe vzpostavil spletno stran programa Sloven-
ske čebelarske akademije.

(6) Izvajalec se mora zavezati, da bo v skladu s tem 
pravilnikom, programom Slovenske čebelarske akademije in 
pogodbo izvajal neformalno izobraževanje.

(7) Izvajanje neformalnega izobraževanja poteka v živo, v 
prostorih iz drugega odstavka tega člena ali pa prek elektronskih 
medijev, spletne strani programa Slovenske čebelarske akademije 
ali elektronske pošte, zato mora izvajalec zagotoviti vsakomur 
dostopno, razumljivo in enostavno elektronsko komunikacijo. Na 
spletni strani programa Slovenske čebelarske akademije morajo 
biti v slovenskem in angleškem jeziku javno objavljeni:

1. naslov sedeža izvajalca;
2. uradne ure izvajalca v skupnem obsegu najmanj štiri 

ure na teden;
3. telefonske številke in elektronski naslovi:
– vodje neformalnega izobraževanja (v nadaljnjem be-

sedilu: vodja),
– odgovorne osebe izvajalca,
– čebelarskih inštruktorjev;
4. namen programa Slovenske čebelarske akademije;
5. način pridobivanja sredstev programa Slovenske če-

belarske akademije;
6. naslov lokacije neformalnih izobraževanj;
7. obveščanje o aktivnostih neformalnega izobraževanja 

in terminih izvedb neformalnih izobraževanj ter način prijave in
8. izvajanje programa Slovenske čebelarske akademije.

3. člen
(varstvo pri delu)

(1) Izvajalec mora pri delu s čebelami zagotoviti varnost 
in zdravje pri delu sodelavcev, udeležencev in drugih prisotnih 
pri izvajanju neformalnega izobraževanja.

(2) Izvajalec mora zagotoviti vso dokumentacijo, ki se nana-
ša na varnost pri delu v skladu s pravili, ki urejajo varstvo pri delu.

(3) Izvajalec mora v treh mesecih predložiti izjavo o var-
nosti z oceno tveganja.

4. člen
(kadrovski pogoji)

Izvajalec mora za opravljanje nalog iz programa Sloven-
ske čebelarske akademije zagotoviti vodjo in sklenjene pisne 
dogovore o sodelovanju z vsaj tremi čebelarskimi inštruktorji 
III. stopnje, tremi čebelarskimi inštruktorji II. stopnje in tremi 
čebelarskimi inštruktorji I. stopnje.

5. člen
(vodja)

(1) Vodja skrbi za izvedbo koordinacije in organizacije 
neformalnega izobraževanja.

(2) Vodja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pri-

dobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 
stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, 
kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na 
čebelarstvo oziroma vodenje (biologija, agronomija, veterina, 
zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija, 
mednarodni odnosi, andragogika in podobno);

2. ne glede na prejšnjo alinejo ima lahko pridobljeno 
izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po 
študijskih programih za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v 
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, ki se na-
našajo na čebelarstvo oziroma vodenje projektov in najmanj tri 
leta delovnih izkušenj z vodenjem primerljivih projektov;

3. ima aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika, 
najmanj po stopnji C1;

4. ima najmanj eno leto vodstvenih oziroma organizacij-
skih izkušenj, ki jih izkaže z ustreznimi listinami, in

5. ima vozniško dovoljenje kategorije B.

6. člen
(čebelarski inštruktorji)

(1) Neformalna izobraževanja izvajajo čebelarski inštruktorji.
(2) Čebelarski inštruktorji III. stopnje morajo imeti:
1. izobrazbo, ki ustreza najmanj podravni 8/2: doktor-

sko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna 
izobrazba, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko 
šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo kmetijske 
ali veterinarske vsebine ali druge naravoslovne smeri, od tega 
najmanj eden z visokošolsko habilitacijo;

2. vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja na področju čebe-
larstva, biologije čebel oziroma zdravstvenega varstva čebel.

(3) Čebelarski inštruktorji II. stopnje morajo imeti:
1. izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, prido-

bljene po programih za pridobitev izobrazbe sedme ravni, pri-
dobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 
stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, 
kjer študijski programi obravnavajo kmetijske, veterinarske ali 
druge naravoslovne vsebine, ali izobrazbo, ki ustreza najmanj 
peti ravni izobrazbe, pridobljene po programih v skladu z za-
koni, ki urejajo srednješolsko izobraževanje in dosežen naziv 
čebelarski mojster;

2. vsaj dva čebelarska inštruktorja II. stopnje morata imeti 
v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 če-
beljih družin oziroma biti zaposlena pri delodajalcu, ki ima v 
Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 dru-
žin, in se poklicno ukvarjata s čebelarstvom;

3. vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja na določenem po-
dročju.

(4) Čebelarski inštruktorji I. stopnje morajo imeti:
1. izobrazbo, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe, pri-

dobljene po programih za pridobitev izobrazbe četrte stopnje 
v skladu z zakoni, ki urejajo srednješolsko izobraževanje, ali 
poklicno kvalifikacijo v čebelarstvu (NPK čebelar/čebelarka), 
pridobljeno po programih v skladu z zakonom, ki ureja nacio-
nalne poklicne kvalifikacije;

2. ima v Centralnem registru čebelnjakov registriranih 
najmanj 20 čebeljih družin oziroma je zaposlen pri delodajalcu, 
ki ima Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 
20 čebeljih družin, in se poklicno ukvarja s čebelarstvom;

3. vsaj osem let izkušenj na področju čebelarjenja.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.

Št. 007-448/2022/22
Ljubljana, dne 20. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0100

Irena Šinko
ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: program Slovenske čebelarske akademije 2023–2025

Priloga 1 
 

PROGRAM SLOVENSKE ČEBELARSKE AKADEMIJE 2023–
2025 
 

1.  NAMEN 
 
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: Zakon o 
kmetijstvu) je bila za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v 
nadaljnjem besedilu: neformalno izobraževanje) s sklepom imenovana strokovna skupina, ki 
je pripravila triletni program vsebin neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v 
nadaljnjem besedilu: program Slovenske čebelarske akademije), katerega namen je 
neformalno izobraževanje tujcev, izvajalcev neformalnih izobraževanj in druge zainteresirane 
javnosti na področju čebelarstva. 
 
Eden od ciljev programa Slovenske čebelarske akademije je tudi sodelovanje z 
izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami kakor tudi povezovanje strokovnjakinj in 
strokovnjakov. S pomočjo programa Slovenske čebelarske akademije se bo skrbelo tudi za 
skupno promocijo izobraževalnih ustanov Republike Slovenije in širilo nova znanja tako v 
nacionalnem kot tudi v mednarodnem okviru, predvsem v povezavi z raziskovalnim in 
razvojnim delom na področju čebelarstva. 
 
Izvajalec neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec) bo v skladu z Zakonom o kmetijstvu izbran na podlagi razpisa za obdobje treh let. 
 

2.  VSEBINA PROGRAMA SLOVENSKE ČEBELARSKE AKADEMIJE 
PO NALOGAH od leta 2023 do 2025 

2.1 Neformalno izobraževanje na področju čebelarstva in sodelovanje z 
izobraževalnimi ustanovami in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami 

2.2 Skupna promocija izobraževalnih ustanov in drugih pravnih in fizičnih oseb, 
ki delujejo na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji 

2.3  Širjenje novih znanj v mednarodnem okviru 

2.4  Neformalno izobraževanje izvajalcev 
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2.1 Neformalno izobraževanje na področju čebelarstva in sodelovanje z izobraževalnimi 
ustanovami in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami 

 Izvedba neformalnih izobraževanj na ciljnih trgih in trgih, na katerih je izražen 
interes; 

 ciljna izpopolnitev čebelarskih inštruktorjev, pri čemer se nadaljuje delo z inštruktorji 
dosedanje Slovenske čebelarske akademije in se po potrebi sprejmejo in usposobijo 
novi; 

 izvedba modula na področju čebelarjenja z AŽ-panji za tuje čebelarje, predvsem na 
ciljnih trgih, pa tudi na trgih, kjer bo izražen interes. 

 
Ciljni trgi so zlasti Zahodni Balkan, članice Evropske unije in drugi trgi, na katerih se bo pojavilo 
povpraševanje. 
Predvidena je izvedba neformalnih izobraževanj na ciljnih trgih in trgih, na katerih je izražen 
interes, za ta namen pa se bodo tudi ciljno izpopolnili čebelarski inštruktorji, izveden bo tudi 
modul na področju čebelarjenja z AŽ-panji za tuje čebelarje, zlasti z območja Zahodnega 
Balkana, ter druga obstoječa in morebitna nova neformalna izobraževanja iz programa 
Slovenske čebelarske akademije. Nadaljuje se delo z inštruktorji dosedanje Slovenske 
čebelarske akademije in se po potrebi sprejmejo in usposobijo novi. Neformalno izobraževanje 
zajema tudi koordinacijo skupinskega dela med čebelarskimi inštruktorji I., II. in III. stopnje. 
Čebelarski inštruktorji I. stopnje bodo od čebelarskih inštruktorjev II. in III. stopnje prejeli 
bistvene informacije in usmeritve za uspešen prenos znanja in praktično izpeljavo neformalnih 
izobraževanjih (vzreja matic in selekcija, smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu in 
podobno) v skladu z dobro čebelarsko prakso ter pomoč pri izvajanju modulov na daljavo 
(čebelarjenje z AŽ panji). Bistveno načelo sodelovanja med inštruktorji je delitev znanja. 
Gradiva, namenjena inštruktorjem, bodo dosegljiva in prosto dostopna v elektronski (na primer 
na spletni strani) oziroma fizični obliki za vse inštruktorje. 
Neformalno izobraževanje in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, drugimi pravnimi in 
fizičnimi osebami se bo uresničevalo prek: 
– koordinacije skupinskega dela med čebelarskimi inštruktorji različnih stopenj; 
– priprave ustreznih gradiv in literature za čebelarske inštruktorje in 
– skupinskega dela med čebelarskimi inštruktorji različnih stopenj. 
 
Neformalna izobraževanja se bodo izvedla predvsem na ciljnih trgih in trgih, na katerih je 
izražen interes. Predvidena je izvedba vsaj šestih neformalnih izobraževanj z vsaj deset 
udeleženci letno v državah članicah Evropske unije in drugih državah, pri izvedbi katerih 
sodelujejo čebelarski inštruktorji. 
 
Neformalna izobraževanja inštruktorjev se praviloma izvedejo v Republiki Sloveniji, v prostorih 
in s pomočjo infrastrukture sodelujočih izobraževalnih ustanov, lahko pa tudi v tujini. 
 

2.2 Skupna promocija izobraževalnih ustanov in drugih pravnih in fizičnih oseb, ki 
delujejo na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji 
Promocija neformalnih izobraževalnih programov v povezavi z izvajalci v Republiki Sloveniji in 
tujini. 
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Cilj nalog v okviru skupne promocije izobraževalnih ustanov je doseči čim večji krog čebelarjev, 
strokovnjakov na področju čebelarstva, društev in zvez čebelarjev ter razvojnih agencij, ki 
delujejo na področju iskanja virov projektnega financiranja. Tako se širi znanje, združeno in 
ponujeno na podlagi tega programa, ter s tem povečuje število interesentov za ponudbo vsebin 
neformalnih izobraževanj. 
Izvajalec bo razvijal module neformalnih izobraževanj in pripravljal promocijska ter neformalna 
izobraževalna gradiva kakor tudi avdiovizualne vsebine v slovenskem jeziku in tujih jezikih. To 
vključuje pripravo in nadgradnjo vsebin neformalnih izobraževanj z upoštevanjem dosedanjih 
vsebin na področjih:  
1. tehnologije v čebelarstvu, 
2. zdravstveno varstvo čebel, 
3. trženje čebeljih proizvodov, 
4. čebelar kot promotor biotske raznovrstnosti, 
5. apiturizem in 
6. drugo. 
 
Nadalje je del skupne promocije tudi e-marketing, pri čemer je mišljena predvsem določitev 
marketinške strategije in njena izvedba, sklepanje dogovorov za oglaševanje v čebelarskih 
revijah, na spletnih straneh in družbenih omrežjih, priprava oglaševalskih vsebin, priprava na 
udeležbo na dogodkih Apimondie, čebelarskih sejmih, čebelarskih strokovnih srečanjih ter 
drugih čebelarskih dogodkih v Sloveniji in tujini. 
Skupna promocija izobraževalnih ustanov bo zajemala: 
1. usklajevanje priprave modulov neformalnih izobraževanj za izbrane teme; 
2. določitev cenikov vsebin neformalnih izobraževanj; 
3. pripravo vsebin za promocijo; 
4. prevajanje, lektoriranje, tiskanje in 
5. celostno oblikovanje promocijske podobe skupne izvedbe programa Slovenske 

čebelarske akademije. 
 

2.3 Širjenje novih znanj v mednarodnem okviru 
 
Priprave na sodelovanje z ITF Ustanovo za krepitev človekove varnosti in Organizacijo 
amputiraca – UDAS (BiH), katerega cilj je opolnomočenje čebelarjev, oseb z invalidnostjo 
(žrtve min iz BiH), z znanjem, ki bo pripomoglo k izboljšanju učinkovitosti, uspešnosti in 
donosnosti čebelarske prakse v prihodnosti, nadaljevanje sodelovanja pri vključevanju 
invalidov BiH, žrtev min, v proces pridelave čebeljih izdelkov, razvoj socialnih veščin (družbene 
dejavnosti med čebelarji invalidi, medsebojna pomoč in sodelovanje v čebelarskih 
dejavnostih). Pomemben je prispevek invalidov k ekonomskemu razvoju in okrevanju 
skupnosti v BiH, širjenje zavesti o življenju v sožitju z naravo in potrebe po varstvu okolja, 
rehabilitacija ter turistična ponudba v čebelarskem centru kot nadaljevanje projekta iz leta 
2022. 
Program Slovenske čebelarske akademije vključuje tudi pripravo na izvedbo drugih projektov 
v mednarodnem okolju. 
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2.4 Neformalno izobraževanje izvajalcev 
 
Neformalna izobraževanja izvajalcev bodo izvajali čebelarski inštruktorji, ki izpolnjujejo pogoje 
in imajo primerna znanja in izkušnje. Gre za visoko usposobljene dolgoletne čebelarje praktike, 
ki imajo poleg obvladovanja svojega čebelarstva pohvalen in pozitiven odnos ter zmožnost in 
željo do prenašanja znanja in spretnosti na svoje slušatelje v slovenskem kot tudi v angleškem 
jeziku oziroma v drugih tujih jezikih. 
Izvajalec bo imenoval svoje sodelavce – čebelarske inštruktorje, ki bodo izvajali neformalna 
izobraževanja v okviru programa Slovenske čebelarske akademije.  
 

3.  LETNI CILJI IN KAZALNIKI ZA DOSEGANJE LETNIH CILJEV  
 
Preglednica 1: Kazalniki za doseganje letnih ciljev v obdobju od leta 2023 do 2025 
Načrtovani letni cilji Načrtovani kazalniki 

za doseganje letnih 
ciljev 

Predviden cilj 
 

Načrt 
realizacije 

Vsebinski sklop 1: 
 
 
Neformalno 
izobraževanje na 
področju 
čebelarstva in 
sodelovanje z 
izobraževalnimi 
ustanovami in 
drugimi pravnimi in 
fizičnimi osebami 
 

Aktivnosti priprave in 
koordinacije 
neformalnih 
izobraževanj 

Vsaj tri neformalna 
izobraževanja za vsaj 
deset čebelarjev 
Zahodnega Balkana 

2023–2025 
 
 

Aktivnosti priprave in 
koordinacije 
neformalnih 
izobraževanj 

Vsaj tri neformalna 
izobraževanja za vsaj 
deset čebelarjev v EU 
ali na drugih trgih, kjer 
bo izražen interes 

2023–2025 

Aktivnosti priprave in 
koordinacije 
izobraževalnih 
posvetov ali 
neformalnih 
izobraževanj 

Vsaj štiri izobraževalni 
posveti ali neformalna 
izobraževanja na temo 
čebelarjenja z AŽ panji 
za čebelarje iz tujine in 
druge zainteresirane 
javnosti 

2023–2025 

Vsebinski sklop 2:  
 
 
Skupna promocija 
izobraževalnih 
ustanov na 
področju 
čebelarstva 
 
 

Priprava spletne strani 
z avdiovizualnimi 
vsebinami  

1 
 

Do konca 
avgusta 2023 

Izdelava strategije 
digitalnega oglaševanja 
neformalnih 
izobraževanj 

1 Do konca 
avgusta 2023 

Nadaljnje profiliranje in 
oglaševanje 
neformalnih 
izobraževanj v 
čebelarskih revijah in 
na portalih, zlasti na 
območju Zahodnega 

pet območij 2023–2025 
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Balkana in na drugih 
zainteresiranih trgih 
Ciljno oglaševanje v 
državah EU 

Vsaj v eni reviji v štirih 
državah in vsaj na 
enem portalu v 
navedenih državah 

2023–2025 
 

Priprava modula 
neformalnih 
izobraževanj v 
sodelovanju z avtorji 
neformalnih 
izobraževalnih modulov 

Vsaj en modul 2023–2025 

Priprava cenikov 
neformalnih 
izobraževanj  

1 2023 

Aktivnosti priprave in 
koordinacije na 
udeležbo na Apimondii 
in drugih strokovnih 
srečanjih ter sejmih na 
temo čebelarstva 

Vsaj dva 2023–2025 

Vsebinski sklop 3:  
Širjenje novih znanj 
v mednarodnem 
okviru 
 

Priprava na 
sodelovanje z 
organizacijo ITF 
Ustanovo za krepitev 
človekove varnosti na 
področju čebelarjenja 
za invalidne osebe 
(žrtve min) in druge 
ranljive skupine z 
namenom rehabilitacije 
in opolnomočenja 

1 2023–2025 

Aktivnosti priprave in 
koordinacije drugih 
projektov v 
mednarodnem okviru 

3 2023–2025 

Vsebinski sklop 4:  
Neformalno 
izobraževanje 
izvajalcev  

Usposabljanje za 
čebelarske inštruktorice 
in inštruktorje 

3 2023–2025 
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3245. Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi

Na podlagi prvega odstavka 65. člena Zakona o tujcih 
(Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – 
popr. in 105/22 – ZZNŠPP) ministrica za notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o obrazcu odločbe o vrnitvi

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa obrazec odločbe o vrnitvi za tujca, ki 
nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji.

2. člen
(obrazec odločbe o vrnitvi)

(1) Odločba o vrnitvi z rokom za prostovoljni odhod se 
tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji in nima v drugi 
državi članici Evropske unije veljavnega dovoljenja za prebiva-
nje ali drugega dovoljenja, ki mu daje pravico do prebivanja, pri-
pravi na obrazcu 1 iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Odločba o vrnitvi brez roka za prostovoljni odhod se 
tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji in nima v drugi 
državi članici Evropske unije veljavnega dovoljenja za prebiva-
nje ali drugega dovoljenja, ki mu daje pravico do prebivanja, 
pripravi na obrazcu 2 iz Priloge tega pravilnika.

(3) Pristojna uradna oseba obrazca iz tega pravilnika v po-
sameznem postopku ustrezno izpolni. Vsebine obrazca, ki za po-
samezni postopek ni relevantna, se ob izdaji odločbe ne natisne.

KONČNI DOLOČBI

3. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih 
se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša (Uradni list RS, 
št. 99/11).

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-696/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
EVA 2021-1711-0092

Mag. Tatjana Bobnar
ministrica

za notranje zadeve
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Priloga

Priloga  
 

Obrazec 1 
Glava organa, ki izdaja odločbo 
 
 
 
Številka……………………….. 
Datum………………………… 
 
 
 
(navedba enote Policije, ki izdaja odločbo), po pooblaščeni uradni osebi _________, izdaja na podlagi 
prvega odstavka 64. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 
– popr. in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu ZTuj-2) po uradni dolžnosti zaradi nezakonitega 
prebivanja v Republiki Sloveniji, tujcu (ime in priimek), ki ga zastopa (ime in priimek oziroma naziv 
zastopnika), naslednjo 

 
ODLOČBO O VRNITVI  

  
 
 

1.Tujcu (ime in priimek tujca), (spol tujca) spola, rojenemu (datum rojstva tujca), državljanu 
   (državljanstvo tujca), se zaradi nezakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji določi 
                        10-dnevni rok za prostovoljni odhod, 
 30-dnevni rok za prostovoljni odhod, 
ki začne teči z dnem izvršljivosti te odločbe. 
2. V roku, določenem v 1. točki izreka, mora tujec zapustiti Republiko Slovenijo, območje 
    držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju 
    schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985.  
3. Tujca se odstrani iz Republike Slovenije, območja držav članic Evropske unije in območja 
    držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 
   1985, če ne upošteva roka za prostovoljni odhod iz 1. točke izreka. 
4. Tujcu se določi prepoved vstopa za obdobje enega leta na območje Republike Slovenije 
    in tudi na območje držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije 
    o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 , ki pa se ne izvrši, če tujec 
    zapusti Republiko Slovenijo, območje držav članic Evropske unije in območje držav, 
    pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 v 
    roku, določenem v 1. točki izreka. Prepoved vstopa začne teči z dnem izvršitve te 
    odločbe. 
5. Posebni stroški v postopku niso nastali. 
6. Tujcu se zagotovi prevod odločbe, kot izhaja iz obrazložitve te odločbe.  

 
Obrazložitev 

 
Na podlagi določb 60. člena ZTuj-2 je bilo ugotovljeno, da tujec nezakonito prebiva v Republiki 
Sloveniji, ker 

 
 je nedovoljeno vstopil v Republiko Slovenijo. 
 nima vizuma.  
 mu je prenehal vizum. 
 nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji.  
 mu je prenehalo dovoljenje za prebivanje v Republiki Slovenije. 
 mu je potekel čas, ko lahko na podlagi zakona, Konvencije o izvajanju schengenskega 

sporazuma z dne 14. junija 1985 ali mednarodne pogodbe prebiva v Republiki Sloveniji. 
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 prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z vstopnim naslovom. 
Obrazložitev: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tujec je na zapisnik navedel: 

Kratek povzetek poglavitnih delov izjave v tretji osebi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V skladu z 66. členom ZTuj-2 se tujcu 

  
 
 
določi 10-dnevni rok za prostovoljni odhod. V postopku izdaje odločbe je bil tujec seznanjen z 
možnostjo določitve 30-dnevnega roka za prostovoljni odhod. V skladu z drugim odstavkom 66. 
člena ZTuj-2  
 tujec ni zaprosil za 30-dnevni rok za prostovoljni odhod, prav tako pa mu ta rok ni bil 

postavljen po uradni dolžnosti, saj v postopku izdaje odločbe o vrnitvi niso bili identificirani 
razlogi in okoliščine, ki bi utemeljevale določitev 30-dnevnega roka za prostovoljni odhod. 

 je tujec zaprosil za 30-dnevni rok za prostovoljni odhod, vendar mu ni bil odobren. 
Obrazložitev: 
 
 
 

 
 
določi 30-dnevni rok za prostovoljni odhod.  
 V postopku izdaje odločbe je bil tujec seznanjen z možnostjo določitve 30-dnevnega roka za 

prostovoljni odhod, za katerega je zaprosil in mu je bil odobren. 
 V postopku izdaje odločbe je bil tujcu po uradni dolžnosti postavljen 30-dnevni rok za 

prostovoljni odhod. 
Obrazložitev: 
 
 
 
 

 
V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 67. člena ZTuj-2 se tujcu določa prepoved vstopa na območje 
Republike Slovenije in tudi na območje držav članic Evropske unije in območje držav, pogodbenic 
Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, kot izhaja iz izreka te odločbe.   
 
Čas, v katerem je tujcu prepovedan vstop, začne teči z dnem izvršitve te odločbe. 
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Zaradi razlogov, navedenih v tretjem odstavku 67. člena ZTuj-2, lahko organ, ki je izdal to odločbo, 
prepoved vstopa, določeno s to odločbo, po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca prekliče, skrajša ali 
začasno odloži. 
 
Tujec, ki mu je izdana odločba o vrnitvi, ima pravico do brezplačnega pravnega svetovanja.  
 
Posebni stroški v postopku niso nastali. 
 
V skladu z drugim odstavkom 65. člena ZTuj-2 se tujcu zagotovi prevod izreka in pouka o pravnem 
sredstvu te odločbe. Če tujec ne razume jezikov iz navedene določbe ali zahteva prevod ostalih delov 
odločbe, se mu le-te prevedejo v jezik, ki ga razume.  
 
Tujcu se kot priloga te odločbe vroči pisni prevod izreka in pouka o pravnem sredstvu te odločbe v  
 

 albanskem 
 angleškem 
 arabskem 
 bosanskem 
 makedonskem 
 ruskem 
 srbskem 
 turškem 

jeziku. 
 
Tujec ne razume jezikov iz drugega odstavka 65. člena ZTuj-2, zato sta mu bila na njegovo zahtevo  
izrek in pouk o pravnem sredstvu ustno prevedena v (uradna oseba izpiše drug jezik, ki ga tujec 
razume). 
 
 

Tujec je zahteval prevod 
 ostalih delov odločbe, ki so mu bili ustno prevedeni v  

 
 

 albanski 
 angleški 
 arabski 
 bosanski 
 makedonski 
 ruski 
 srbski 
 turški 
 (uradna oseba izpiše drug jezik, ki ga tujec razume)  

jezik. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve, 
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Pritožba se v roku petih dni od vročitve odločbe vloži pri (navedba 
enote Policije, ki je izdala odločbo, s polnim poštnim naslovom), in sicer v pisni obliki ali ustno na 
zapisnik. Za vložitev pritožbe se taksa ne plača.  
   
          

__________________________ 
                                                                                                             podpis uradne osebe      
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Obrazec 2 
 
Glava organa, ki izdaja odločbo 
 
 
 
Številka……………………….. 
Datum………………………… 
 
 
 
(navedba enote Policije, ki izdaja odločbo), po pooblaščeni uradni osebi _________, izdaja na podlagi 
prvega odstavka 64. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 
– popr. in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu ZTuj-2) po uradni dolžnosti zaradi nezakonitega 
prebivanja v Republiki Sloveniji, tujcu (ime in priimek), ki ga zastopa (ime in priimek oziroma naziv 
zastopnika), naslednjo 

 
ODLOČBO O VRNITVI 

 
 

1. Zaradi nezakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji se tujca (ime in priimek tujca), (spol tujca)       
spola, rojenemu datum rojstva tujca), državljanu (državljanstvo tujca), odstrani iz Republike Slovenije, 
območja držav članic Evropske unije in območja držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju 
schengenskega  sporazuma z dne 14. junija 1985. 
2. Tujcu se določi prepoved vstopa na območje Republike Slovenije in tudi na območje držav članic 
    Evropske unije in območje držav, pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma 
    z dne 14. junija 1985, in sicer 
 za obdobje dveh let, 
 za obdobje treh let, 
 za obdobje petih let, 
ki začne teči z dnem izvršitve te odločbe. 
3. Posebni stroški v postopku niso nastali. 
4. Tujcu se zagotovi prevod odločbe, kot izhaja iz obrazložitve te odločbe. 

 
 

Obrazložitev 
 

Na podlagi določb 60. člena ZTuj-2 je bilo ugotovljeno, da tujec nezakonito prebiva v Republiki 
Sloveniji, ker 
 

 je nedovoljeno vstopil v Republiko Slovenijo. 
 nima vizuma.  
 mu je prenehal vizum. 
 nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji.  
 mu je prenehalo dovoljenje za prebivanje v Republiki Slovenije. 
 mu je potekel čas, ko lahko na podlagi zakona, Konvencije o izvajanju schengenskega 

sporazuma z dne 14. junija 1985 ali mednarodne pogodbe prebiva v Republiki Sloveniji. 
 prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z vstopnim naslovom. 
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Obrazložitev: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tujec je na zapisnik navedel: 

Kratek povzetek poglavitnih delov izjave v tretji osebi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V skladu z 66. členom ZTuj-2 se tujcu: 
 
 
ni določil rok za prostovoljni odhod (sedmi odstavek 66. člena ZTuj-2), ker  
  njegovo bivanje pomeni nevarnost 
  za javni red. 
  za javno varnost. 
  za varnost države. 
 
  obstaja nevarnost pobega (68. člen ZTuj-2), in sicer zaradi 

 navajanja lažnih podatkov.  
 nesodelovanja v postopku. 
 zavrnitve odvzema biometričnih podatkov. 
 uporabe lažnih osebnih dokumentov.  
 uporabe ponarejenih osebnih dokumentov. 
 namernega uničenja ali kakršne koli drugačne namerne odstranitve obstoječih 

dokumentov. 
 vstopa v Republiko Slovenijo v času veljavne prepovedi vstopa. 
 pravnomočno izrečene sankcije za prekršek zaradi nezakonitega prebivanja v 

zadnjih treh letih pred izdajo odločbe o vrnitvi. 
 jasno izražene namere o nespoštovanju odločbe o vrnitvi. 
 dejstva, da je bil tujec v zadnjih dveh letih pred izdajo odločbe o vrnitvi v Republiki 

Sloveniji pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja 
po uradni dolžnosti. 

 dejstva, da je bila tujcu v zadnjih dveh letih pred izdajo odločbe o vrnitvi v Republiki 
Sloveniji najmanj trikrat izrečena pravnomočna sankcija za prekrške po predpisih 
zoper javni red ali za prekrške po predpisih, ki urejajo državno mejo in tujce, orožje 
ter prepovedane droge. 
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Obrazložitev: 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
V skladu (z drugo/ s tretjo/ s četrto) alinejo prvega odstavka 67. člena ZTuj-2 se tujcu določi prepoved 
vstopa na območje Republike Slovenije in tudi na območje držav članic Evropske unije in območje držav, 
pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, kot izhaja iz izreka 
te odločbe. 
 
Čas, v katerem je tujcu prepovedan vstop, začne teči z dnem izvršitve te odločbe. 
 
Zaradi razlogov, navedenih v tretjem odstavku 67. člena ZTuj-2, lahko organ, ki je izdal to odločbo, 
prepoved vstopa, določeno s to odločbo, po uradni dolžnosti ali na prošnjo tujca prekliče, skrajša ali 
začasno odloži. 
 
Tujec, ki mu je izdana odločba o vrnitvi, ima pravico do brezplačnega pravnega svetovanja. 
 
Posebni stroški v postopku niso nastali.  
 
V skladu z drugim odstavkom 65. člena ZTuj-2 se tujcu zagotovi prevod izreka in pouka o pravnem 
sredstvu te odločbe. Če tujec ne razume jezikov iz navedene določbe ali zahteva prevod ostalih delov 
odločbe, se mu le-te prevedejo v jezik, ki ga razume.  
 
Tujcu se kot priloga te odločbe vroči pisni prevod izreka in pouka o pravnem sredstvu te odločbe v  
 

 albanskem 
 angleškem 
 arabskem 
 bosanskem 
 makedonskem 
 ruskem 
 srbskem 
 turškem 

jeziku. 
 
Tujec ne razume jezikov iz drugega odstavka 65. člena ZTuj-2, zato sta mu bila na njegovo zahtevo  
izrek in pouk o pravnem sredstvu ustno prevedena v  (uradna oseba izpiše drug jezik, ki ga tujec razume) 
 
 

Tujec je zahteval prevod 
 ostalih delov odločbe, ki so mu bili ustno prevedeni v  

 
 

 albanski 
 angleški 
 arabski 
 bosanski 
 makedonski 
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 ruski 
 srbski 
 turški 
 (uradna oseba izpiše drug jezik, ki ga tujec razume)  

jezik. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve, 
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. Pritožba se v roku petih dni od vročitve odločbe vloži pri (navedba 
enote Policije, ki je izdala odločbo, s polnim poštnim naslovom), in sicer v pisni obliki ali ustno na 
zapisnik. Za vložitev pritožbe se taksa ne plača.  
 
            
    

 
__________________________ 

                                                                                                                        podpis uradne osebe      
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3246. Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih 
derivatov in drugi zavezanci  zagotavljajo 
ministrstvu

Na podlagi osmega odstavka 10. člena v zvezi z 9. točko 
9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo) minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo izdaja

O D R E D B O
o podatkih, ki jih distributerji naftnih derivatov  

in drugi zavezanci  zagotavljajo ministrstvu
1. člen

(vsebina)
Ta odredba določa obvezno pošiljanje podatkov o drobno-

prodajnih cenah naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih 
servisih, in način pošiljanja teh podatkov.

2. člen
(vrste podatkov)

(1) Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih 
derivatov, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za 
ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: podjetja), sporočijo vsako 
spremembo drobnoprodajnih cen naftnih derivatov iz drugega 
odstavka tega člena na vsakem bencinskem servisu v Republi-
ki Sloveniji Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vsaj eno uro pred uveljavitvijo 
cene na prodajnem mestu.

(2) Podatki o drobnoprodajnih cenah iz prejšnjega od-
stavka se nanašajo na liter naftnih derivatov in se sporočijo za:

a) neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več ok-
tanski motorni bencin),

b) dizelsko gorivo,
c) ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
č) avtoplin.

3. člen
(način posredovanja podatkov)

(1) Vsako spremembo drobnoprodajnih cen podjetja vne-
sejo pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu v elektronski 
obliki v spletno aplikacijo na enega izmed naslednjih načinov:

– z uporabo vmesnika za aplikacijsko programiranje,
– z izpolnitvijo spletnega obrazca.
(2) Spletna aplikacija in spletni obrazec sta dostopna na 

spletni strani www.goriva.si.

4. člen
(imenovanje odgovorne osebe)

Podjetje ministrstvu sporoči kontaktne podatke ene ali več 
odgovornih oseb za posredovanje podatkov.

5. člen
(prijava in uporaba spletne aplikacije)

(1) Za prijavo v spletno aplikacijo ministrstvo odgovorni 
osebi podjetja dodeli uporabniško ime in geslo.

(2) Za uporabo spletne aplikacije ministrstvo izdela navo-
dila, ki so dostopna v aplikaciji.

6. člen
(obveščanje o spremembah)

Podjetje ministrstvu nemudoma sporoči vsako spremem-
bo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja podatkov.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-265/2022/7
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2022-2130-0028

Matjaž Han
minister 

za gospodarski razvoj in tehnologijo

3247. Odredba o spremembah Odredbe o številu 
mest državnih tožilcev

Na podlagi prvega odstavka 141. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22 – 
ZZNŠPP) in na predlog generalnega državnega tožilca ter po 
predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta in v soglasju z 
Vlado Republike Slovenije ministrica za pravosodje izdaja

O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu mest  

državnih tožilcev

I
V Odredbi o številu mest državnih tožilcev (Uradni list 

RS, št. 76/11, 69/12, 52/13, 52/14, 71/15, 14/19 in 102/20) se 
v II. točki v preglednici vrstice

»

Okrožno državno tožilstvo 
v Krškem 11

3 višji državni tožilci
5 okrožnih državnih tožilcev
3 okrajni državni tožilci

Okrožno državno 
tožilstvo v Ljubljani 69

5 višjih državnih tožilcev
42 okrožnih državnih tožilcev
22 okrajnih državnih tožilcev

Skupaj 268

18 vrhovnih državnih tožilcev
39 višjih državnih tožilcev

141 okrožnih državnih tožilcev
3 za italijanski jezik
1 za madžarski jezik

70 okrajnih državnih tožilcev 1 za italijanski jezik
«
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spremenijo tako, da se glasijo:
»

Okrožno državno tožilstvo 
v Krškem 11

3 višji državni tožilci
4 okrožni državni tožilci
4 okrajni državni tožilci

Okrožno državno 
tožilstvo v Ljubljani 69

3 višji državni tožilci
42 okrožnih državnih tožilcev
24 okrajnih državnih tožilcev

Skupaj 268

18 vrhovnih državnih tožilcev
37 višjih državnih tožilcev

140 okrožnih državnih tožilcev
3 za italijanski jezik
1 za madžarski jezik

73 okrajnih državnih tožilcev 1 za italijanski jezik
«.

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-260/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
EVA 2021-2030-0030

Dr. Dominika Švarc Pipan
ministrica

za pravosodje

Vlada Republike Slovenije je k tej odredbi podala soglasje 
s sklepom št. 00720-21/2021/5 z dne 13. 10. 2022.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3248. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni 

volilni komisiji

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v po-
stopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih komisij, 
na 44. seji, dne 13. 10. 2022

s k l e n i l a :

1. Dolžnosti predsednika Okrajne volilne komisije 2010 – 
Nova Gorica 2 se razreši Andrej Orel.

2. Za preostanek mandatne dobe se za predsednico 
Okrajne volilne komisije 2010 – Nova Gorica 2 imenuje Mojca 
Fajdiga.

Št. 040-53/2022-5
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022

Peter Golob
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

3249. Odločba o prenehanju priznanja naravne 
mineralne vode Vrnjci

Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za var-
no hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdaja po uradni 
dolžnosti, na podlagi drugega in tretjega odstavka 85. člena 

Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 
123/21 in 44/22) v zvezi s četrtim odstavkom 19. člena Pra-
vilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi 
(Uradni list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi 
prenehanja priznanja naravne mineralne vode Vrnjci naslednjo

O D L O Č B O
o prenehanju priznanja naravne  

mineralne vode Vrnjci

Naravni mineralni vodi z imenom Vrnjci, ki je bila priznana 
z odločbama št. 33203-9/2012/7 z dne 7. 6. 2012 in št. 33203-
9/2012/11 z dne 23. 10. 2017 ter katere priznanje je bilo obja-
vljeno z Odločbo o priznavanju naravne mineralne vode Vrnjci 
(Uradni list RS, št. 54/12), je z odločbo št. U33203-1/2013/15 z 
dne 18. 7. 2022 prenehalo priznanje naravne mineralne vode.

Št. 007-366/2022/15
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0072

Matjaž Guček
generalni direktor

Uprave Republike Slovenije  
za varno hrano,

veterinarstvo in varstvo rastlin

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3250. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter 
na podlagi ZVIS (Uradni list RS, št. 32/12 – upb, s spremem-
bami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju 
UL (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in 
popravki) sta Senat UL na seji dne 21. 6. 2022 in Upravni odbor 
UL na seji dne 6. 10. 2022 sprejela naslednje

S P R E M E M B E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani

1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 

56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 
47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 
163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22) se naslov in prvi 
odstavek 94. člena spremenita tako, da se po novem glasita:
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»Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom

94. člen
Študent lahko v skladu z zakonom pridobi status študenta 

s posebnim statusom ali status študenta s posebnimi potreba-
mi. Status pridobi študent s sklepom pristojnega organa članice 
na podlagi vloge v skladu s pravilnikom univerze, ki ga sprejme 
senat univerze.«

2. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 

56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 
47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 
163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22) se spremeni drugi 
odstavek 125. člena, tako da se po novem glasi:

»Izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če 
ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim progra-
mom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima 
izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk 
določa pravilnik članice in ne sme biti manjši od 40 kreditnih 
točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen 
študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan 
status osebe s posebnimi potrebami ali s posebnim statusom, 
aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in špor-
tnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.«

3. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 

56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 
47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 
163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22) se spremeni drugi 
odstavek 126. člena, tako da se po novem glasi:

»O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so 
npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, 
starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami ali s po-
sebnim statusom, odloča komisija za študijske zadeve članice 
ali drug organ, določen s pravili članice.«

4. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 

56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 
47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 
163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22) se spremeni četrti 
odstavek 126. člena, tako da se po novem glasi:

»Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki 
v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja 
študentskega statusa za eno leto za vsakega rojenega otroka.«

5. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Prof. dr. Emil Erjavec 
predsednik UO UL 

Prof. dr. Gregor Majdič
predsednik Senata UL

rektor UL
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BREŽICE

3251. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – 
vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Sta-
tuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) župan Občine 
Brežice sprejema

S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje 
Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – 

vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje Trgovskega cen-
tra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130 
(v nadaljevanju: OPPN) na podano pobudo investitorja na ob-
močju OPPN za potrebe izgradnje trgovskega centra.

2. člen
(območje OPPN in predmet načrtovanja)

(1) Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu mesta 
Brežice ob glavni prometni vpadnici (Cesta svobode), severno 
od obstoječega trgovskega objekta in nasproti gasilske postaje 
ter nekdanje policijske postaje. Območje zajema del območja 
enote urejanja prostora z oznako BRŽ-129 in del BRŽ-130 
ter obsega zemljišča s parc. št. 165/4, 165/5, 166/5, 166/6, 
167/2, 172/3, 173/1, 173/2, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 178/3, 
297/22, 297/24, 320/14, 320/15 vse k.o. 1299 – Zakot v skupni 
velikosti cca 3 ha.

(2) Območje OPPN se natančneje določi v fazi osnutka 
OPPN in se po potrebi lahko še spremeni zaradi usklajevanj v 
samem postopku priprave OPPN.

(3) Trgovski center v osnovi tvorijo trije objekti, ureditve 
OPPN pa zajemajo tudi prometne ureditve z vzpostavitvijo 
povezovalne ceste, urbano ureditev pasu ob Cesti svobode ter 
izgradnjo potrebne infrastrukture.

(4) V OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo, smi-
selno upoštevajoč prostorsko izvedbene pogoje, ki jih dolo-
ča Občinski prostorski načrt Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 41/19 – uradno prečiščeno besedilo in 80/21 – v nadalje-
vanju: OPN), pogoje, ki jih določa veljavni prostorski akt za 
sosednji trgovski objekt (Uradni list RS, št. 20/19) tik ob obmo-
čju nameravane gradnje, izdelana idejna zasnova investitorja, 
vključevanje javnosti, javni interes in nosilci urejanja prostora.

(5) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na pod-
lagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v 
območju, če se bo za to pokazala potreba.

3. člen
(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN)

(1) V zvezi s pripravo predmetnega OPPN je bila dne 
7. 9. 2021 na Občino Brežice v pisni obliki posredovana izka-

zana investicijska namera. Pripravljavec je zaradi celovitega 
prostorskega načrtovanja in racionalne rabe prostora v do-
govoru z investitorjem (pobudnikom) k pripravi predmetnega 
OPPN povabil tudi lastnika sosednjih zemljišč v severozaho-
dnem delu območja OPPN znotraj enote urejanja prostora 
BRŽ-130. Na podlagi teh usklajevanj je bila dne 15. 3. 2022 
podana pobuda za izdelavo OPPN, ki jo je župan Občine 
Brežice sprejel dne 16. 3. 2022. Zaradi nadaljnjih usklajevanj 
ureditev s pripravljavcem je bila pobuda dopolnjena dne 
10. 6. 2022.

(2) Območje pobude se v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Brežice (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Brežice, Uradni list RS, št. 41/19 – UPB in 80/21 – v nada-
ljevanju: OPN) uvršča v del enote urejanja prostora z oznako 
BRŽ-129 in del enote urejanja prostora z oznako BRŽ-130, kjer 
je predpisan način urejanja z OPPN.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in strokovne podlage)

(1) OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, 
javno dostopnih prostorskih podatkov, strokovnih podlag, iz-
delane idejne zasnove investitorja, upoštevajoč smernice in 
mnenja za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.

(2) Izdelane so naslednje strokovne podlage:
a) Študija variant prometne ureditve priključkov na Cesto 

svobode – osrednji del, Prometnotehniški inštitut, Ljubljana, 
november 2015,

b) Pločnik in kolesarska steza – rondo Tuš – rondo Trnje 
– faza 3, PZI, GPI d.o.o., Novo mesto, maj 2017,

c) Strokovna podlaga za širitev območja stavbnih zemljišč 
med Cesto svobode in Bizeljsko cesto, PA – 1312, decem-
ber 2013,

d) Investicijska namera, GPA inženiring nepremič-
nine, d.o.o., 10. 3. 2022, Medvode,

e) Trgovski center Brežice, IZP, IB techno, Ljubljana, 
št. proj. 2022-90, junij 2022 (8. 6. 2022),

f) Umestitev drevoredne poteze ob Cesti svobode, idejna 
prostorska preveritev, Landstudio 015 d.o.o., št. 22-06, junij 2022.

(3) V izdelavi so še naslednje strokovne podlage:
a) idejna zasnova širšega območja, s katero se glede 

na načrtovane ureditve trgovskega centra smiselno uskladi 
umestitve ostalih programov izven območja pobude in ustrezno 
načrtuje prometno omrežje,

b) prometna študija in prometna zasnova za celotno širše 
območje, saj se zaradi novih načrtovanih ureditev spreminjajo 
tudi prometne ureditve tega območja, ki jih je potrebno ponovno 
proučiti in ustrezno načrtovati,

c) idejna zasnova odvajanja meteornih voda za širše 
območje ob Cesti svobode, ki bo podala rešitve odvajanja 
meteornih voda širšega območja.

5. člen
(vrsta postopka ter roki za pripravo OPPN  

in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 129. čle-

nom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – v 
nadaljevanju ZUreP-3).

(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki pri-
prave OPPN:

OBČINE

Faza / opis Čas izdelave Nosilec
1 SKLEP O PRIPRAVI  Občina (PN)

 
Objava sklepa skupaj z mnenjema o obveznosti izvedbe presoj 
sprejemljivosti na varovana območja v PIS

 Občina
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2 OSNUTEK 60 dni PN

 
Vključevanje javnosti – predložitev predlogov in usmeritev (posvet, 
delavnice idr.)

30 dni Občina (PN)

 Vključevanje NUP (usmeritve, podatki, strokovne podlage) 30 dni Občina (NUP)
 Uskladitev interesov v prostoru 14 dni Občina
3 PRVA MNENJA NUP  Občina (PN)

 
Objava osnutka v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja 30 dni po objavi gradiv (+30 dni  

na zahtevo NUP)
Občina, NUP

4 DOPOLNJEN OSNUTEK 45 dni po prejemu in analizi mnenj PN
 Objava dopolnjenega osnutka v PIS  Občina
5 JAVNA RAZGRNITEV 30 dni Občina
 Javno naznanilo 7 dni Občina
 Javna obravnava  Občina, PN
 Priprava strokovnih stališč do pripomb 14 dni po predaji zbranih pripomb 

v času javne razgrnitve
PN

 (Seznanitev NUP s pripombo s področja NUP in predlogom stališča) 14 dni Občina (PN), 
NUP

 Stališče NUP do predlaganega načina upoštevanja pripombe  NUP
 (Usklajevanje interesov)  Občina
 Sprejem stališč do pripomb (OS in odboru) in objava v PIS 21 dni Občina OS, PN
6 PREDLOG 21 dni PN
 Objava predloga v PIS  Občina
7 DOPOLNITEV MNENJA NUP 30 dni po prejemu poziva (+45 dni 

na zahtevo NUP)
Občina (PN)

 Postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov  Občina
8 USKLAJEN PREDLOG 21 dni PN
9 SPREJEM ODLOKA 21 dni Občina OS, PN
10 OBJAVA V URADNEM GLASILU 14 dni Občina
11 PREDAJA KONČNEGA GRADIVA 14 dni po objavi v Uradnem listu PN
12 OBJAVA V PIS  Občina / MOP 

(3) Navedene faze ter roki iz prejšnjega odstavka pred-
stavljajo oceno. Predviden rok sprejema je 14 mesecev in je 
odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora, 
oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN, od 
obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta in 
od obsega in vsebine pripomb v času javne razgrnitve.

(4) V primeru spremembe zakonodaje oziroma predpisov, 
ki bi vplivali na postopek ter vsebino izdelave OPPN, se le-ta 
lahko ustrezno prilagodi.

6. člen
(presoja sprejemljivosti na varovana območja  

in celovita presoja vplivov na okolje)
(1) Skladno z drugim odstavkom 128. člena ZUreP-3 je 

občina pridobila mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje na-
rave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o 
obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana obmo-
čja, in sicer mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Območna 
enota Novo mesto, št. 3563-0026/2022-2, z dne 15. 6. 2022, v 
katerem ugotavlja, da presoje sprejemljivosti vplivov plana na 
varovana območja ni potrebno izvesti.

(2) Skladno s tretjim odstavkom 128. člena ZUreP-3 ob-
čina ugotavlja, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni 
potrebna, ker.

a) ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na varovana 
območja (skladno s prvim odstavkom tega člena),

b) se OPPN ne pripravlja na podlagi občinskih prostorskih 
strateških aktov, sprejetih na podlagi ZUN in Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, 
št. 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1),

c) ne gre za OPPN s spremembo namenske rabe prostora.
(3) Skladno s četrtim odstavkom 128. člena ZUreP-3 

občina ni zaprosila ministrstva, pristojnega za celovito presojo 

vplivov na okolje, za mnenje o obveznosti izvedbe celovite 
presoje vplivov na okolje, saj ugotavlja, da se z OPPN načrtuje 
prostorske ureditve, ki so bile celovito presojane že pri pripravi 
OPN (Odločba MOP, št. 35409-168/2011-MOP/35, dne 23. 6. 
2014), in ne gre za take ureditve:

a) ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja (presoja občine, št. 3505-8/2020, dne 23. 8. 2022),

b) za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na va-
rovana območja ali

c) ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje.
(4) Skladno s prvim odstavkom 128. člena ZUreP-3 in z 

ugotovitvami v prejšnjih odstavkih tega člena se celovita preso-
ja vplivov na okolje za predmetni OPPN ne izvede.

7. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi OPPN sodelujejo in se vključujejo naslednji 
nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, 
(varstvo voda, ogrožena območja);

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za sistem pro-
stora in graditve, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (prostor-
sko načrtovanje, poselitev);

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami);

4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Voj-
kova c. 59, 1000 Ljubljana (obramba);

5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);

6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 
promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana / v vednost: Direk-
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cija RS za infrastrukturo, DRSI, Sektor za upravljanje cest, Ob-
močje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto (področje 
državnih in regionalnih cest);

7. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje 
(elektroenergetsko omrežje);

8. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice (vodovod, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravna-
nje z odpadki na lokalnem nivoju);

9. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
(razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagota-
vljanje infrastrukturne opremljenosti);

10. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno 
omrežje);

ter ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila, usmeritve 
in mnenja:

11. KS Zakot-Bukošek-Trnje, Bukošek 28, 8250 Brežice;
12. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 

Novo mesto (telekomunikacije).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-

trebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso 
našteti v tem členu, se le-te vključi v postopek.

(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz prve-
ga odstavka tega člena v rokih, ki jih določa zakon, ne dajo, se 
skladno z devetim odstavkom 41. člena ZUreP-3 šteje, da jih 
nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta 
ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, 
upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov do-
ločajo področni predpisi.

8. člen
(način vključevanja javnosti)

(1) Glede na to, da se z OPPN načrtujejo ureditve šir-
šega interesa oziroma širšega vpliva, se v postopku priprave 
OPPN vključuje javnost že v začetku priprave z možnostjo 
dajanja predlogov in pripomb na podano pobudo, objavljeno 
na spletni strani občine ter na javnem posvetu. Zato je občina 
na podlagi 119. člena ZUreP-3 v začetni fazi priprave OPPN, 
z objavo gradiva pobude na spletni strani občine od 13. 6. 
2022 do 4. 7. 2022 pozvala zainteresirano javnost, da poda 
usmeritve, predloge in pripombe. V okviru vključevanja javnosti 
je bil dne 28. 6. 2022 v Mestni hiši v Brežicah organiziran tudi 
javni posvet. Občina je predloge in pripombe proučila in podala 
usmeritve za pripravo osnutka OPPN.

(2) Skladno s 121. členom in v povezavi s 129. členom 
ZUreP-3 se javnost vključuje tudi v fazi osnutka OPPN.

(3) Javnost se na podlagi 122. člena ZUreP-3 vključuje 
tudi v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega 
osnutka OPPN in z obveščanjem o postopku priprave OPPN 
na spletnih straneh občine.

9. člen
(obveznosti udeležencev glede financiranja OPPN  

in zagotavljanja strokovnih podlag)
(1) Pripravo OPPN financira pobudnik priprave OPPN.
(2) Skladno z 41. členom ZUreP-3 nosilci urejanja prosto-

ra zagotavljajo strokovne podlage iz svojega področja.
(3) Strokovni podlagi, navedeni v alineji a) in b) tretjega 

odstavka 4. člena tega sklepa, financira pobudnik OPPN. Stro-
kovno podlago, navedeno v alineji c) istega člena, financira 
Občina Brežice.

(4) Ostale medsebojne obveznosti udeležencev pri ureja-
nju prostora (med pripravljavcem (Občino Brežice), izdeloval-
cem (M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.) in pobudnikom 
OPPN) se dogovorijo s pogodbo o medsebojnih obveznostih 
pri pripravi OPPN.

10. člen
(objava sklepa)

Sklep se skupaj z mnenjem Zavoda za varstvo narave 
št. 3563-0026/2022-2, z dne 15. 6. 2022 objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, prostorskem informacijskem sistemu in na 
spletni strani občine.

Št. 3505-8/2020
Brežice, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

3252. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 199/21) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 25. seji 
dne 3. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parcelna 

številka 800/2 k.o. 1281 Šentlenart.

2.
Na nepremičnini iz prve točke pridobi lastninsko pravico 

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, matična 
številka: 5880173000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-10/2018
Brežice, dne 3. oktobra 2022

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

DOBRNA

3253. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju socialnih 
in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list 
RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 24. seji dne 
10. 10. 2022 sprejel

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

o sofinanciranju socialnih in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Dobrna

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o so-

financiranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna 
(Uradni list RS, št. 119/08, 101/11), v nadaljevanju: pravilnik.

2. člen
9. člen pravilnika se spremeni tako, da po spremembi 

glasi:
»Izvajalci programov morajo oddati občinski upravi po izved-

bi izbranih programov in izpolnitvi prevzetih obveznosti poročilo 
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najkasneje do 31. 3. naslednjega leta. Kolikor Občina Dobrna 
ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financi-
ranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora iz-
vajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi 
obrestmi. Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati 
na naslednjem javnem razpisu občine.« 

3. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0008/2022-1(6)
Dobrna, dne 10. oktobra 2022

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

GORENJA VAS - POLJANE

3254. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 262. člena v zvezi z 260. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Sta-
tuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 
48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane 
na 21. redni seji 6. oktobra 2022 sprejel

S K L E P
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

1. člen
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepre-

mičnini:
– parc. št. 2085/3 k.o. Hotavlje.

2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastnin-

sko pravico Občina Gorenja vas - Poljane, matična številka: 
5883261000, do 1/1.

3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Gore-

nja vas - Poljane izda ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa 
grajenega javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega 
sklepa.

4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska 

uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžno-
sti, pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa v zemljiški knjigi 
izbriše zaznambo o javnem dobrem.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-18/2022-4
Gorenja vas, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež

IDRIJA

3255. Sklep o začasnem prenehanju delovanja 
podružnične šole Zavratec

Na podlagi 14.a člena Pravilnika o pogojih za ustana-
vljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 
82/03 in 61/05) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list 
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 
202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 30. redni seji dne 
29. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o začasnem prenehanju delovanja  

podružnične šole Zavratec

1. člen
Podružnična šola Zavratec v šolskem letu 2022/23 zača-

sno preneha s svojim delovanjem.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in velja do odločitve o ponovnem ak-
tiviranju oziroma o ukinitvi Podružnične šole Zavratec.

Št. 007-0003/2022
Idrija, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

3256. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno preči-
ščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) in 245. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet 
Občine Idrija na 30. seji dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
Nepremičnine:
– parc. št. 239/13, 550/5, vse k.o. Črni Vrh (2365),
– parc. št. 333/4, 337/7, 945/24, vse k.o. Dole (2361),
– parc. št. 117/20, 168/19, 226/11, 226/14, 102/7, 102/8, 

107/17, 107/19, vse k.o. Godovič (2364),
– parc. št. 603/16, 603/18, 605, 607/8, 607/9, 610/2, 

616/2, 687/3, 740/2, 740/3, 742/2, 743/2, 744/5, 744/6, 744/8, 
2050/2, 2061/1, 2061/2, 2063/2, 2063/3, 2113/4, 2119/5, 
2121/5, 2472/3, 2472/4, 2472/5, 2594/3, 2595/2, vse k.o. Idrija 
mesto (2357),

– parc. št. 85/10, 85/11, 85/14, 107/3, 109/3, 111/3, 126/3, 
127/6, 128/10, 128/11, vse k.o. Idrijske Krnice (2351),

– parc. št. 232/7, 232/4, 193/9, 154/17, 526/2, 526/3, 
582/2, 582/3, 585/4, 585/5, 585/6, 590/6, 590/7, 856/3, 856/5, 
856/7, 856/9, 856/22, 856/13, 856/14, 856/16, 856/18, 856/20, 
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856/21, 511/3, 511/4, 511/5, 591/6, 591/7, 596/3, 599/2, 604/6, 
vse k.o. Jelični Vrh (2362),

– parc. št. 37, 376/29, 378/14, 378/17, 378/19, 433/4, vse 
k.o. Ledine (2359),

– parc. št. 1417/19, 1417/22, 1419/5, 1419/6, 1420/2, vse 
k.o. Otalež (2350),

– parc. št. 458/15, 297/7, 297/9, 297/6, vse k.o. Spodnja 
Idrija (2358),

– parc. št. 62/2, 152/5, 184/5, 184/6, 189/2, 236/5, 238/3, 
261/2, 262/2, 263/3, 266/2, 274/2, 285/3, 343/2, 373/3, 374/5, 
454/9, 459/9, 751/3, 778/13, vse k.o. Vrsnik I (2360),

– parc. št. 885 k.o. Srednja Kanomlja (2353),
– parc. št. 12/8, vse k.o. Vojsko (2355),
– parc. št. 58/4, 59/2, 63/2, 66/5, 74/9, 342/8, 342/10, 

353/2, 354/2, 355/2, 356/2, 370/5, 370/6, 1254/4, 1255/2, vse 
k.o. Zadlog (2366),
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena v lasti Občine Idrija z ugotovitveno odločbo, 
ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznambo 
javnega dobrega v zemljiški knjigi.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-0006/2021
Idrija, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

3257. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 23. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10, 107/13, 13/19 
in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 30. seji dne 29. 9. 
2022 sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena
I.

Nepremičnini, parc. št. 2681/4 k.o. Idrija mesto (2357), 
preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, 
ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 20030242.

II.
Nepremičnini, parc. št. 3/33 k.o. Vojsko (2355), preneha 

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v ze-
mljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14912294.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 7113-10/2015
Idrija, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

3258. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju 
Občinske volilne komisije Občine Idrija

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 23. člena Statuta Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 30. seji 
dne 29. 9. 2022 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske 

volilne komisije Občine Idrija

1. člen
V Sklepu o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 

Idrija (Uradni list RS, št. 74/22, 99/22) se v 1. členu spremeni 
peta alineja tako, da se glasi:

»– Mira Sever, Mokraška vas 15, Idrija – članica,«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 041-0002/2022
Idrija, dne 29. septembra 2022

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

KOČEVJE

3259. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 
2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 
– ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 
– ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 
29/22 – ZUOPDCE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni 
list RS, št. 32/15) ter 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob-
čine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine 
Kočevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kočevje za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kočevje za leto 2023 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
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2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA

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

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in 
prejemki ter odhodki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni podkontov.

(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov/konto Proračun 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 22.645.657,73
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.313.334,31

70 DAVČNI PRIHODKI 13.378.130,50
700 Davki na dohodek in dobiček 11.686.642,00
703 Davki na premoženje 1.236.788,50
704 Domači davki na blago in storitve 454.700,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.935.203,81
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.174.063,39
711 Takse in pristojbine 19.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 47.170,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 71.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki 623.470,42

72 KAPITALSKI PRIHODKI 314.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 11.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 303.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.018.323,42
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 5.271.386,15
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev Proračuna 
Evropske unije 746.937,27

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 21.578.657,73
40 TEKOČI ODHODKI 6.667.506,60

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.791.234,92
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 360.537,00
402 Izdatki za blago in storitve 4.100.227,68
403 Plačila domačih obresti 111.006,00
409 Rezerve 304.501,00

41 TEKOČI TRANSFERI 7.699.210,15
410 Subvencije 257.500,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.734.900,00
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 511.950,00
413 Drugi tekoči domači transferi 3.194.860,15
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.861.940,98
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 6.861.940,98

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 350.000,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 350.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 1.067.000,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 50.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 50.000,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 50.000,00
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –50.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 750.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 750.000,00

500 Domače zadolževanje 750.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 2.117.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 2.117.000,00

550 Odplačilo domačega dolga 2.117.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –350.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –1.367.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.) –1.067.000,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 350.000,00

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

(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih po-
stavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: 
http://www.kocevje.si/.

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
(6) Proračun Občine Kočevje za leto 2023 se določa v 

višini 23.745.657,73 EUR.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, 

ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, in tega odloka.

(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 
– konta.

(4) Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva 
občinskega proračuna le za namene, opredeljene v posebnem 
delu občinskega proračuna.

(5) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred 
požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,

2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.

5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

(2) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice po-
rabe v posebnem delu proračuna, med posameznimi področji, 
programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti nepo-
srednih uporabnikov (10 Občinski svet, 30 župan, 35 Občinska 
uprava in 80 SOU).

(3) O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo 
najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta ter se o tem poroča 
na seji občinskega sveta.

(4) Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko 
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za 
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. 
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke 
in v okviru sredstev proračunske postavke na predlog skrbnika 
postavke.

(5) Skrbniki proračunskih postavk in za finance pristojen 
organ lahko samostojno prerazporejajo pravice porabe med 
konti in podkonti v okviru iste proračunske postavke.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 

javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere 
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na po-
stavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obve-
znosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere 
(podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v pri-
hodnjih letih, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 lahko zapade 60 % navedenih pravic upo-
rabe in

2. v prihodnjih letih 10 % navedenih pravic uporabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini 

kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2024, ne sme 
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika.

(4) Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziro-
ma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za po-
godbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz ve-
ljavnega načrta razvojnih programov.

(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 
so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov.

(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim pro-
računom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer 
se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka v postopku 
izvrševanja proračuna lahko župan:

– posamezen projekt v NRP ukine, v kolikor bi se izkazalo, 
da projekt ni uresničljiv in/ali da ga ni mogoče izvesti in skupna 
vrednost projekta ne presega 500.000,00 EUR.

– spremeni vrednost, vire in dinamiko financiranja v okviru 
posameznega projekta, če skupna vrednost tega projekta ne 
presega 500.000,00 EUR.

– doda nov projekt v NRP, če skupna vrednost tega pro-
jekta ne presega 500.000,00 EUR.

– novi projekti v okviru krajevnih skupnosti se na predlog 
sveta krajevne skupnosti uvrstijo v načrt razvojnih programov 
s sklepom župana.

(5) O projektih, ki jih župan ukine ali doda v NRP, mora 
poročati Nadzornemu odboru občine ter občinskemu svetu, in 
sicer najkasneje v roku 90 dni po vsaki spremembi.

(6) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

(7) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika 
spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinan-
cirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne 
glede na določilo četrtega odstavka tega člena. Sprememba po 
tem odstavku se nanaša na naziv, vrednosti, vire in dinamiko 
financiranja in se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta 
razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evrop-
skih sredstev.

8. člen
(investicijska dokumentacija)

Investicijsko dokumentacijo, ki je pripravljena na podlagi 
uredbe, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije, potrjuje župan s sklepom, razen 
predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa, ki pa 
ju potrjuje občinski svet.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

(1) Med odhodki proračuna je predvidena splošna pro-
računska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih pre-
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jemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovlje-
na sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva prora-
čunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave od-
loča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.

10. člen
(proračunska rezerva)

(1) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih 
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posame-
znem primeru do višine 20.000,00 EUR odloča župan, na 
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave. Župan 
o uporabi sredstev proračunske rezerve s pisnimi poročili ob-
vešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski 
svet s posebnim odlokom. Proračunska rezerva se v letu 2023 
oblikuje v višini 10.000,00 EUR.

11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)

(1) Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: 
uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizi-
rati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sred-
stev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati 
za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in 
prispevke, za preostale prejemke, za plačilo blaga in storitev 
se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma 
kot mesečne akontacije. Pri tem se upoštevata zapadlost upo-
rabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.

(2) Sredstva za opravljanje nalog na posameznih podro-
čjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, 
ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev 
javnih služb in tem proračunom.

(3) Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospo-
darstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.

(4) Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali 
pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prej-
mejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje 
prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni 
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredelita s pogodbo 
oziroma kriteriji, ki jih določi župan, ali z javnim razpisom.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

12. člen
(upravljanje s premoženjem)

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za 
pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, ka-
dar to ni opredeljeno s proračunom, odloča župan do višine 
5.000,00 EUR, o čemer polletno pisno poroča občinskemu 
svetu.

13. člen
(odpis dolga)

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan 
v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in 
sicer največ do vrednosti 300,00 EUR posamezne terjatve in 
do skupne višine 10.000,00 EUR.

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posame-
znega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 
dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega 
odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

14. člen
(likvidnostno zadolževanje)

Župan je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega 
pritekanja prihodkov lahko odloči za kratkoročno zadolžitev, 
največ do 5 % sprejetega proračuna.

15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

(1) Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do 
višine 750.000,00 EUR.

(2) Občina v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.

16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima 

občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv  
na upravljanje)

(1) Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko 
zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva 
za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se 
ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

(2) Posredni proračunski uporabniki proračuna ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne 
višine 500.000,00 EUR.

(3) Soglasje izda občinski svet.
(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno pod-

jetje, katerega ustanovitelj je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje, v letu 2023 ne smejo izdajati poroštev.

17. člen
(poročanje pravnih oseb v katerih ima občina delež  

v kapitalu)
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni 

delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, 
vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, za 
finance pristojnemu organu občinske uprave posredovati gra-
divo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila 
nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za 
sejo skupščine ne vsebuje.

18. člen
(pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odred-

bodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene 
osebe.

(2) Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz 
proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi 
posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo 
proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razpo-
rejena iz proračuna, je odgovoren direktor oziroma predstojnik in 
računovodja pri posrednem proračunskem uporabniku.

19. člen
(krajevne skupnosti)

(1) Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vre-
dnostjo 5.000,00 EUR, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta 
krajevne skupnosti in župana.
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(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odred-
bodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev pravic 
porabe med področji proračunske porabe, pri čemer skupno 
povečanje ali zmanjšanje posameznega področja ne sme pre-
segati 100 % obsega področja proračunske porabe.

(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odred-
bodajalec se pooblašča, da lahko neomejeno spreminja izho-
diščne vrednosti veljavnih projektov.

(4) Investicijsko dokumentacijo, ki je pripravljena na pod-
lagi uredbe, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije, potrjuje predsednik sveta 
krajevne skupnosti s sklepom.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu 
2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

21. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 4100-0006/2022-65
Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda 
Podjetniški inkubator Kočevje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 61. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – 
ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o 
javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 
in 21/18 – ZNOrg), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list 
RS, št. 32/15) ter 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ko-
čevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda 
Podjetniški inkubator Kočevje

1. člen
(1) V odloku o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda 

Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 71/18) se v 
1. členu, v prvem odstavku, za besedo »odraslih« doda bese-
dna zveza »in dela z mladimi«.

(2) V 1. členu se v prvem odstavku za besedno zvezo 
»odrasle in« doda besedna zveza »mladino ter«.

2. člen
(1) V odloku se v 2. členu, v tretjem odstavku, besedilo 

»Trata XIV 6A« nadomesti z besedilom »Novomeška cesta 16, 
1330 Kočevje.«

(2) V 2. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V zavodu se za opravljanje interesnih dejavnosti za 

mladino organizira organizacijska enota:
– Mladinski center Kočevje, Trata XIV 6A, 1330 Kočevje.«
(3) V 2. členu zdajšnji peti odstavek postane nov, šesti 

odstavek.

3. člen
(1) V 6. členu, v prvem odstavku, se beseda »naslednjih« 

nadomesti z besedo »naslednje«.
(2) V 6. členu, v drugem odstavku, se besedilo nadomesti 

z besedilom:
»Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplemen-

tarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno 
in celovito ponudbo na področju podjetniške, gospodarske, 
izobraževalne in mladinske dejavnosti.«.

(3) V 6. členu, v tretjem odstavku, se za besedo »enote« 
doda besedilo »Ljudska univerza Kočevje«.

(4) V 6. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Organizacijska enota Mladinski center Kočevje opra-

vlja zlasti naslednje naloge:
– deluje v javnem interesu kot organizacija za mlade,
– koordinira dejavnosti in prireditve za mladino,
– organizira in izvaja dejavnosti za mladino,
– organizira in izvaja projekte širšega pomena in pridobiva 

sredstva zanje,
– nudi organizacijsko in tehnično pomoč organizacijam, ki 

izvajajo dejavnosti za mladino ali mladinske dejavnosti,
– sodeluje z lokalnimi in drugimi izobraževalnimi institu-

cijami za mlade,
– izvaja aktivnosti za karierno orientacijo mladih,
– izvaja mednarodne projekte in se povezuje z drugimi 

mladinskimi organizacijami ali organizacijami za mlade iz dru-
gih mest ali držav,

– zbira in posreduje informacije z njenega področja dela,
– opravlja druge naloge oziroma dejavnosti, s katerimi 

dopolnjuje in boljša ponudbo dela ali s katerimi prispeva k 
popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti.«

4. člen
(1) V odloku se v 7. členu, v drugem odstavku, za šifro 

dejavnosti 84.130 doda novo besedilo, ki se glasi:
»85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju kulture in umetnosti«
(2) V 7. členu, v drugem odstavku se za šifro dejavnosti 

88.109, doda novo besedilo, ki se glasi:
»88.910 Dnevno varstvo otrok«
(3) V 7. členu, v tretjem odstavku, se za besedo »enote« 

doda besedilo »Ljudska univerza Kočevje«.

5. člen
(1) V odloku se v 8. členu, v drugem odstavku, beseda 

»organizirajo« nadomesti z besedo »organizirata«.
(2) V 8. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V okviru organizacijske enote Mladinski center Ko-

čevje se organizira še mladinski programski svet.«

6. člen
V odloku se 9. člen spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
(sestava sveta zavoda)

Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 2 predstavnika delavcev zavoda,
– 1 predstavnik zainteresirane javnosti iz področja go-

spodarstva,
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– 1 predstavnik zainteresirane javnosti iz področja delo-
vanja mladih.«

7. člen
(1) V odloku se v 11. členu, v tretjem odstavku za »,« doda 

besedilo »iz področja gospodarstva in iz področja delovanja 
mladih,«.

(2) V 11. členu se v četrtem odstavku besedilo zadnje 
alineje nadomesti z besedilom:

»– je v času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo 
dejanje.«.

8. člen
(1) V odloku se v 21. členu besedilo prvega odstavka 

nadomesti z besedilom:
»(1) Organizacijski enoti »Ljudska univerza Kočevje« in 

»Mladinski center Kočevje« vodita vodji organizacijskih enot, ki 
ju imenuje direktor javnega zavoda.«

(2) V 21. členu, v drugem odstavku, se za besedo »eno-
te« doda besedilo »Ljudska univerza Kočevje«.

(3) V 21. členu, v tretjem odstavku, se v peti alineji za 
besedo »zbora« doda besedilo »oziroma mladinskega pro-
gramskega sveta«.

9. člen
V odloku se v 22. členu doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– mladinski programski svet.«

10. člen
V odloku se doda nov, 25.a člen, ki se glasi:

»25.a člen
(mladinski programski svet)

(1) Mladinski programski svet obravnava in odloča o stro-
kovnih vprašanjih v zvezi z opravljanjem interesnih dejavnosti 
za mladino v okviru pooblastil, določenih v pravilih zavoda.

(2) Mladinski programski svet šteje najmanj 7 in največ 
10 članov, ki jih na predlog direktorja imenuje svet zavoda 
izmed strokovnih delavcev in sodelavcev zavoda ter zunanjih 
strokovnjakov s področja dela zavoda.

(3) Mandat članov programskega sveta traja 3 leta, razen 
predstavnika, imenovanega na predlog študentske organiza-
cije, kjer je mandat vezan na status študenta in strokovnega 
delavca, kjer je mandat vezan na čas zaposlitve.

(4) Člani Mladinskega programskega sveta so lahko po 
preteku mandata ponovno imenovani v svet.

(5) Programski svet ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Mla-

dinskega centra,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja 

Mladinskega centra,
– daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede orga-

nizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi direktor in svet 

zavoda.«

11. člen
V odloku se v 29. členu, v drugem odstavku, za besedo 

»sredstva« doda besedilo »ali sredstva, rezervirana za načr-
tovane projekte«.

12. člen
(1) Članom sveta zavoda, imenovanim pred uveljavitvijo 

tega odloka, funkcija poteče s potekom mandata za katerega 
so bili imenovani.

(2) Postopek imenovanja mladinskega programskega 
sveta, skladno z 10. členom tega odloka, se izvede najkasneje 
v roku šest mesecev od uveljavitve tega odloka.

(3) Uskladitve statuta javnega zavoda se opravijo v roku 
treh mesecev od uveljavitve tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 303-0001/2022-17
Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

3261. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Kočevje

Na podlagi prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. po-
glavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 
67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1 in 199/21 – 
ZUreP-3), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 
80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list 
RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ko-
čevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Kočevje

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 70/19) se v 1. točki 8. člena 
v tabeli doda nova vrstica, ki se glasi:
»
objekti za proizvodnjo  
električne energije  
iz obnovljivih virov energije

110 90 70 50 40

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 422-1/2022-630-57
Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

3262. Odlok o dopolnitvi Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Kočevje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), enajstega odstav-
ka 230. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21; ZUreP-3), 21. člena Uredbe o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalne-
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ga prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in 
odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 
– popr., 34/19), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list 
RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Obči-
ne Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine 
Kočevje na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju Občine Kočevje

1. člen
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kočevje 
(Uradni list RS, št. 200/21) se v 12. členu, v prvem odstavku, v 
tabeli doda nova vrstica, ki se glasi:
»

23020 Elektrarne in drugi energetski objekti 0,3
«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0019/2020
Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

3263. Sklep o imenovanju v Posebno občinsko 
volilno komisijo Občine Kočevje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni 
list RS, št. 32/15) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet 
Občine Kočevje na predlog Komisije za volitve, imenovanja in 
mandatna vprašanja na 28. redni seji dne 10. 10. 2022 sprejel 
naslednji

S K L E P

I.
V Posebno občinsko volilno komisijo Občine Kočevje se 

imenuje:
– DIDOVIČ Nuša, Željne 36C, 1330 Kočevje.

II.
Mandatna doba nadomestne članice traja do zaključka man-

datne dobe Posebne občinske volilne komisije Občine Kočevje.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 041-0003/2022-29
Kočevje, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

KOMEN

3264. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu 
in cerkve sv. Katarine v Kodretih za kulturna 
spomenika lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine 
Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) ter predloga 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. NG-0112-1/2021-O/O 
z dne 7. 7. 2021 je Občinski svet Občine Komen na 2. izredni 
seji dne 12. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu in cerkve 
sv. Katarine v Kodretih za kulturna spomenika 

lokalnega pomena
1. člen

Za kulturna spomenika lokalnega pomena (v nadaljnjem 
besedilu: spomenik) se razglasita naslednji enoti dediščine:

EŠD 3763
Ime enote: Komen – Cerkev sv. Jurija
Lokacija: Spomenik obsega nepremičnine: parcela št. 123/4, k.o. Komen, stavba št. 636, 637, k.o. Komen.
Vrednote,  
ki utemeljujejo 
razglasitev:

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– Monumentalen objekt s stopnišči je lociran na dvignjenem platoju nad trgom, križiščem cest in predstavlja 
pomembno prostorsko dominanto.
– Župnija Komen velja za eno najstarejših župnij na Primorskem, njeni začetki morda segajo  
že v 10. ali 11. stoletje, ko je bil tukaj sedež edine pražupnije za goriški del Krasa, cerkev se v pisnih virih 
prvič posredno omenja 1247.
– O srednjeveški cerkvi danes pričajo številne spolije v zidovih današnje zakristije, ladje in kamnitega 
portona, predvsem pa ohranjen gotski prezbiterij, katerega šivani kamniti vogali so na več mestih označeni 
s kamnoseškimi znaki, ki gradnjo komenskega prezbiterija postavljajo v čas okoli leta 1470 in ob bok 
najpomembnejših gradbenih nalog tistega časa na Vipavskem in Krasu (Štanjel, Podnanos, Vipava) oziroma 
se navezujejo na t. i. kranjsko-škofjeloško skupino.
– Oblikovanost notranjščine cerkve kot široke, z zrcalnim stropom s sosvodnicami krite dvorane, ki jih 
členijo plitve, na zunaj neizstopajoče niše, med katerimi stojijo plitvi pilastri, je eden zgodnejših primerov 
beneškega poznobaročnega klasicizma na območju nekdanje Goriške škofije, kjer je ukinitev oglejskega 
patriarhata leta 1751 in ustanovitev goriške nadškofije 1752 sprožil val duhovne, umetnostne in kulturne 
prenove. Tip sakralnega prostora, kot ga vidimo v cerkvi sv. Jurija v Komnu, in se je kasneje razširil po vsem 
Krasu, Posočju in Vipavski dolini ter vztrajal do konca 19. stoletja, je razvil Giorgio Massari, na Goriškem pa 
ga je razširil arhitekt Michele Bon s svojo delavnico.
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– Cerkev hrani bogato baročno, poznobaročno in kvalitetno novejšo opremo: baročno intarzirano zakristijsko 
omaro iz leta 1742, baročni umivalnik iz črnega marmorja v zakristiji, kamnita kropilnika ob stranskem 
vhodu v cerkveno ladjo, lesen poslikan Božji grob, 5 oltarjev s slikami in kipi, kaneliran krstni kamen v 
prezbiteriju, obhajilno mizo, inkrustirano baročno kustodijsko omarico v steni prezbiterija, procesijsko omaro 
z baročnim voščenim kipom Device Marije z Detetom, Kvaternikova ambon in daritveni oltar, križev pot iz 
leta 1928, poznobaročno marmorno prižnico z lesenim baldahinom, medeninast lestenec v ladji, lesene 
baročne rezljane klopi v ladji, leseno baročno rezljano korno klop pod pevskim korom, spovednici s slikama 
Toneta Kralja, kamnit kropilnik v obliki školjke in nišo krstnega kamna s kamnitim šilasto zaključenim 
okvirjem in kovano ograjo pod korom, baročno razpelo s Križanim, kamnita kropilnika na slopih pod korom, 
poznobaročno orgelsko omaro iz leta 1755, prvotna lesena vrata z okovjem, zvonove in urni mehanizem.
– Celovita poslikava notranjščine, ki jo je med leti 1898 in 1901 izvršil goriški slikar in restavrator Clemente 
del Neri sodi med obsežnejša in kvalitetnejša dela mojstra, ki je v obdobju med 1889 in 1942 poslikal preko 
100 cerkva na Goriškem.

Varovane 
sestavine:

Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo 
naslednje varovane sestavine:
– Stavba v celoti s tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in gradivom, strešno 
konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, kompozicijo fasade, gradivom, barvo in strukturo fasade, likovnimi 
prvinami in fasadnimi detajli, stavbnim pohištvom in poslikavami, vključno s prvotnimi ometi in morebitnim še 
neodkritimi poslikavami.
– Notranjščina cerkve s funkcionalno zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave prostorov in 
materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo Del Nerija in morebitnimi še neodkritimi poslikavami.
– Od opreme se varuje: baročna intarzirana zakristijska omara, baročni umivalnik iz črnega marmorja v 
zakristiji, kamniti kropilniki, Božji grob, 5 oltarjev s slikami in kipi, krstni kamen v prezbiteriju, obhajilna miza, 
kustodijska omarica v steni prezbiterija, procesijska omara s kipom Device Marije z Detetom, ambon in 
daritveni oltar, križev pot iz leta 1928, prižnica, medeninast lestenec v ladji, lesene baročne rezljane klopi 
v ladji, lesena baročna rezljana korna klop pod pevskim korom, spovednici, niša krstnega kamna s kovano 
ograjo, baročno razpelo s Križanim, orgelska omara, zvonovi in urni mehanizem.
– Varujejo se arheološke plasti v cerkvi in ožji okolici.
– Varuje se javni prostor neposredno ob cerkvi na J strani in vzpostavljena povezava s spodnjim platojem 
oziroma naseljem.

Opis vplivnega 
območja:

Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: 
parcele št.: 117/2, 118, 119/1, 119/2, 121/2, 123/1, 123/2, 123/3, 3545/5, 3545/6, 3545/8, 3545/9, 3545/11, 
3545/13, 3545/14, 3545/15, 3545/24, 3545/37 (del), k.o. Komen.

Opis varstvenega 
režima za vplivno 
območje:

– V vplivnem območju morajo biti vsi posegi in raba podrejeni varovanju kvalitetnih pogledov na spomenik.
– V vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradenj oblikovati tako, da bo cerkev 
ostala prostorska in vizualna dominanta.

EŠD 3572
Ime enote: Kodreti – Cerkev sv. Katarine
Lokacija: Spomenik obsega nepremičnine: parcele št. 1617/3, 1617/2 (severni vrh), k.o. Kodreti, stavba št. 32, 

k.o. Kodreti.
Vrednote,  
ki utemeljujejo 
razglasitev:

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– Cerkev z župniščem je umeščena na dvignjen plato ob dostopu v vas, med poselitvijo in njivsko kulturno 
krajino.
– Cerkev, ki je bila na tem mestu zgrajena med leti 1842–1844, podaljšana in predelana pa konec 
19. stoletja, ko je bil zgrajen tudi zvonik, je kljub številnim obnovam ohranila avtentično arhitekturno in 
oblikovno podobo.
– Mogočen 27 metrov visok zvonik cerkve sv. Katarine spada med kvalitetnejša dela zidarskega mojstra 
Mihaela Blažka iz Lokavca, ki je v zadnji tretjini 19. stoletja izvedel mnoge predelave in pozidave cerkva in 
predvsem zvonikov, med katerimi z značilno kamnito zvonasto kapo izstopajo zvoniki cerkva v Kodretih, 
Kazljah in Štjaku.
– Cerkev hrani nekaj kvalitetnejše opreme iz obdobja od 2. polovice 19. stoletja do časa med vojnama, 
ohranjena pa je tudi sočasna poslikava.

Varovane 
sestavine:

Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo 
naslednje varovane sestavine:
– Stavba v celoti s tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in gradivom, strešno 
konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, gradivom, barvo in strukturo fasade, likovnimi prvinami in fasadnimi 
detajli, stavbnim pohištvom in poslikavami.
– Notranjščina cerkve s funkcionalno zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave prostorov in 
materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo in morebitnimi še neodkritimi poslikavami.
– Od opreme se varuje: 3 oltarje s slikami in kipi, krstni kamen, nekdanjo obhajilno mizo, svetila, procesijsko 
razpelo, kamnite kropilnike, kamnit umivalnik v zakristiji, urni mehanizem in zvonove.
– Varujejo se arheološke plasti v cerkvi in ožji okolici.
– Varuje se veduta na objekt ob vstopu v vas.

Opis vplivnega 
območja:

Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega nepremičnine: 
parcele št.: 1615 (severni del), 1616/1 (severni del), 1616/2, 1617/2, 1617/4, 1617/5, 1618 (severni del), 
1628, 1630/1, 1630/2, 1633, 1634, 1635, 1833/1 (severni del), k.o. Kodreti.

Opis varstvenega 
režima za vplivno 
območje:

– V vplivnem območju morajo biti vsi posegi in raba podrejeni varovanju kvalitetnih pogledov na spomenik.
– V vplivnem območju je potrebno obnovo obstoječih gradenj in novogradenj oblikovati tako, da bo cerkev 
ostala prostorska in vizualna dominanta.
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2. člen
Za spomenika velja splošni varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika s 

tlorisnim in višinskim gabaritom, konstrukcijsko zasnovo in 
gradivom, strešno konstrukcijo, kritino, arhitekturnimi členi, 
kompozicijo fasade, gradivom, barvo in strukturo fasade, li-
kovnimi prvinami in fasadnimi detajli, stavbnim pohištvom in 
poslikavami, vključno s prvotnimi ometi in morebitnimi še ne-
odkritimi poslikavami,

– celostno ohranjanje notranjščine cerkve s funkcionalno 
zasnovo in oblikovanostjo, vključno z načinom obdelave pro-
storov in materiali, štukaturami, prvotnimi ometi, poslikavo in 
morebitnimi še neodkritimi poslikavami,

– prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; 
v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je 
treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,

– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, 
razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov 
spomenika,

– ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na oko-
lico,

– prepoved gradnje ali postavljanja trajnih ali začasnih 
objektov na ali ob cerkvi, vključno z nadzemno in podzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar 
so ti nujni za učinkovito ohranjanje in predstavitev ter delovanje 
dediščine,

– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža 
varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,

– označitev spomenika s predpisano oznako, ki ne krni 
likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,

– redno in strokovno vzdrževanje ter obnavljanje izvirnih 
sestavin in celotne arhitekture,

– morebitno osvetljevanje mora biti racionalno ter okolju 
in spomeniku prijazno,

– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje 
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo,

– ob posegih v tlake cerkve, pod obstoječe temelje ter 
ob posegih v zemljino v neposredni okolici cerkve je potrebno 
opraviti arheološke raziskave, s katerimi se natančneje določijo 
ukrepi varstva ali arheološke ostaline nadzorovano odstranijo. 
Arheološke raziskave obsegajo tudi poizkopavalno obdelavo 
arhiva arheološkega najdišča,

– v primeru izjemnega odkritja, predvsem ostankov gra-
jenih struktur, je potrebno ostaline ohraniti ali prezentirati na 
mestu odkritja.

3. člen
Za notranjo opremo velja splošni varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji, iz-

virnosti in neokrnjenosti (v barvi, legi, materiali, obliki, strukturi, 
velikosti),

– dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – re-
stavriranje izvirnih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe 
opreme,

– izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za raz-
stave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih 
in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.

4. člen
Lastniki spomenika morajo v sorazmerju s svojimi zmo-

žnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo 
predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in 
posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne 
namembnosti.

5. člen
Za vse posege v spomenik in v njegovo vplivno območje, 

razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pri-
dobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje 
zavoda.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pri-

stojen za področje kulturne dediščine.

7. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v ze-

mljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah, 
navedenih v 1. členu tega odloka.

Status vplivnega območja se v zemljiški knjigi ne zaznamuje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2022
Komen, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

3265. Odlok o dopolnitvah Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Komen

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 
21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o naci-
onalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Ob-
čine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski 
svet Občine Komen na 2. izredni seji dne 12. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih  
za sofinanciranje letnega programa športa  

v Občini Komen

1. člen
V prilogi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Občini Komen (Uradni list RS, 
št. 24/18, 62/18) se v poglavju »Splošni pogoji vrednotenja 
športnih programov« za 4. točko prvega odstavka doda nova 
5. točka, ki se glasi:

»do sofinanciranja so upravičeni zgolj tisti športni pro-
grami, ki se izvajajo na območju Občine Komen. Navedeno 
ne velja za članske tekmovalne programe (kakovostni šport, 
vrhunski šport), če se ostali športni programi pretežno izvajajo 
na območju Občine Komen«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2022
Komen, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

3266. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
2. izredni seji dne 12. 10. 2022 sprejel
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S K L E P

1.
Ugotavlja se, da se pri nepremičnini s parc. št. 1842 

k.o. 2702 Kodreti, vpisani v zemljiški knjigi z zaznambo javnega 
dobra v lasti Občine Komen, status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena ukine.

2.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra lo-

kalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega 
sklepa, po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravno-
močnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču, 
da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o 
javnem dobru lokalnega pomena. Z izbrisom zaznambe javne-
ga dobra postane parcela navedene v 1. točki tega sklepa, last 
Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, MŠ: 5883091000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0017/2022-6
Komen, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

LAŠKO

3267. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 21. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 
61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 21. seji dne 
5. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 2023

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Laško za leto 2023 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa-
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Leto 2023

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 27.688.876

70 DAVČNI PRIHODKI 12.149.787
700 Davki na dohodek in dobiček 9.884.187
703 Davki na premoženje 1.553.600
704 Drugi davki na blago in storitve 712.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.740.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  916.800
711 Takse in pristojbine 11.000
712 Globe in druge denarne kazni 55.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.323.000
714 Drugi nedavčni prihodki 434.900

72 KAPITALSKI PRIHODKI  880.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  330.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sred.  550.000

73 PREJETE DONACIJE 81.264
730 Prejete donacije iz domačih virov 81.264

74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.837.025
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 6.887.048
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna 
iz sredstev EU 2.949.977

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE  0
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna EU  0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 30.502.708
40 TEKOČI ODHODKI 5.505.851

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 942.920
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 148.342
402 Izdatki za blago in storitve 3.863.121
403 Plačila domačih obresti 52.205
409 Rezerve 499.263

41 TEKOČI TRANSFERI 8.004.710
410 Subvencije  0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.898.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 567.800
413 Drugi tekoči domači transferi 3.538.410

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  16.493.885
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 16.493.885

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 498.262
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. os., ki niso PU 400.830
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 97.432

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –2.813.832

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102)–(II.-403-404) –2.765.627

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)–(40+41) 3.575.425

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil  0

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.500.000
50 ZADOLŽEVANJE 2.500.000

500 Domače zadolževanje 2.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 716.802
55 ODPLAČILA DOLGA 716.802

550 Odplačila domačega dolga 716.802
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.030.634
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.783.198
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  2.813.832
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.043.894

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpi-
sane 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 do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in izdatki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali dru-
gih točno določenih nalog;

2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno do-
ločene naloge;

3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elemen-
tarnih nesrečah;

4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se upora-
bijo za namene določene v tem zakonu;

5. prihodki iz naslova nadomestila za škodo na javni infra-
strukturi po pogodbi s CEROZ d.o.o.;

6. lastni prihodki krajevnih skupnosti.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za na-

men za katerega so pridobljena. O pridobitvi teh sredstev in o 
njihovi porabi župan obvesti občinski svet.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med posameznimi postavkami proračuna odloča na 
predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih 
skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj dva-
krat letno (v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom) 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 
in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega porab-
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Občina Laško vodi evidenco projektov iz veljavnega na-
črta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta 
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti 
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklaje-
nost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih 
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z 
namenskimi prejemki.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 

148.263 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 

odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR župan in 
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet na naslednji seji.

9. člen
(krajevne skupnosti)

Krajevna skupnost lahko, ob upoštevanju četrtega odstav-
ka 66. člena ZJN-3, sklepa pravne posle brez predhodnega so-
glasja župana do višine 10.000 EUR za storitve in 20.000 EUR 
za gradbena dela.
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IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 20.000 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do 
višine 2.500.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:

– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– investicije v osnovna sredstva, dana v upravljanje jav-

nim zavodom,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnja cestne infrastrukture.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Laško, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnic 
1.000.000 EUR.

12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na poslovanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se 
lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 400.000 EUR pod 
naslednjimi pogoji:

– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki 
bodo nastale iz naslova zadolžitve,

– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Laško v letu 
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-11/2022
Laško, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek

3268. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na parcelah št. 889/1, 889/2 in 890/3, 
vse k. o. Lahomšek (1029)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 

21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 
68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 21. redni 
seji dne 5. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
na parcelah št. 889/1, 889/2 in 890/3,  

vse k. o. Lahomšek (1029)
1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lo-
kacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi na parcelah št. 889/1, 889/2 in 890/3, vse 
k.o. Lahomšek (1029), izdelal Razvojni center PLANIRANJE 
d.o.o. Celje, štev. 20/22, april 2022. Identifikacijska številka 
lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2973.

2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, 

prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega 
zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Po-
vršine razpršene poselitve. Predvidi se preoblikovanje (izvzem 
in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot 
izvorno določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 
(Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN).

(2) Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno 
zemljišče preoblikuje tako, da se na zahodni strani predlaga 
zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 203,15 m2 
na parceli št. 890/3, k.o. Lahomšek (sprememba iz A v K2). 
Površina zmanjšanega stavbnega zemljišča se nadomesti juž-
no od obstoječega objekta na parceli št. 889/1, k. o. Lahom-
šek. Predlaga se tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti 
319,40 m2 na parcelah št. 889/1 in 889/2, k. o. Lahomšek.

(3) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega ze-
mljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena 
tega sklepa, in razvidna v grafičnem prikazu prilagojene in 
natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega ze-
mljišča. Elaborat lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.

(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi 
tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena ter na 
podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske 
preveritve. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom 
spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob 
predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila.

3. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavb-

nih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi 
občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo 
ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu 
za okolje in prostor.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-0001/2022
Laško, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek

3269. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na parcelah št. 719/4, 719/8, *148 
in 1306/5, vse k. o. Vrh nad Laškim (1036)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) 
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ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – 
UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško 
na 21. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
na parcelah št. 719/4, 719/8, *148 in 1306/5,  

vse k. o. Vrh nad Laškim (1036)
1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat 
lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi na parcelah št. 719/4, 719/8, *148 in 1306/5, 
vse k.o. Vrh nad Laškim (1036), izdelal Razvojni center PLANI-
RANJE d.o.o. Celje, štev. 35/21, maj 2021. Identifikacijska številka 
lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2619.

2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, 

prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega 
zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – Po-
vršine razpršene poselitve. Predvidi se preoblikovanje (izvzem 
in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot 
izvorno določeno v občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 
(Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN).

(2) Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno 
zemljišče preoblikuje tako, da se na severovzhodni strani predla-
ga zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 332,30 m2 
(sprememba iz A v K2). Površina zmanjšanega stavbnega ze-
mljišča se nadomesti na zahodni strani ob cesti. Predlaga se tudi 
širitev stavbnega zemljišča v velikosti 326,44 m2.

(3) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega ze-
mljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena 
tega sklepa, in razvidna v grafičnem prikazu prilagojene in 
natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega ze-
mljišča. Elaborat lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.

(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi 
tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena ter na 
podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske 
preveritve. Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom 
spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob 
predhodni pridobitvi geološko geomehanskega poročila.

3. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavb-

nih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi 
občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo 
ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu 
za okolje in prostor.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-0006/2020
Laško, dne 5. oktobra 2022

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek

LENDAVA

3270. Odlok o spremembi območja naselja Hotiza 
in o spremembi poimenovanja ulic na območju 
Občine Lendava

Na podlagi 7., 17. in 21. člena Zakona o določanju obmo-
čij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni 

list RS, št. 25/08) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni 
list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Len-
dava na 23. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi območja naselja Hotiza  

in o spremembi poimenovanja ulic na območju 
Občine Lendava

1. člen
Območje naselja Hotiza se spremeni tako, da se mu 

priključi območje naselja Brezovec del, ki je v skladu z arbitra-
žno sodbo pripadel Republiki Sloveniji in s tem posledično v 
Občino Lendava. Dosedanje območje naselja Brezovec del se 
po priključitvi naselju Hotiza vključi v ulični sistem na območju 
naselja Hotiza in se ulica imenuje Mirišče.

2. člen
Območje naselja Brezovec del, ki se priključi naselju Hotiza, 

se imenuje ulica z imenom Mirišče, ki obsega območje od parc. 
št. 3063 do parc. št. 3132 k.o. Hotiza v dolžini 500 metrov, ter 
zajema stavbe z dosedanjimi naslovi Brezovec del 3, 3a, 4, 4a, 5.

3. člen
Meja območja naselja Hotiza se spremeni tako, da se pove-

ča za območje naselja Brezovec-del, ki po novem obsega zemlji-
šča od parc. št. 3000, do parc. št. 3139, k.o. Hotiza. Območje, na 
katerem so te parcele, pripada naselju Hotiza in so prikazane v 
Registru prostorskih enot. Kartografski prikaz s prikazom spreme-
njenega območja naselja Hotiza je sestavni del odloka.

4. člen
V naselju Lendava se dosedanje poimenovanje ulice Trg 

ljudske pravice spremeni tako, da se glasi: »Trg Ljudske pravi-
ce«. Območje ulice ostane nespremenjeno.

5. člen
Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Mur-

ska Sobota, izpostava Lendava ter Upravna enota RS – Uprav-
na enota Lendava sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi 
tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk 
in registru prebivalstva v enem mesecu (18. člen ZDOIONUS) 
po uveljavitvi tega odloka.

6. člen
Stroški za postavitev novih uličnih tabel in stroški novih 

tablic s hišno številko za Mirišče in Trg Ljudske pravice breme-
nijo proračun Občine Lendava.

Lastniki oziroma upravljavci stavb so dolžni zamenjati 
tablice s hišnimi številkami. Dvojna označba naslova z starimi 
in novimi hišnimi tablicami mora biti na terenu na stavbi 1 leto.

Občani, ki imajo na območjih, na katere se spremembe 
nanašajo, bivališče in pravne osebe, ki imajo na teh območjih 
sedež, krijejo stroške zamenjave osebnih dokumentov oziroma 
listin v zvezi s poslovanjem.

7. člen
Geodetska uprava mora po začetku veljavnosti odloka po 

uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih 
in imenih naselij v registru prostorskih enot.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2022-2
Lendava, dne 5. oktobra 2022

Podžupan
Občine Lendava

v začasnem opravljanju
funkcije župana

Ivan Koncut
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Situacija 1. Območje nekdanjega naselja Brezovec del, ki se priključi naselju Hotiza v merilu 1:5000 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Situacija 1: Območje nekdanjega naselja Brezovec del, ki se priključi naselju Hotiza v merilu 1:5000
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Situacija 2: Območje Mirišča v merilu 1:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Situacija 2: Območje Mirišča v merilu 1:2000



Stran 10116 / Št. 135 / 21. 10. 2022 Uradni list Republike Slovenije

Situacija 3: Oštevilčba v okviru naselja – Mirišče v merilu 1: 2000 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– Situacija 3: Oštevilčba v okviru naselja – Mirišče v merilu 1: 2000
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3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Lendava za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. 
in 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21) ter 18. in 
105. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 
5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 23. redni 
seji dne 5. 10. 2022 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Lendava za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 195/20 in 47/22) se 16. člen spremeni, tako 
da se glasi:

»16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov proračuna in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 442.000 eurov 
pod pogoji, ki jih za posamični primer določi občinski svet.«

2. člen
Odlok velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

Št. 410-0019/20-38
Lendava, dne 5. oktobra 2022

Podžupan
Občine Lendava

v začasnem opravljanju
funkcije župana

Ivan Koncut

LJUBLJANA

3272. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – 
ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 
– ZNUZSZS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 
2022 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 

v osnovni zdravstveni dejavnosti  
v Mestni občini Ljubljana

1. člen
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina 

Ljubljana kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvide-
nega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, 
območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavno-
sti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega 
razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v Mestni občini 
Ljubljana.

(2) S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdra-
vstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

2. člen
(1) Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno 

dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni 
dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje po-
goje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in 
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Konce-
sija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati 
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z 
mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdra-
vstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za 
svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.

(2) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa 
ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

3. člen
(1) S tem odlokom se za območje Mestne občine Lju-

bljana določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja 
koncesijske dejavnosti:

– zobozdravstvo odraslih v predvidenem obsegu 1,00 pro-
grama.

(2) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejav-
nosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka 
opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podeli-
tve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določe-
nimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

4. člen
(1) Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju zobozdravstva odraslih se podeli na podlagi izvede-
nega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta 
in na portalu javnih naročil.

(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

5. člen
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skla-

du s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru 
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo do-
ločbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki 
podatkom objavljenega javnega razpisa.

(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh 
koncedenta ali na portalu javnih naročil.

6. člen
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesij-

ske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne 
dokumentacije.
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(2) Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, 
določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpol-
njevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne doku-
mentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, 
pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči 
z odločbo, s katero ponudniku, izbranemu v skladu z javnim 
razpisom, podeli koncesijo.

7. člen
(1) Koncedent in koncesionar uredita medsebojna raz-

merja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesij-

ske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med konceden-
tom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in 
obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo 
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svo-
jem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje 
koncesijske dejavnosti.

9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način 

in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno 
dejavnost.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 1702-5/2022-10
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

3273. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine 
Ljubljana 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), šestega 
odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. 
US), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana 

za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za 

leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/21) se 3. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki prora-

čuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in 
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu 
financiranja.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
2022

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 433.525.287

70 DAVČNI PRIHODKI 266.703.374
700 Davki na dohodek in dobiček 173.537.895
703 Davki na premoženje 86.456.000
704 Domači davki na blago  
in storitve 6.709.479
706 Drugi davki in prispevki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 89.482.842
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 32.962.585
711 Takse in pristojbine 370.000
712 Globe in druge denarne kazni 4.783.000
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 407.257
714 Drugi nedavčni prihodki 50.960.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 51.376.368
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 5.777.185
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 45.599.183

73 PREJETE DONACIJE 623.780
730 Prejete donacije iz domačih virov 623.780
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 25.297.254
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 7.150.916
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 18.146.339

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 41.668
786 Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna Evropske unije 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij in iz drugih držav 41.668
788 Prejeta vračila sredstev  
iz proračuna Evropske unije 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 437.586.470
40 TEKOČI ODHODKI 61.827.224

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 18.699.526
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 2.966.615
402 Izdatki za blago in storitve 36.661.898
403 Plačila domačih obresti 1.039.185
409 Rezerve 2.460.000

41 TEKOČI TRANSFERI 193.795.066
410 Subvencije 14.106.441
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411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 67.241.931
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 14.282.195
413 Drugi tekoči domači transferi 98.164.499
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 164.560.763
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 164.560.763

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.403.417
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 6.031.344
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 11.372.073

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I.-II.) –4.061.183

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 5.677

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.677
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 5.677
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 2.394.242

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 2.394.242
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih  
in drugih pravnih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 2.394.242

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –2.388.565

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 20.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 20.000.000

500 Domače zadolževanje 20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 14.826.180
55 ODPLAČILA DOLGA 14.826.180

550 Odplačila domačega dolga 14.826.180
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.275.927
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 5.173.821
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 4.061.183

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

Posebni del proračuna se objavi do ravni proračunskih 
postavk – kontov.

V Načrtu razvojnih projektov se prikazujejo načrtovani 
izdatki za projekte in programe Mestne občine Ljubljana po virih 
financiranja in posameznih letih za celovito izvedbo projektov 
oziroma programov.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu 
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2022 se določa v višini 454.806.891 eurov.

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

»6. člen
Proračunska sklada sta:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po 

Zakonu o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF),
2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo po-

sledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustanovljen 
na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za reali-
zacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana.

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 
1.000.000 eurov.

Na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odloča 
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 eurov župan in o tem 
obvešča mestni svet. V primerih uporabe sredstev proračun-
ske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog 
župana mestni svet.

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v 
letu 2022 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v 
višini 501.009 eurov. Sredstva se povečajo v višini 13.195 eu-
rov za razširjen program Četrtne skupnosti Črnuče.«

3. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do 
višine 20.000.000 eurov.

Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente 
za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občin-
skim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lah-
ko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

– zadolžitev ne sme preseči 4.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih 

stanovanj,
– zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lah-

ko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 

2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 64.616.800 eurov,
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– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko 

v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
– za obdobje največ do deset let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko 

v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 14.407.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 

dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 

likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.200 EUR,
– za obdobje največ do dveh let,
– za namen: nakup mobitela,
– zavarovanje: ni,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 100.000 EUR,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 

2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 

2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
– za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim morato-

rijem na odplačilo glavnice,
– za namen: nakup prostorov za osnovno dejavnost (od-

dajanje prostorov tehnološkim podjetjem) in za financiranje 
izgradnje nove stavbe,

– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.«

4. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih 

programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot 
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana.

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih 
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spre-
menijo, ostanejo v veljavi.

Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja), posebni 
del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov prora-
čuna občine) ter načrt razvojnih programov z obrazložitvami se 
objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-146/2022-38
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

3274. Odlok o spremembah proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – 
uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 122. člena 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2023

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023 

(Uradni list RS, št. 184/21) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki prora-

čuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in 
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu 
financiranja.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
2023

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 467.451.180

70 DAVČNI PRIHODKI 267.850.629
700 Davki na dohodek in dobiček 174.028.529
703 Davki na premoženje 86.441.000



Uradni list Republike Slovenije Št. 135 / 21. 10. 2022 / Stran 10121 

704 Domači davki na blago in storitve 7.381.100
706 Drugi davki in prispevki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 98.444.702
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 34.846.149
711 Takse in pristojbine 370.000
712 Globe in druge denarne kazni 4.825.000
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 408.553
714 Drugi nedavčni prihodki 57.995.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 51.567.724
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 4.597.806
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 46.969.918

73 PREJETE DONACIJE 14.780
730 Prejete donacije iz domačih virov 14.780
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 49.040.460
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 14.435.901
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 34.604.559

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 
DRŽAV 532.885
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij in iz drugih držav 532.885
788 Prejeta vračila sredstev  
iz proračuna Evropske unije 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 468.941.972
40 TEKOČI ODHODKI 61.273.641

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 19.264.791
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 3.062.739
402 Izdatki za blago in storitve 35.266.111
403 Plačila domačih obresti 1.220.000
409 Rezerve 2.460.000

41 TEKOČI TRANSFERI 186.140.902
410 Subvencije 10.148.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 65.097.374
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 13.920.723
413 Drugi tekoči domači transferi 96.974.805
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 204.151.377
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 204.151.377

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 17.376.052
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 3.788.055
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 13.587.997

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I.-II.) –1.490.792

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

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 3.502.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 3.502.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 2.000
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 3.500.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –3.502.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 20.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 20.000.000

500 Domače zadolževanje 20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 15.007.208
55 ODPLAČILA DOLGA 15.007.208

550 Odplačila domačega dolga 15.007.208
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 4.992.792
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.490.792
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti prora-

čunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna se objavi do ravni proračunskih 
postavk – kontov.

V Načrtu razvojnih projektov se prikazujejo načrtovani 
izdatki za projekte in programe Mestne občine Ljubljana po virih 
financiranja in posameznih letih za celovito izvedbo projektov 
oziroma programov.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu 
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Spremembe proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2023 se določa v višini 487.451.180 eurov.«

2. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do 
višine 20.000.000 eurov.

Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente 
za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občin-
skim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lah-
ko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

– zadolžitev ne sme preseči 16.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
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– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih 
stanovanj,

– zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lah-

ko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 6.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 

2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 

2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 64.616.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko 

v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 3.492.800 eurov,
– za obdobje največ do deset let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko 

v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 14.407.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2023 

dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2023 

likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 

2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
– za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim morato-

rijem na odplačilo glavnice,
– za namen: financiranje izgradnje nove dvorane,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 

2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

– zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
– za obdobje največ do štirih let,
– za namen: sanacija dvorane A2,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 

2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA, d.o.o. se lahko 

v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 60.000 eurov,
– za obdobje največ do treh let,
– za namen: vzdrževanje objekta Cesta v mestni log 51a 

(streha, okna, ogrevanje idr.),
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.
TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 

2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
– za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim morato-

rijem na odplačilo glavnice,
– za namen: nakup prostorov za osnovno dejavnost (od-

dajanje prostorov tehnološkim podjetjem) in za financiranje 
izgradnje nove stavbe,

– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.«

3. člen
Splošni in posebni del ter načrti razvojnih programov 

proračuna se spremenijo in so kot priloge sestavni deli tega 
odloka, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

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

listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 
2023.

Št. 410-146/2022-39
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

MEDVODE

3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode 
za leto 2022 številka 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – 
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 
203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 
187/21 – ZIPRS2223) in 18. člena Statuta Občine Medvode 
(Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 
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– popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 
25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Medvode  

za leto 2022 številka 2

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 36/21 in 20/22) se spremeni 2. člen, tako 
da se glasi:

»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s kra-
jevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih:

V EUR

Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 
proračuna 

2022
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 20.233.652

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.946.602
70 DAVČNI PRIHODKI 13.247.789

700 Davki na dohodek in dobiček 10.337.874
703 Davki na premoženje 2.574.915
704 Domači davki na blago in storitve 335.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.698.813
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.021.013
711 Takse in pristojbine  45.000
712 Globe in druge denarne kazni 41.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 31.500
714 Drugi nedavčni prihodki 1.560.300

72 KAPITALSKI PRIHODKI 771.027
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 771.027

73 PREJETE DONACIJE 5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 5.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.511.023
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.199.780
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.311.243

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 23.817.152
40 TEKOČI ODHODKI 4.412.740

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.022.119
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 159.626
402 Izdatki za blago in storitve 3.107.495
403 Plačila domačih obresti 23.500
409 Rezerve 100.000

41 TEKOČI TRANSFERI 6.217.686
410 Subvencije 354.600
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.243.840
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 579.830

413 Drugi tekoči domači transferi 2.039.416
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.722.204
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.722.204

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 464.522
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 136.742
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 327.780

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –3.583.500

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPIT. DELEŽEV (440+441) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPIT. DELEŽEV 0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

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

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

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 636.500
55 ODPLAČILA DOLGA 636.500

550 Odplačila domačega dolga  636.500
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –4.220.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –636.500
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 3.583.500

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 4.220.000

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

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in 
štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2022.

Št. 410-238/2020-11
Medvode, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole
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3276. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z namenom 
energetske sanacije javnih objektov 
v lasti Občine Medvode

Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, 
št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Medvode 
(Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 
55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode 
na 25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka  

o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
rabe energije z namenom energetske sanacije 

javnih objektov v lasti Občine Medvode

1. člen 
V 6. členu Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za iz-

vedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe 
energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v 
lasti Občine Medvode (Uradni list RS, št. 66/16) se v prvem 
odstavku za zadnjo alinejo pika nadomesti z vejico in se dodajo 
še naslednje alineje:

»– Osnovna šola Pirniče,
– Osnovna šola Medvode,
– občinska upravna stavba in
– Glasbena šola Franca Šturma – Podružnica Medvode.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 360-29/2016-5
Medvode, dne 12. oktobra 2022

Župan 
Občine Medvode

Nejc Smole

3277. Odlok o spremembi Odloka o predkupni 
pravici Občine Medvode

Na podlagi 201. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 
(Uradni list RS, št. 199/21) in 18. člena Statuta Občine Med-
vode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode 
na 25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o predkupni pravici  

Občine Medvode

1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Medvode (Uradni 

list RS, št. 22/19) se v petem odstavku 5. člena besedna zveza 
»dva meseca« spremeni v »tri mesece«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-29/2019-4
Medvode, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

3278. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 199/21) in 18. člena Statuta Občine Medvode 
(Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 
– popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 
25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

S K L E P
o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
S tem sklepom se na nepremičninah:
– katastrska občina 1974 Zgornje Pirniče parcela 156/10,
– katastrska občina 1968 Hraše parcela 675/4 in
– katastrska občina 1973 Medvode parcela 352/2,

ki so v lasti Občine Medvode, izbriše zaznamba »grajeno javno 
dobro lokalnega pomena«.

2. člen
S tem sklepom se na nepremičnini:
– katastrska občina 1974 Zgornje Pirniče parcela 950/2,

ki je v lasti fizične osebe, izbriše zaznamba »grajeno javno 
dobro lokalnega pomena«.

3. člen
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega jav-

nega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo 
po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti 
odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču v izvršitev izbrisa 
zaznambe javnega dobra v zemljiški knjigi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-142/2022-2
Medvode, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

METLIKA

3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Metlika

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških 
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(Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. 
US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 
175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Ob-
čine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine 
Metlika na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika 

(Uradni list RS, št. 25/10, 56/17 in 27/18; v nadaljevanju: odlok) 
se v 4. členu 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:

»4. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,«.

2. člen
V prvem odstavku II. točke 15. člena se 1. točka spremeni 

tako, da se po novem glasi:
»1. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpad-

kov.«.
Dosedanja 2. točka tega odstavka »2. obdelava komunal-

nih odpadkov.« se črta.

3. člen
V 15. členu se doda nova IV. točka, ki se glasi:
»IV. Občina Metlika zagotavlja v okviru javnega podjetja 

CERO-DBK, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele 
krajine, d.o.o. izvajanje naslednje gospodarske javne službe:

1. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
CERO-DBK d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo na-

vedeno v prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine 
Metlika.«

4. člen
(prehodno obdobje)

V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 3. člena 
tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komu-
nalnih odpadkov javno podjetje CEROD, d.o.o. v dosedanjem 
obsegu.

Sklep o prevzemu gospodarske javne službe obdelava 
določenih vrst komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi 
Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..

5. člen
(začetek veljavnosti in uporaba odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo 
pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe ob-
delava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja 
CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.

Št. 007-1/2010
Metlika, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

3280. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika 
v letu 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list 
RS, št. 79/16) in 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Metlika (Uradni list RS, 60/04) je 
Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 6. oktobra 
2022 sprejel

S K L E P
o višini točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2023

1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Metlika za leto 2023.

2. člen
Vrednost točke znaša 0,00626 EUR.

3. člen
Sklep se uporablja za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2023.

Št. 4224-4/2022
Metlika, dne 6. oktobra 2022

Župan 
Občine Metlika
Darko Zevnik

MORAVSKE TOPLICE

3281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Moravske Toplice 
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11- UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 
in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice 
na 26. redni seji dne 11. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Moravske Toplice  

za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 

2022 (Uradni list RS, št. 16/21, 205/21) se drugi odstavek 
2. člena spremeni tako, da glasi:

»Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na 
ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.575.264,69

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.411.031,55
70 DAVČNI PRIHODKI 6.156.183,00

700 Davki na dohodek in dobiček 4.801.383,00
703 Davki na premoženje 596.800,00
 704 Domači davki na blago in storitve 758.000,00
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.254.848,55
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 763.150,00
711 Takse in pristojbine 18.000,00
712 Denarne kazni 5.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 468.698,55

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.825.760,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredm. dolgoročnih sredstev 1.825.760,00

73 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 41.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 41.000,00

74  TRANSFERNI PRIHODKI 5.297.473,14
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.660.362,82
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 2.637.110,32

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.588.667,14
40 TEKOČI ODHODKI 3.486.698,75

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 575.250,03
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 90.410,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.733.638,72
403 Plačila domačih obresti 15.000,00
409 Rezerve 72.400,00

41 TEKOČI TRANSFERI 3.245.096,81
410 Subvencije 347.260,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.171.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 257.250,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.469.086,81

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.581.223,71
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 9.581.223,71

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 275.647,87
431 Investicijski transferi  
prav. in fiz. osebam, ki niso PU 193.408,08
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 82.239,79

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –2.013.402,45

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Sredstva prejeta s prodajo 
kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
440 Povečanje kapitalskih deležev 0

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

C.RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 72.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 72.000,00
550 Odplačila domačega dolga 72.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –2.085.402,45

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –72.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.)  2.013.402,45
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 2.085.402,45

S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih 
programov občine za leto 2022.«

2. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-00108/2021-14
Moravske Toplice, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač

3282. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Moravske Toplice 
za leto 2023

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), 16. člena 
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 
21/15, 25/17) in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 70/17, 73/19) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 
26. redni seji dne 11. 10. 2022 sprejel

S KL E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Moravske Toplice za leto 2023

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 
2023 znaša za zazidana stavbna zemljišča 0,0014 EUR, za 
nezazidana stavbna zemljišča pa 0,00025459 EUR.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-

stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
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3. člen
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 205/21).

Št. 422-0008/2022-3
Moravske Toplice, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač

NOVO MESTO

3283. Konvencija Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje »POTI PRIHODNOSTI 
– LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–
ZAGREB« / »PUTEVI BUDUĆNOSTI – 
LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–
ZAGREB«

K O N V E N C I J A
Evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje 
(v nadaljevanju EZTS)

»POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO 
MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI 

BUDUĆNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–
KARLOVEC–ZAGREB«

z omejeno odgovornostjo

Preambula

1) Na temelju Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji 
čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Treb-
nje–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb, podpisanem dne 
23. maja 2018, s strani županov občin Škofljica, Mirna Peč, 
Ivančna Gorica, Črnomelj, Mestne občine Novo mesto, Grosu-
plje, Metlika, Semič, Trebnje in županom Karlovške županije ter 
ob prisotnosti in podpori takratnega ministra za infrastrukturo 
Republike Slovenije dr. Petra Gašperšiča;

2) na podlagi ugotovitev, da je čezmejna železniška pove-
zava od Ljubljane preko Dolenjske in Bele Krajine do Karlovca v 
večini postajnih odsekov stara 120 let in več ter da od izgradnje 
odseka železniške povezave Ljubljana–Novo mesto leta 1894 in 
izgradnje odseka železniške povezave Novo mesto–Metlika leta 
1914 do danes, razen objektov porušenih v II. svetovni vojni, ni 
bilo večjih vzdrževalnih del ali opravljene modernizacije železniške 
povezave, zaradi česar je le ta zastarela in dotrajana;

3) z namenom uvedbe kakovostnih storitev javnega železni-
škega potniškega prometa, ki bodo ljudem omogočile dostop do 
regionalnih središč v sprejemljivem času ter pomembno izboljšati 
oskrbo gospodarstva s preusmeritvijo prevoza tovora na žele-
znice, predvsem zaradi okolijskih obremenitev, nižjih stroškov, 
boljšega načrtovanja oskrbovalnih verig in prevoza tovora, višje 
stopnje varnosti železniškega prevoza napram cestnemu ter upo-
števanjem vseh dejavnikov trajnostnega razvoja;

4) z namenom zmanjšanja porabe energije, zmanjšanja 
okolijskih obremenitev cestnega motornega prometa, izboljša-
nja prometne varnosti, zmanjšanja izpustov CO2 v ozračje (de-
karbonizacija) in varovanja okolja, sprostitve cestnih povezav 
na regijskem in čezmejnem območju ter dejstev, da železniški 
promet napram cestnemu porabi pri prevozu potnikov in tovora 
povprečno 6-krat manj energije, povzroči povprečno 20-krat 
manj specifičnih emisij škodljivih snovi, zahteva ob enaki pro-

pustnosti 2 do 3-krat manjšo uporabo in degradacijo prostora 
ter je 24-krat bolj varen kot cestni promet;

5) z namenom izboljšanja mobilnosti in dostopnosti čez-
mejnega prebivalstva ob dnevnih migracijah z dvigom kakovo-
sti ponudbe javnega železniškega potniškega prometa, pred-
vsem z nadgradnjo zadevne regionalne železniške povezave, 
s katero bomo dosegli ustreznejšo zmogljivost proge, ki bo le 
tej omogočil prevzem hrbtenične vloge v čezmejnem in regi-
onalnem javnem potniškem prometu kakor tudi preusmeritev 
tovornega prometa s cest na železnico;

6) z namenom, da se z razvojem železniške povezave raz-
vijajo tudi druga področja, ki lahko skupaj tvorijo dodatne učinke 
na razvoj družbe, kot je npr. razvoj turizma, razvoj novih kolesar-
skih povezav, omogočanje razvoja novih delovnih mest ob trasi 
železnice, povečanje konkurenčnosti na področju združenja ipd.;

7) na podlagi ugotovitve, da je za povečanje atraktivno-
sti javnega železniškega potniškega prometa in izboljšanja 
konkurenčnosti železniškega omrežja v državah članicah EU, 
potrebno začeti izvajati tudi ukrepe za revitalizacijo regionalnih 
in čezmejnih železniških povezav

soglasno sprejmejo:
1. Občina Škofljica
2. Občina Grosuplje
3. Občina Ivančna Gorica
4. Občina Trebnje
5. Občina Mirna Peč
6. Mestna občina Novo mesto
7. Občina Semič
8. Občina Črnomelj
9. Občina Metlika
10. Karlovška županija
11. Razvojni center Novo mesto d.o.o.
12. Slovenske železnice, d.o.o.
13. HŽ Infrastruktura d.o.o.
ob upoštevanju:
a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Uredbe 

(ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje (EZTS) (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 19), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1302/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, 
poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih 
združenj (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 303), (v nadalj-
njem besedilu Uredba o EZTS);

b) Uredbe Republike Slovenije o ustanavljanju evrop-
skega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, 
št. 31/08 z dne 28. 3. 2008, str. 2920);

c) Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju 
teritorialnih skupnosti ali oblasti z dne 21. maja 1980;

d) Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evrop-
skega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, 
št. 24/15);

e) Zakona o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj 
grupaciji za teritorijalnu suradnju (Nar. nov., br. 74/14 z dne 
18. 5. 2014) Republike Hrvaške;

f) Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije, ki 
ga je sprejela Vlada RS oktobra 2005;

g) Nacionalnega programa razvoja Slovenske železniške 
infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/96 in 75/16 – ReNPRP30);

h) Strategije razvoja Slovenije 2030, ki jo je Vlada RS 
sprejela na svoji 159. redni seji, dne 7. 12. 2017;

i) Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 
2030, ki jo je sprejela Vlada RS na seji dne 29. 7. 2015 s skle-
pom št. 37000-3/2015/8;

j) Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa 
v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, 
št. 75/16 in 90/21);

k) Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, 
št. 99/15, 30/18 in 82/21);
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l) Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list 
RS, št. 30/18 in 54/21);

m) Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);

n) Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 
in 105/20);

o) Operativnega načrta z dinamiko vlaganj 2018–2023, 
ki je bil izdelan leta 2018 in potrjen s sklepom Vlade številka 
37100-1/2018/10 z dne 29. 3. 2018;

p) Načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za 
obdobje 2020–2025, ki je bil izdelan leta 2019 in ga je sprejela 
Vlada RS na seji dne 5. 12. 2019;

q) Akcijskega načrta udejanjanja trajnostne mobilnosti 
na območju širšega ljubljanskega mestnega območja, ki je bil 
izdelan leta 2019 in se je z njim Vlada RS seznanila na seji 
dne 5. 12. 2019;

r) Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 
– ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE);

s) Zakona o lokalni in regionalni samoupravi (»Narodne 
novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Repu-
blike Hrvaške;

t) Strategije prometnega razvoja Republike Hrvatške 
(2017.–2030.) in Odločitve o sprejemu Strategije prometnega 
razvoja Republike Hrvaške (2017.–2030.) („Narodne novine“ 
broj 84/17) katero je Vlada Republike Hrvatške sprejela na 
zasedanju 24. 8. 2017;

u) Strategije prostorskega razvoja Republike Hrvaške 
(„Narodne novine“ št. 106/17) katero je Hrvaški Sabor sprejel 
na zasedanju dne 13. 10. 2017;

v) Študije prometnega razvoja Karlovške županije (do 
leta 2027) katero je županijska skupščina Karlovaške županije 
sprejela na zasedanju 17. 3. 2017;

w) Razvojne strategije Karlovaške županije 2020.+ (Kar-
lovaška županija, 2018);

x) Zakon o železnici („Narodne novine“ št. 32/19, 20/21);
y) Zakon o varnosti in interoperabilnosti železniškega 

sistema („Narodne novine“ št. 63/20).
z) dolgoročne, ciljne vizije razvoja železniškega omrežja Slo-

venije, zapisane v strateških dokumentih RS na področju prometa 
in prometne infrastrukture, kjer je navedeno, da naj bi železniško 
omrežje prevzelo osrednjo, hrbtenično vlogo v prometnem siste-
mu države in tako zagotavljalo gospodarnejši in skladnejši razvoj 
države, izboljšalo povezanost regij, življenjske pogoje, varstvo 
okolja, smotrnejšo rabo energije, varstvo naravnih in kulturnih 
danosti, ponudilo več izbire prometnih sredstev ter uveljavilo pra-
vičnejšo porazdelitev stroškov in koristi v družbi;

aa) Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne 
železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo 
mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb, podpisanem dne 23. maja 
2018 s strani županov občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Go-
rica, Črnomelj, Mestne občine Novo mesto, Grosuplje, Metlika, 
Semič, Trebnje in županom Karlovške županije ter ob prisotno-
sti in podpori takratnega ministra za infrastrukturo Republike 
Slovenije dr. Petra Gašperšiča;

bb) Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v projektu 
»Revitalizacija dolenjske železniške povezave«, podpisane 
dne 18. junija in veljavne z dnem 1. julija 2019, s strani župa-
nov občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna 
Peč, Semič, Metlika, Črnomelj, Mestne občine Novo mesto in 
Mestne občine Ljubljana;

cc) porazdelitve pristojnosti v skladu z notranjim pravom 
Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter omejitev in obve-
znosti, ki jih določata mednarodno in evropsko pravo;

dd) tesnih zgodovinskih, socialnih, gospodarskih in kultur-
nih vezi ter odnosov med prebivalci zadevnih občin in potrebe 
po oblikovanju strategij in pobud za skupno upravljanje teritorija 
na skupnih interesnih področjih;

ee) interesa za uresničevanje skupnih čezmejnih pobud v 
okviru evropskih INTERREG in drugih programov;

ff) želje, da bi okrepili izmenjave in sodelovanje na sku-
pnih interesnih področjih ter s tem vzpostavili nov okvir sode-
lovanja;

gg) večje usklajenosti pri doseganju skupnih ciljev in 
boljšega oblikovanja skupnih strategij, ki jih bomo lahko izvajali 
s pomočjo programov evropskega teritorialnega sodelovanja, 
pa tudi s pomočjo strukturnih skladov ter drugih pobud, ki so 
usmerjene h krepitvi gospodarske in socialne kohezije na tem 
območju;

hh) da je sredstva potrebno črpati tudi izven programov 
evropskega teritorialnega sodelovanja, na primer iz programa 
»Slovenija – Hrvaška«, in da bo za doseganje zadanih ciljev 
potrebno oblikovati modele multilateralnega sodelovanja ter 
skupno politiko;

ii) da se lahko v evropsko združenje za teritorialno sode-
lovanje naknadno včlanijo tudi sosednje občine in druge orga-
nizacije, ki bodo imele konkreten interes pri projektu in bodo 
lahko polnopravno vključene v imenovane organe;

jj) in zavedajoč se lastne odgovornosti v procesu evrop-
ske integracije znotraj razširjene Evrope, zlasti pri povezovanju 
narodov

kot članice naslednjo

KONVENCIJO

z navedenimi členi1:
1. člen – Ime, pravni status, članice, sedež in območje 

EZTS
2. člen – Naloge
3. člen – Cilji
4. člen – Trajanje in predčasno prenehanje delovanja
5. člen – Veljavno pravo za razlaganje in izvajanje Kon-

vencije
6. člen – Pravice in obveznosti članic
7. člen – Izstop članice
8. člen – Prenehanje delovanja
9. člen – Pravni spori
10. člen – Organi
11. člen – Skupščina
12. člen – Predsednik in podpredsednik2

13. člen – Sekretariat
14. člen – Direktor
15. člen – Odbori
16. člen – Zaposlovanje
17. člen – Omejena odgovornost članic
18. člen – Medsebojno priznavanje
19. člen – Spremembe Konvencije ter sprejem in spre-

membe Statuta
20. člen – Končne določbe

1. člen
Ime, pravni status, članice, sedež in območje EZTS
1) Ob upoštevanju preambule in 8. člena Uredbe o EZTS 

podpisnice te Konvencije izjavljajo, da želijo ustanoviti evrop-
sko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) z omejeno 
odgovornostjo, poimenovano »POTI PRIHODNOSTI–LJU-
BLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI 
BUDUĆNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVAC–
ZAGREB«

1 V Konvenciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki 
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno 
za oba spola.

2 V Konvenciji uporabljena izraza predsednik in podpredse-
dnik vedno veljata hkrati za funkciji predsednika in podpredsednika 
skupščine kakor tudi za funkciji predsednika in podpredsednika 
EZTS.
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2) Članice EZTS »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJA-
NA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI BU-
DUĆNOSTI–LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVAC–ZA-
GREB« so:

1. Občina Škofljica
2. Občina Grosuplje
3. Občina Ivančna Gorica
4. Občina Trebnje
5. Občina Mirna Peč
6. Mestna občina Novo mesto
7. Občina Semič
8. Občina Črnomelj
9. Občina Metlika
10. Karlovška županija
11. Razvojni center Novo mesto d.o.o.
12. Slovenske železnice, d.o.o.
13. HŽ Infrastruktura d.o.o.
3) Skupščina na podlagi pisne prošnje soglasno odloča o 

sprejemu nove članice v EZTS. Sprejem nove članice v EZTS 
pomeni spremembo Konvencije, zato je treba izvesti postopek 
skladno s 6a. odstavkom 4. člena Uredbe o EZTS.

4) EZTS je pravna oseba javnega prava. Dejavnosti EZTS 
niso usmerjene v ustvarjanje dobička.

5) Registrirani sedež EZTS je na naslovu Podbreznik 15, 
8000 Novo mesto, Slovenija.

6) Dodatna izpostava EZTS, kjer se prav tako izvajajo 
splošne administrativne naloge, se lahko vzpostavi tudi na 
hrvaški strani.

7) EZTS izvaja svoje naloge na celotnem geografskem 
območju svojih članic.

2. člen
Naloge

EZTS ima naslednje naloge:
1) pomembno izboljšati gradbeno-tehnične karakteristike 

čezmejne in regionalne železniške povezave LJUBLJANA–
GROSUPLJE–TREBNJE–NOVO MESTO–METLIKA–KARLO-
VEC–ZAGREB;

2) spodbuditi revitalizacijo, modernizacijo ter razvoj čez-
mejne in regionalne javne železniške infrastrukture z namenom 
pospeševanja mobilnosti prebivalcev in razvoja gospodarstva;

3) opredeliti in razviti inovativne, tehnično in tehnološko 
napredne storitve na čezmejnem in regionalnem javnem že-
lezniškem omrežju s potrebnimi investicijami v modernizacijo 
javne železniške infrastrukture ter naprednimi rešitvami;

4) izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo (idejne 
zasnove, študijo izvedljivosti, podlage za prostorsko umestitev 
morebitnega drugačnega poteka trase izven obstoječe, doku-
mentacijo za pridobitev smernic, mnenj in projektih pogojev, 
projekta za gradbeno dovoljenje, strokovnih podlag, izvedbene 
načrte itn.);

5) izdelati vso potrebno investicijsko dokumentacijo (doku-
ment identifikacije investicijskega projekta, študijo variant, predin-
vesticijsko zasnovo, investicijski program itn.), opraviti presojo vpli-
vov projekta na okolje ter izdelati potrebno okoljsko dokumentacijo 
v primeru, da bo le ta potrebna zaradi izvedbe projekta;

6) v skladu z rezultati študij navedenih v točkah štiri in 
pet izvesti predlagane ukrepe, kot npr. delno ali v celoti pre-
noviti železniško infrastrukturo, obnoviti vozno mrežo, pove-
čati nosilnost in kategorijo železniške proge, urediti postaje in 
postajališča, izgraditi nove izven nivojske prehode, odpraviti 
obstoječe nivojske prehode, izgraditi nove ali obnoviti premosti-
tvene objekte, oporne in podporne zidove, nadgraditi signalno 
varnostne naprave (SV in TK naprave), elektrificirati železniško 
progo, uvesti ERTMS sistem itn.;

7) z razvojem železniške povezave razvijati tudi druga 
področja, ki lahko skupaj tvorijo dodatne učinke na razvoj druž-
be, kot je npr. razvoj turizma, razvoj novih kolesarskih povezav, 
omogočanje razvoja novih delovnih mest ob trasi železnice, 
povečanje konkurenčnosti na področju združenja ipd.;

8) EZTS ima naslednje naloge, ki obsegajo vse cilje – 
horizontalne naloge:

a) zastopanje želja in interesov EZTS pri regionalnih, 
državnih, evropskih in drugih ustanovah;

b) prepoznavanje drugih dejavnosti, ki lahko prispevajo k 
doseganju ciljev EZTS;

c) izvajanje ukrepov za čezmejno sodelovanje članic, 
zlasti za razvoj usklajene regionalne politike ter pripravo in 
izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi EU;

d) čezmejno in regionalno usklajevanje projektnih idej in 
strategij;

e) čezmejno in regionalno usklajevanje pri prostorskem 
načrtovanju med občinami in drugimi ustanovami;

f) EZTS lahko pridobiva spodbude za izvajanje ukrepov v 
skladu z instrumenti določenimi v uredbah o strukturnih skladih 
za evropsko teritorialno sodelovanje ter drugimi instrumenti, če 
ti ukrepi omogočajo črpanje finančnih sredstev Evropske unije 
za lažje izvajanje nalog ter doseganje zastavljenih ciljev EZTS;

g) članice EZTS lahko opravljanje nalog prenesejo na 
drugo članico ob njegovem soglasju;

h) EZTS opredeli svoje naloge v večletnem delovnem 
načrtu, ki ga letno usklajuje in izvaja s specifičnimi projekti in 
oblikovanjem vsebinskih poudarkov za posamezno članico in 
njeno geografsko območje;

i) pripravo, predložitev, izvajanje in obračunavanje sku-
pnih projektov, ki so skladni z zastavljenimi cilji EZTS;

j) dopolnitev in razvoj ponudb povezanih z javnim žele-
zniškim prometom;

k) usklajevanje in promocija turistične ponudbe v sodelo-
vanju s turističnimi ustanovami na višji ravni;

l) vzpostavitev, ohranjanje, izboljšanje in opremljanje jav-
ne čezmejne in regionalne železniške infrastrukture z name-
nom spodbujanja sonaravnega turizma ter ponudb z regional-
nimi kulinaričnimi ponudbami;

m) voditi aktivnosti za vzpostavitev dostopnih cest do 
železniške infrastrukture in pomožnih objektov;

n) podpora ukrepom za ohranjanje naravnih virov ob 
zadevni železniški povezavi;

o) ohranjanje, optimizacija in upravljanje zgodovinskih 
kulturno-turističnih točk in infrastrukture ter materialna in ne-
materialna podpora upravljanju znamenitosti;

p) izkoriščanje potencialov obnovljivih virov energije in 
podpora ukrepom za izboljšanje energetske učinkovitosti;

q) obveščanje javnosti, vključno z organizacijo in spremlja-
njem prireditev za (šolsko) mladino o vsebinah in ukrepih EZTS;

r) izvajanje programov osveščanja trajnostne mobilnosti 
in uporabe javnega (železniškega) potniškega prometa v šolah 
in vrtcih.

3. člen
Cilji

EZTS ima naslednje cilje:
1) povečati rast povpraševanja po prevozu potnikov s po-

močjo urejenega, modernega, hitrega in varnega čezmejnega 
in regionalnega javnega železniškega potniškega prometa;

2) pomembno izboljšati kakovost storitev v skladu s so-
dobnimi potrebami, pričakovanji in povpraševanjem potnikov;

3) povečati uporabo javnega potniškega prometa, še po-
sebej po železnici, tudi z uporabo naprednih pametnih tehno-
logij in digitalizacijo;

4) izboljšati zanesljivost storitev in odzivnost v celotnem 
javnem železniškem prometu;

5) dolgoročno znižati obremenjevanje okolja, sprostiti ce-
stne povezave na čezmejnem nivoju, nivoju regije ter širše;

6) okrepiti splošno čezmejno sodelovanje, razvoj in lo-
kalno politično usklajevanje ter zastopanje interesov celotne 
čezmejne regije v smislu trajnostne regionalne politike in traj-
nostne mobilnosti z uporabo okolju prijaznih sredstev prevoza;

7) pritegniti potnike z različnimi nameni potovanj k potova-
nju z vlakom in povečati prevoz tovora po železnici;
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8) uvesti inovativne, moderne storitve v čezmejnem in 
regionalnem javnem železniškem potniškem prometu;

9) izvesti nekatere kratkoročne aktivnosti kot npr. uskladiti 
vozne rede, izgraditi dostopne ceste in kolesarske poti do žele-
zniških postaj, na železniških postajah omogočiti najem koles, 
e-koles in e-vozil, urediti prestopne točke P+R, kolesarnice, 
parkirišča, nadstreške itn.;

10) uvesti trajnostne čezmejne in regionalne transportne 
logistične storitve;

11) nabaviti nove generacije železniških vozil za uporabo 
v čezmejnem in regionalnem javnem železniškem potniškem 
prometu (npr. kombinirane potniške garniture z vagoni name-
njenimi tudi za prevoz koles);

12) uvesti integrirani čezmejni in regionalni model pame-
tnih storitev s pomočjo digitalnih platform in aplikacij ter tako 
spodbujati uvedbo kvalitetnih intermodalnih prometnih povezav 
v čezmejnem in regionalnem javnem železniškem potniškem 
prometu;

13) doseči visoko potovalno hitrost in nivo storitev, ki 
bodo primerljive zahodnoevropskim, povečati delež potnikov 
v čezmejnem in regionalnem javnem železniškem potniškem 
prometu ter povečati varnost v segmentu celotnega železni-
škega prometa;

14) krepitev dekarbonizacije v prometu in spodbujanje 
trajnosti v vseh segmentih;

15) razvijati tudi druga področja, ki lahko skupaj tvorijo 
dodatne učinke na razvoj družbe, kot je npr. razvoj turizma, 
razvoj novih kolesarskih povezav, omogočanje razvoja novih 
delovnih mest ob trasi železnice ipd..

4. člen
Trajanje in predčasno prenehanje delovanja

1) EZTS se ustanovi za nedoločen čas.
2) EZTS lahko preneha delovati s soglasnim sklepom 

skupščine.

5. člen
Veljavno pravo za razlaganje in izvajanje Konvencije
1) Uporablja se slovensko pravo skladno s točkami g), h) 

in j) drugega odstavka 8. člena Uredbe o EZTS.
2) Za razlago in izvajanje Konvencije se uporabljajo na-

slednji predpisi:
a) Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi Evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje (EZTS), spremenjena z Uredbo 
(ES) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013;

b) Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogod-
bena obligacijska razmerja (Rim I);

3) Poleg tega se uporabljajo predpisi EU in vsi nacionalni 
pravni predpisi držav, v katerih delujejo organi EZTS ali se 
nanašajo na dejavnosti EZTS:

a) Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čez-
mejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (Uradni 
list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/03);

b) Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, Uredbe 
(ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje (EZTS) (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 19), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1302/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, 
poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih 
združenj (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 303);

c) Uredba Republike Slovenije o ustanavljanju evrop-
skega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, 
št. 31/08 z dne 28. 3. 2008, str. 2920);

d) Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evrop-
skega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, 
št. 24/15);

e) Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj 
grupaciji za teritorijalnu suradnju (Nar. nov., br. 74/04 z dne 
18. 5. 2014) Republike Hrvaške;

f) Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 
– ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE);

g) Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika 
(Nar. nov., br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 
59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 
141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 
102/14, 103/14, 03/15, 93/16, 44/17, 66/19) Republike Hrva-
ške.

6. člen
Pravice in obveznosti članic

1) Članice morajo po najboljših močeh prispevati k ure-
sničevanju ciljev EZTS in podpirati izvajanje nalog združenja, 
zlasti morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, ki so v njihovi pri-
stojnosti ali olajšati njihovo izvajanje.

2) Vsaka članica ima pravico do enake zastopanosti in 
skladno z nadaljnjimi določili Konvencije enakopravno sodeluje 
v organih.

3) Vsaka članica lahko uporablja storitve skupnih organov 
za izvajanje nalog EZTS.

4) Vsaka članica ima pravico sodelovati pri izvajanju sku-
pnih projektov.

5) Finančna udeležba članov pri izvajanju skupnih pro-
jektov se bo dogovorila s posebno pogodbo ali drugo obliko 
pravno zavezujočega akta.

6) Vsaka članica kot tudi njeni predstavniki v organih 
skrbijo, da je zunanja komunikacija pri samostojnih aktivnostih, 
povezanih z ukrepi in projekti v zvezi z EZTS, usklajena z direk-
torjem EZTS. Poleg tega vsaka članica kar najbolj prispeva k 
obveščanju o EZTS, zlasti z doslednim upoštevanjem celostne 
grafične podobe.

7. člen
Izstop članice

1) Vsaka članica lahko izstopi iz EZTS, vendar ne prej 
kot v treh letih od ustanovitve združenja. O svoji nameri mora 
najmanj šest mesecev pred želenim izstopom pisno obvestiti 
direktorja EZTS.

2) Članica, ki je izstopila, mora poravnati svoje finančne 
obveznosti za preteklo obdobje vezane na članarino in obve-
znosti iz pogodbe iz 6. člena.

3) Članice se lahko v Statutu v smislu drugega odstavka 
12. člena Uredbe o EZTS zavežejo, da bodo po prenehanju 
članstva v EZTS, odgovorne za obveznosti, ki izhajajo iz de-
javnosti EZTS med njihovim članstvom.

8. člen
Prenehanje delovanja

1) Prisilno prenehanje delovanja lahko nastopi iz razlogov, 
ki so navedeni v 14. členu Uredbe o EZTS.

2) V primeru likvidacije premoženja kot posledice pre-
nehanja delovanja se skladno s prvim odstavkom 12. člena 
Uredbe o EZTS uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

3) V primeru prenehanja delovanja, ki je posledica pla-
čilne nesposobnosti, so pristojna sodišča v Republiki Slove-
niji. Uporablja se Zakon o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 178/21 – popr.). 
Sredstva, ki so ostala po opravljeni likvidaciji, se razdelijo čla-
nicam sorazmerno z njihovimi letnimi članarinami.

9. člen
Pravni spori

1) Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe Konvencije, 
so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.
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2) Za spore s tretjimi osebami se uporablja zakonodaja 
Republike Slovenije in Evropske unije, če organi delujejo na 
njunem območju in so njihove dejavnosti povezane z delom 
EZTS, kot ga določajo naloge, opredeljene v Konvenciji.

3) V primeru sporov, ki izhajajo iz Konvencije in Statuta, 
tudi glede njune veljavnosti, se pogodbene stranke pogajajo 
za rešitev spora. Če pogajanja niso uspešna v roku 30 dni, se 
pogodbene stranke dogovorijo, da se kot naslednji korak za 
rešitev spora uporabi mediacija. Stranke sporazumno sestavijo 
seznam spornih tem, izberejo mediatorja iz Centralne evidence 
mediatorjev, ki delujejo v programih sodišč in so objavljene na 
spletnih straneh Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije 
ter določijo potek mediacije. Zaradi morebitne uporabe nadalj-
njih pravnih korakov ima vsaka pogodbena stranka od začetka 
pravico do prekinitve mediacije brez sankcij.

10. člen
Organi

Organi EZTS so:
a) skupščina
b) predsednik in podpredsednik
c) sekretariat
d) direktor
e) odbori.

11. člen
Skupščina

1) Skupščina je najvišji organ odločanja in je hierarhično 
najvišji organ EZTS. Sestavljajo jo predstavniki vseh članov 
EZTS – županov vseh občin članic EZTS, župana Karlovške 
županije, ter zakonitih zastopnikov Razvojnega centra Novo 
mesto d.o.o., Slovenskih železnic d.o.o. in HŽ infrastrukture 
d.o.o.. Posamezni član skupščine lahko imenuje namestnika, 
ki ga zastopa ob njegovi odsotnosti ali tudi stalno. Imenovana 
oseba mora biti član izvoljenega organa posamezne občine/
županije oziroma pooblaščenec zakonitega zastopnika Razvoj-
nega centra Novo mesto d.o.o., Slovenskih železnic d.o.o. in 
HŽ infrastrukture d.o.o..

2) Vsak član Skupščine ima en glas.
3) Skupščina se sestane najmanj enkrat letno na redni 

seji. Skliče jo predsednik s predlogom dnevnega reda. Izredna 
seja se skliče na enak način v roku štirinajstih (14) dni od po-
bude, ki jo vloži najmanj četrtina članov skupščine.

4) Skupščina je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica 
imenovanih predstavnikov članic. Sklepi se sprejemajo so-
glasno. Veljavni sklepi se lahko sprejemajo le v okviru vsebin 
dnevnega reda.

5) Skupščina:
a) izvoli predsednika in podpredsednika;
b) odloča o strateških smernicah, petletnem delovnem 

načrtu, delovnem in finančnem načrtu za naslednje leto in 
odobritvi le teh;

c) potrjuje proračun EZTS za naslednje leto, njegove 
spremembe in letno poročilo za preteklo koledarsko leto;

d) spreminja način, višino ali obračun letne članarine članic;
e) določa ali odobri interne predpise za potek postopka 

izbora zaposlitvenih kandidatov in upravljanja kadrov v sekre-
tariatu EZTS, če ti niso predvideni s Konvencijo ali Statutom;

f) lahko z dodatnim aktom odloči o številu zaposlenih, 
upravljanju osebja, postopkih zaposlovanja in izboru ustreznih 
kadrov, ki jih članice lahko predlagajo iz svojih uprav ali pa se 
z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov;

g) imenuje direktorja in namestnika direktorja EZTS;
h) aktivno promovira EZTS;
i) v primeru potrebe lahko imenuje dodatne svetovalce;
j) v primeru potrebe oziroma po svoji presoji lahko ime-

nuje tudi neodvisnega zunanjega revizorja, ki preveri pravilno 
uporabo proračunskih sredstev, revidira letni računovodski iz-
kaz in finančno poročilo ali druge knjigovodske dokumente ali 
le del knjigovodskih dokumentov;

k) potrjuje vsebino in obseg sodelovanja z združenji, ki 
imajo podobne cilje in namene;

l) preverja izvajanje delovnega načrta in delo organov 
EZTS na podlagi letnega poročila o delu, ki ga pripravi direktor 
oziroma sekretariat;

m) v primeru potrebe po projektnih odborih odloča o nji-
hovem formiranju in pravilih za njihovo delovanje, ki jih pripravi 
in skupščini v odobritev predlaga direktor oziroma sekretariat;

n) odloča o imenovanju projektnih odborov;
o) soglasno odloča o spremembah Konvencije ali Statuta 

EZTS;
p) soglasno odloča o sprejemu nove članice v EZTS;
q) odloča o vseh zadevah, ki niso izrecno dodeljene dru-

gemu organu EZTS;
r) odloča o prenehanju delovanja EZTS.

12. člen
Predsednik in podpredsednik

1) Predsednik skupščine je tudi zakoniti zastopnik EZTS.
2) Predsednika izvoli skupščina soglasno. Postopek izbi-

re temelji na odprtem vabilu članom skupščine. Kandidati na 
volitvah sodelujejo prostovoljno. Predsednik in podpredsednik 
sta lahko izvoljena večkrat.

3) Mandat predsednika in podpredsednika traja štiri leta. 
V primeru, da predsednik zaradi zadržanosti ali višje sile ne 
more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča podpredsednik.

4) Predsednik in podpredsednik:
a) usklajujeta delo skupščine in zagotavljata njeno de-

lovanje;
b) opravljata svoje delo nepoklicno;
c) sta pristojna za pripravo dnevnega reda zasedanj skup-

ščine ob pomoči direktorja oziroma sekretariata;
d) sta pristojna za povezovanje znotraj članic in pove-

zovanje z direktorjem ter po potrebi s sekretariatom glede 
pomembnejših vprašanj in priprav na zasedanja skupščine;

e) sta odgovorna za podpisovanje sklepov skupščine;
f) skrbita za izvajanje sklepov skupščine skupaj z direk-

torjem;
g) aktivno promovirata EZTS;
h) predsednik lahko pooblasti podpredsednika ali direk-

torja za podpisovanje uradnih aktov.

13. člen
Sekretariat

1) Sekretariat je ustanovljen v okviru EZTS in je operativni 
organ EZTS.

2) Sekretariat sestavljajo neposredno zaposleni v EZTS 
ali napoteni uslužbenci članic EZTS.

3) EZTS lahko na lastne stroške zaposli sodelavce, pri 
čemer se uporablja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – 
ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE).

4) EZTS lahko v skladu z 8. členom Statuta ob upošteva-
nju ustreznih pravnih predpisov angažira zaposlene, ki so jih 
napotile članice EZTS.

5) EZTS v primeru zaposlovanja novih sodelavcev ali 
predlaganih sodelavcev s strani članic za prosto delovno mesto 
vedno izbere najbolje usposobljeno osebo in sicer s pomočjo 
ustreznega izbirnega postopka zaposlitvenih kandidatov.

6) Število delovnih mest in sistemizacijo sprejme oziroma 
odobri skupščina na predlog direktorja. Predlagana sistemiza-
cija ustreza gospodarnemu ravnanju z resursi in je načrtovana 
glede na obseg nalog, ki jih opravlja EZTS.

7) Združenje zagotavlja za čas opravljanja del pri EZTS 
glede delovnih pogojev in plač najvišjo stopnjo enakopravne 
obravnave vseh zaposlenih.

8) Sekretariat:
a) deluje po načelih zakonitosti, varčnosti, gospodarnosti 

in smotrnosti;
b) izvaja vsakodnevne aktivnosti EZTS;
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c) izvaja sklepe skupščine v tesnem sodelovanju in s 
podporo članic;

d) skupaj z direktorjem in skladno s strateškimi smerni-
cami ter petletnim delovnim načrtom predlaga osnutek letnega 
delovnega in finančnega načrta v pregled in odobritev skup-
ščini;

e) pripravlja gradivo za seje skupščine;
f) skupaj z direktorjem pripravi predlog letnega proračuna 

ali njegove spremembe ter sprejema potrebne operativne od-
ločitve za njegovo izvajanje;

g) po potrebi predlaga skupščini v imenovanje in odobritev 
projektne odbore, pravila za njihovo delovanje ter operativno 
nadzira njihovo delo;

h) zaznava morebitne nepravilnosti in nezakonitosti, se-
stavi poročila o morebitnih nepravilnostih in nezakonitostih 
delovanja EZTS, koordinira nadaljnja preverjanja o tem ter 
zadevno poroča direktorju;

i) spremlja javne razpise za pridobitev evropskih, naci-
onalnih in drugih (ne-evropskih) sredstev ter se na ustrezne 
razpise tudi prijavi;

j) skladno z letnim delovnim in finančnim načrtom, ki je 
odobren s strani skupščine, skupaj z direktorjem koordinira 
izvajanje projektov iz proračuna;

k) vodi prejemke in izvaja plačila ter ostalo računovodstvo 
EZTS;

l) aktivno promovira EZTS;
m) skrbi za celostno grafično podobo EZTS ter informira-

nje in obveščanje javnosti;
n) odloča o vseh drugih zadevah, ki so potrebne za teko-

če, gospodarno in zakonito delovanje EZTS.

14. člen
Direktor

1) Direktorja imenuje skupščina za dobo petih let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

2) Direktor zastopa EZTS v skladu s točko b) prvega 
odstavka 10. člena Uredbe o EZTS.

3) Direktor je odgovoren za tekoče poslovanje in izvajanje 
aktivnosti EZTS.

4) Direktor imenuje namestnika, ki ga nadomešča ob 
njegovi odsotnosti.

5) Direktor:
a) vodi sekretariat in zagotavlja njegovo optimalno de-

lovanje;
b) aktivno promovira EZTS;
c) poroča skupščini o delu EZTS;
d) pomaga sekretariatu pri koordinacijskih, operativnih, 

tekočih in ostalih zadevah;
e) pomaga sekretariatu pri pripravi gradiv in izvedbi sej 

skupščine;
f) po predhodni odobritvi ali naročilu s strani skupščine 

skupaj s sekretariatom pripravlja pogodbe in sporazume, ki so 
pravno zavezujoči za EZTS;

g) sklepa pogodbe in izvaja ukrepe, ki so potrebni za 
tekoče upravljanje EZTS ter opravljanje nalog EZTS;

h) lahko samostojno naroči dela, storitve in dobavo blaga 
v višini do 20.000 EUR, če ima zanje kritje v letnem proračunu. 
V primeru višjih vrednosti potrebuje odobritev skupščine;

i) ob pomoči sekretariata izdela osnutek letnega delovne-
ga in finančnega načrta za prihodnje koledarsko leto za namen 
predložitve skupščini;

j) ob pomoči sekretariata pripravi letno finančno poročilo 
in letno poročilo o delu za preteklo koledarsko leto ter ju pravo-
časno oziroma vsako leto najkasneje do 31. marca posreduje 
skupščini v odobritev;

k) vsaj enkrat letno predloži skupščini poslovno poročilo v 
zvezi z letnim finančnim poročilom. Poročilo vsebuje tudi oce-
no glede cilja uravnoteženega proračuna ter premoženjskega 
stanja EZTS;

l) skrbi za izvajanje sklepov skupščine EZTS;

m) podpisuje plačilne naloge, pogodbe in ostale doku-
mente povezane s tekočim delovanjem EZTS;

n) izvaja vse sklepe skupščine in ostale ukrepe, v kolikor 
zanje ni pristojen drug organ EZTS.

15. člen
Odbori

1. Skupščina imenuje odbore glede na potrebe EZTS.
2. Odbore sestavljajo predstavniki članov EZTS in stro-

kovnjaki posameznega področja.
3. Strokovno tehnične naloge za odbore izvaja Sekretariat.
4. Posamezen odbor svetuje, usmerja, spremlja, obravna-

va in preverja dejavnosti EZTS s strokovno-tehničnega vidika.
5. Posamezni odbor kot svetovalno telo podpira EZTS 

pri oblikovanju, koordiniranju in izvajanju nalog predvsem na 
področju priprave celotne investicijske, projektne, okoljske in 
ostale dokumentacije ter aktivnosti in postopkov, ki prispevajo 
k uresničevanju ciljev EZTS.

6. Posamezni odbor daje predloge, pripombe in priporoči-
la k predlogu petletnega delovnega načrta ter osnutkom letnih 
delovnih in finančnih načrtov, preden jih sprejme skupščina.

7. Sekretariat lahko posameznemu odboru dodeli poseb-
no nalogo ali izvedbo določenega dela projekta ali celotnega 
projekta.

8. Predstavnik posameznega odbora se udeležuje sej 
skupščine v svetovalni vlogi.

9. Posamezni odbor o svojem delu poroča skupščini, če 
ga le ta pozove k temu ali, če je to potrebno.

10. Posamezni odbor lahko sestavljajo strokovnjaki pod-
jetij, raziskovalnih, vladnih in nevladnih organizacij ter ostalih 
združenj ali organizacij, katerih področje poslovanja in aktivno-
sti delovanja se ujema z nalogami in cilji EZTS. To so predvsem 
področja v zvezi z:

a) razvojem nizko ogljičnih strategij mobilnosti vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane in regijske mo-
bilnosti potnikov ter preusmeritvijo prevoza tovora na železnico;

b) načrtovanjem razvoja in nadgradnje celostnih, visoko-
kakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spod-
bujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa;

c) načrtovanjem, pripravo in vodenjem investicij v javno 
železniško infrastrukturo ter nadziranjem izvajanja projektov;

d) izgradnjo železniške infrastrukture in izvajanje drugih 
ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

e) gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne 
železniške infrastrukture ter razvoja železniškega prometa in 
prometne infrastrukture;

f) ukrepi za izboljšanje regionalne mobilnosti s povezova-
njem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastruk-
turo TEN-T;

g) razvojem multimodalnega enotnega evropskega pro-
metnega območja z vlaganjem v TEN-T železniška omrežja;

h) regionalnim razvojem;
i) razvojem turizma in turistične infrastrukture.

16. člen
Zaposlovanje

1) Sekretariat sestavljajo neposredno zaposleni v EZTS 
ali napoteni uslužbenci članic EZTS.

2) Za vsako zaposlitev kadrov na stroške EZTS sekretari-
at izvede postopek izbora z objavo javnega razpisa v ustreznih 
medijih in izvede ustrezen postopek izbora zaposlitvenih kan-
didatov. Na ta način zagotovi, da se na prosto delovno mesto 
zaposli najbolje usposobljeni kandidat.

3) EZTS lahko na lastne stroške zaposli sodelavce, pri 
čemer se uporablja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – 
ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE).

4) EZTS lahko v skladu z 8. členom Statuta ob upošteva-
nju ustreznih pravnih predpisov angažira zaposlene, ki so jih 
napotile članice.
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5) Če članice predlagajo več oseb za prosto delovno 
mesto, sekretariat prav tako izvede ustrezen postopek izbora 
zaposlitvenih kandidatov, da s tem zagotovi zaposlitev najbolje 
usposobljenega kandidata.

6) Za vodenje postopkov o zaposlitvi neposredno zapo-
slenih in napotenih kadrov lahko skupščina na predlog katere-
gakoli organa EZTS določi ali odobri pravila v okviru kadrovske-
ga pravilnika ali poslovnika.

7) V primeru potrebe po kadrovskem pravilniku ali poslovni-
ku, le tega izdela sekretariat in ga predloži v odobritev skupščini.

8) Skupščina EZTS lahko z dodatnim aktom odloči o šte-
vilu zaposlenih, upravljanju osebja, postopkih zaposlovanja in 
izboru ustreznih kadrov, ki jih članice lahko predlagajo iz svojih 
uprav ali pa se z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov.

17. člen
Omejena odgovornost članic

1) Članice imajo omejeno odgovornost za obveznosti, za 
kritje katerih sredstva ne zadostujejo. Za morebitne obveznosti 
EZTS jamči vsaka članica sorazmerno z zneskom članarine. 
Vsaka posamična članica EZTS jamči največ do višine trikra-
tnega zneska svoje letne članarine.

2) V primeru spremembe zgornje meje višine jamstva 
zaradi spremembe višine članarine in v primeru, da se EZTS 
za določene pobude zadolži, morajo o tem odločati pristojni 
organi članic, ki so udeležene v teh pobudah. Sklep mora vse-
bovati maksimalno višino in trajanje zadolženosti, za katero je 
določena članica pripravljena odgovarjati.

3) V primeru izstopa članice iz EZTS, je le ta odgovorna 
za vse obveznosti, ki so nastale zaradi njenega članstva.

18. člen
Medsebojno priznavanje

V interesu medsebojnega priznavanja pravnih pogojev držav 
članic EZTS, vključno za namene finančnega nadzora, se članice 
dogovorijo, da bodo zagotovile vse dokumente potrebne za fi-
nančni nadzor v jeziku pristojne službe in obliki, ki jo le ta zahteva.

19. člen
Spremembe Konvencije ter sprejem in spremembe Statuta

Skupščina EZTS mora spremembe Konvencije ter spre-
jem in vsako spremembo Statuta potrditi s soglasnim sklepom.

20. člen
Končne določbe

1) Konvencija, ki jo podpišejo članice, je sestavljena v slo-
venskem in hrvaškem jeziku, pri čemer imata obe različici ena-
ko veljavnost. V primeru neskladnosti velja slovenska verzija.

2) Konvencija je zapisana v štirinajstih (14) izvodih slo-
venskem in v štirinajstih (14) izvodih v hrvaškem jeziku, od 
katerih se po en (1) izvod v vsakem jeziku hrani pri vsaki članici 
EZTS iz 1. člena drugega odstavka te Konvencije ter en (1) 
izvod na sedežu EZTS.

3) Če katerakoli od določb Konvencije postane neveljav-
na, to ne vpliva na ostale določbe. Članice se zavežejo nado-
mestiti neveljavno določbo z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati 
namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

4) Konvencija in Statut ter vse njune poznejše spremembe 
se registrirajo in objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

5) EZTS pridobi status pravne osebe na datum registra-
cije ali objave Konvencije in Statuta, odvisno od tega, kaj se 
zgodi prej.

6) Članice obvestijo zadevne države članice in Odbor regij 
o registraciji ali objavi Konvencije in Statuta.

7) V skladu s 5. členom Uredbe o EZTS le ta zagotovi, da 
se v desetih delovnih dneh od registracije ali objave Konvencije 
in Statuta Odboru regij pošlje prošnja v skladu s predlogo iz 
Priloge k Uredbi o EZTS. Nato Odbor regij to prošnjo posreduje 
Uradu za publikacije Evropske unije, ta pa v seriji C Uradnega 
lista Evropske unije objavi obvestilo o ustanovitvi EZTS skupaj 
s podrobnostmi, navedenimi v Prilogi k Uredbi o EZTS.

Konvencija sprejeta dne 3. 10. 2022.

Št. 03201-19/2018

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan, MBA, Slovaška

Št. 371-0039/2019-26

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Št. 375-0002/2022-5

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

Št. 375-2/2018-30

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

Št. 375-0001/2018-13

Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic

Št. 371-0009/2020

Župan
Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni

Št. 512-01/2021-8

Županja
Občine Semič

Polona Kambič, mag.

Št. 510-0003/2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

Razred: 910-01/21-01/2
Št. 2133-05/01-22-3

Županica
Karlovške županije

Martina Furdek – Hajdin

Št. PG-144/2022-RC

Razvojni center Novo mesto
Franci Bratkovič

direktor

Slovenske železnice, d.o.o.
Dušan Mes

direktor

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Ivan Kršić

predsjednik uprave
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STATUT
Evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje 
(v nadaljevanju EZTS)

z omejeno odgovornostjo

»POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO 
MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / »PUTEVI 

BUDUĆNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–
KARLOVEC–ZAGREB«

Preambula
1) Na temelju Dogovora o sodelovanju pri revitalizaciji 

čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Treb-
nje–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb, podpisanem dne 
23. maja 2018, s strani županov občin Škofljica, Mirna Peč, 
Ivančna Gorica, Črnomelj, Mestne občine Novo mesto, Grosu-
plje, Metlika, Semič, Trebnje in županom Karlovške županije ter 
ob prisotnosti in podpori takratnega ministra za infrastrukturo 
Republike Slovenije dr. Petra Gašperšiča;

2) na podlagi ugotovitev, da je čezmejna železniška pove-
zava od Ljubljane preko Dolenjske in Bele krajine do Karlovca v 
večini postajnih odsekov stara 120 let in več ter da od izgradnje 
odseka železniške povezave Ljubljana–Novo mesto leta 1894 in 
izgradnje odseka železniške povezave Novo mesto–Metlika leta 
1914 do danes, razen objektov porušenih v II. svetovni vojni, ni 
bilo večjih vzdrževalnih del ali opravljene modernizacije železniške 
povezave, zaradi česar je le ta zastarela in dotrajana;

3) z namenom uvedbe kakovostnih storitev javnega žele-
zniškega potniškega prometa, ki bodo ljudem omogočile dostop 
do regionalnih središč v sprejemljivem času ter pomembno 
izboljšati oskrbo gospodarstva s preusmeritvijo tovora na žele-
znice, predvsem zaradi okoljskih obremenitev, nižjih stroškov, 
boljšega načrtovanja oskrbovalnih verig in prevoza tovora, višje 
stopnje varnosti železniškega prevoza napram cestnemu ter 
upoštevanjem vseh dejavnikov trajnostnega razvoja;

4) z namenom zmanjšanja porabe energije, zmanjšanja 
okoljskih obremenitev cestnega motornega prometa, izboljša-
nja prometne varnosti, zmanjšanja izpustov CO2 v ozračje (de-
karbonizacija) in varovanja okolja, sprostitve cestnih povezav 
na obmejnem, čezmejnem in regijskem območju ter dejstev, 
da železniški promet napram cestnemu porabi pri prevozu 
potnikov in tovora povprečno 6-krat manj energije, povzro-
či povprečno 20-krat manj specifičnih emisij škodljivih snovi, 
zahteva ob enaki propustnosti 2 do 3-krat manjšo uporabo in 
degradacijo prostora ter je 24-krat bolj varen kot cestni promet;

5) z namenom izboljšanja mobilnosti in dostopnosti ob-
mejnega in čezmejnega prebivalstva ob dnevnih migracijah z 
dvigom kakovosti ponudbe javnega železniškega potniškega 
prometa, predvsem z nadgradnjo zadevne regionalne železni-
ške povezave, s katero bomo dosegli ustreznejšo zmogljivost 
proge, ki bo le tej omogočil prevzem hrbtenične vloge v obmej-
nem, čezmejnem in regionalnem javnem potniškem prometu 
kakor tudi preusmeritev tovornega prometa s cest na železnico;

6) z namenom, da se z razvojem železniške povezave 
razvijajo tudi druga področja, ki lahko skupaj tvorijo dodatne 
učinke na razvoj družbe, kot je npr. razvoj turizma, razvoj no-
vih kolesarskih povezav, omogočanje razvoja novih delovnih 
mest ob trasi železnice, povečanje konkurenčnosti na področju 
združenja ipd.;

7) na podlagi ugotovitve, da je za povečanje atraktivno-
sti javnega železniškega potniškega prometa in izboljšanja 
konkurenčnosti železniškega omrežja v državah članicah EU, 
potrebno začeti izvajati tudi ukrepe za revitalizacijo regionalnih 
in čezmejnih železniških povezav;

8) ter na podlagi in skladno s Konvencijo EZTS »POTI 
PRIHODNOSTI – LJUBLJANA–NOVO MESTO–KARLOVEC–
ZAGREB« / »PUTEVI BUDUĆNOSTI – LJUBLJANA–NOVO 
MESTO–KARLOVAC–ZAGREB«.

soglasno sprejmejo:
1. Občina Škofljica
2. Občina Grosuplje
3. Občina Ivančna Gorica
4. Občina Trebnje
5. Občina Mirna Peč
6. Mestna občina Novo mesto
7. Občina Semič
8. Občina Črnomelj
9. Občina Metlika
10. Karlovška županija
11. Razvojni center Novo mesto d.o.o.
12. Slovenske železnice, d.o.o.
13. HŽ Infrastruktura d.o.o.
kot članice naslednji

STATUT
z navedenimi členi1:
1. člen – Jeziki
2. člen – Organi
3. člen – Skupščina
4. člen – Predsednik in podpredsednik2

5. člen – Sekretariat
6. člen – Direktor
7. člen – Strokovni svet
8. člen – Zaposlovanje
9. člen – Finančna sredstva in drugi prispevki
10. člen – Vrste in uporaba finančnih prispevkov
11. člen – Proračun in letno poročilo
12. člen – Neodvisna zunanja revizija
13. člen – Sprejem, spremembe in dopolnitve Statuta
14. člen – Končne določbe

1. člen
Jeziki

1) Delovna jezika EZTS sta slovenščina in hrvaščina.
2) Vse listine in uradni dokumenti EZTS, zlasti zapisniki 

sej skupščine in odborov ter akti, ki jih sprejme oziroma odobri 
skupščina, se zapišejo v slovenskem in hrvaškem jeziku. V 
primeru odstopanja med obema jezikovnima različicama velja 
slovenska verzija.

2. člen
Organi

Organi EZTS so:
a) skupščina
b) predsednik in podpredsednik
c) sekretariat
d) direktor
e) odbori.

3. člen
Skupščina

1) Skupščina je najvišji organ odločanja in je hierarhično 
najvišji organ EZTS. Sestavljajo jo predstavniki vseh članov EZTS 
– županov vseh občin članic EZTS, župana Karlovške županije, 
ter zakonitih zastopnikov Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., 
Slovenskih železnic d.o.o. in HŽ infrastrukture d.o.o.. Posamezni 
član skupščine lahko imenuje namestnika, ki ga zastopa ob nje-
govi odsotnosti ali tudi stalno. Imenovana oseba mora biti član 
izvoljenega organa posamezne občine/županije oziroma poobla-
ščenec zakonitega zastopnika Razvojnega centra Novo mesto 
d.o.o., Slovenskih železnic d.o.o. in HŽ infrastrukture d.o.o..

1 V Statutu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki mo-
škega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno 
za oba spola.

2 V Statutu uporabljena izraza predsednik in podpredsednik 
vedno veljata hkrati za funkciji predsednika in podpredsednika 
skupščine kakor tudi za funkciji predsednika in podpredsednika 
EZTS. 
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2) Vsak član Skupščine ima en glas.
3) Skupščina se sestane najmanj enkrat letno na redni 

seji. Skliče jo predsednik s predlogom dnevnega reda. Izredna 
seja se skliče na enak način v roku štirinajstih (14) dni od po-
bude, ki jo vloži najmanj četrtina članov skupščine.

4) Skupščina je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica 
imenovanih predstavnikov članic. Sklepi se sprejemajo so-
glasno. Veljavni sklepi se lahko sprejemajo le v okviru vsebin 
dnevnega reda.

5) Skupščina:
a) izvoli predsednika in podpredsednika;
b) odloča o strateških smernicah, petletnem delovnem 

načrtu, delovnem in finančnem načrtu za naslednje leto in 
odobritvi le teh;

c) potrjuje proračun EZTS za naslednje leto, njegove 
spremembe in letno poročilo za preteklo koledarsko leto;

d) spreminja način, višino ali obračun letne članarine 
članic;

e) določa ali odobri interne predpise za potek postopka 
izbora zaposlitvenih kandidatov in upravljanja kadrov v sekre-
tariatu EZTS, če ti niso predvideni s Konvencijo ali Statutom;

f) lahko z dodatnim aktom odloči o številu zaposlenih, 
upravljanju osebja, postopkih zaposlovanja in izboru ustreznih 
kadrov, ki jih članice lahko predlagajo iz svojih uprav ali pa se 
z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov;

g) imenuje direktorja in namestnika direktorja EZTS;
h) aktivno promovira EZTS;
i) v primeru potrebe lahko imenuje dodatne svetovalce;
j) v primeru potrebe oziroma po svoji presoji lahko ime-

nuje tudi neodvisnega zunanjega revizorja, ki preveri pravilno 
uporabo proračunskih sredstev, revidira letni računovodski iz-
kaz in finančno poročilo ali druge knjigovodske dokumente ali 
le del knjigovodskih dokumentov;

k) potrjuje vsebino in obseg sodelovanja z združenji, ki 
imajo podobne cilje in namene;

l) preverja izvajanje delovnega načrta in delo organov 
EZTS na podlagi letnega poročila o delu, ki ga pripravi direktor 
oziroma sekretariat;

m) v primeru potrebe po projektnih odborih odloča o nji-
hovem formiranju in pravilih za njihovo delovanje, ki jih pripravi 
in skupščini v odobritev predlaga direktor oziroma sekretariat;

n) odloča o imenovanju projektnih odborov;
o) soglasno odloča o spremembah Konvencije ali Statuta 

EZTS;
p) soglasno odloča o sprejemu nove članice v EZTS;
q) odloča o vseh zadevah, ki niso izrecno dodeljene dru-

gemu organu EZTS;
r) odloča o prenehanju delovanja EZTS.

4. člen
Predsednik in podpredsednik

1) Predsednik skupščine je tudi zakoniti zastopnik EZTS.
2) Predsednika izvoli skupščina soglasno. Postopek izbi-

re temelji na odprtem vabilu članom skupščine. Kandidati na 
volitvah sodelujejo prostovoljno. Predsednik in podpredsednik 
sta lahko izvoljena večkrat.

3) Mandat predsednika in podpredsednika traja štiri leta. 
V primeru, da predsednik zaradi zadržanosti ali višje sile ne 
more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča podpredsednik.

4) Predsednik in podpredsednik:
a) usklajujeta delo skupščine in zagotavljata njeno de-

lovanje;
b) opravljata svoje delo nepoklicno;
c) sta pristojna za pripravo dnevnega reda zasedanj skup-

ščine ob pomoči direktorja oziroma sekretariata;
d) sta pristojna za povezovanje znotraj članic in pove-

zovanje z direktorjem ter po potrebi s sekretariatom glede 
pomembnejših vprašanj in priprav na zasedanja skupščine;

e) sta odgovorna za podpisovanje sklepov skupščine;
f) skrbita za izvajanje sklepov skupščine skupaj z direk-

torjem;

g) aktivno promovirata EZTS;
h) predsednik lahko pooblasti podpredsednika ali direk-

torja za podpisovanje uradnih aktov.

5. člen
Sekretariat

1) Sekretariat je ustanovljen v okviru EZTS in je operativni 
organ EZTS.

2) Sekretariat sestavljajo neposredno zaposleni v EZTS 
ali napoteni uslužbenci članic EZTS.

3) EZTS lahko na lastne stroške zaposli sodelavce, pri 
čemer se uporablja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 
69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 
– ZIUPOPDVE).

4) EZTS lahko v skladu z 8. členom Statuta ob upošteva-
nju ustreznih pravnih predpisov angažira zaposlene, ki so jih 
napotile članice EZTS.

5) EZTS v primeru zaposlovanja novih sodelavcev ali 
predlaganih sodelavcev s strani članic za prosto delovno mesto 
vedno izbere najbolje usposobljeno osebo in sicer s pomočjo 
ustreznega izbirnega postopka zaposlitvenih kandidatov.

6) Število delovnih mest in sistemizacijo sprejme oziroma 
odobri skupščina na predlog direktorja. Predlagana sistemiza-
cija ustreza gospodarnemu ravnanju z resursi in je načrtovana 
glede na obseg nalog, ki jih opravlja EZTS.

7) Združenje zagotavlja za čas opravljanja del pri EZTS 
glede delovnih pogojev in plač najvišjo stopnjo enakopravne 
obravnave vseh zaposlenih.

8) Sekretariat:
a) deluje po načelih zakonitosti, varčnosti, gospodarnosti 

in smotrnosti;
b) izvaja vsakodnevne aktivnosti EZTS;
c) izvaja sklepe skupščine v tesnem sodelovanju in s 

podporo članic;
d) skupaj z direktorjem in skladno s strateškimi smerni-

cami ter petletnim delovnim načrtom predlaga osnutek letnega 
delovnega in finančnega načrta v pregled in odobritev skup-
ščini;

e) pripravlja gradivo za seje skupščine;
f) skupaj z direktorjem pripravi predlog letnega proračuna 

ali njegove spremembe ter sprejema potrebne operativne od-
ločitve za njegovo izvajanje;

g) po potrebi predlaga skupščini v imenovanje in odobritev 
projektne odbore, pravila za njihovo delovanje ter operativno 
nadzira njihovo delo;

h) zaznava morebitne nepravilnosti in nezakonitosti, se-
stavi poročila o morebitnih nepravilnostih in nezakonitostih 
delovanja EZTS, koordinira nadaljnja preverjanja o tem ter 
zadevno poroča direktorju;

i) spremlja javne razpise za pridobitev evropskih, naci-
onalnih in drugih (ne-evropskih) sredstev ter se na ustrezne 
razpise tudi prijavi;

j) skladno z letnim delovnim in finančnim načrtom, ki je 
odobren s strani skupščine, skupaj z direktorjem koordinira 
izvajanje projektov iz proračuna;

k) vodi prejemke in izvaja plačila ter ostalo računovodstvo 
EZTS;

l) aktivno promovira EZTS;
m) skrbi za celostno grafično podobo EZTS ter informira-

nje in obveščanje javnosti;
n) odloča o vseh drugih zadevah, ki so potrebne za teko-

če, gospodarno in zakonito delovanje EZTS.

6. člen
Direktor

1) Direktorja imenuje skupščina za dobo petih let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

2) Direktor zastopa EZTS v skladu s točko b) prvega 
odstavka 10. člena Uredbe o EZTS.
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3) Direktor je odgovoren za tekoče poslovanje in izvajanje 
aktivnosti EZTS.

4) Direktor imenuje namestnika, ki ga nadomešča ob 
njegovi odsotnosti.

5) Direktor:
a) vodi sekretariat in zagotavlja njegovo optimalno de-

lovanje;
b) aktivno promovira EZTS;
c) poroča skupščini o delu EZTS;
d) pomaga sekretariatu pri koordinacijskih, operativnih, 

tekočih in ostalih zadevah;
e) pomaga sekretariatu pri pripravi gradiv in izvedbi sej 

skupščine;
f) po predhodni odobritvi ali naročilu s strani skupščine 

skupaj s sekretariatom pripravlja pogodbe in sporazume, ki so 
pravno zavezujoči za EZTS;

g) sklepa pogodbe in izvaja ukrepe, ki so potrebni za 
tekoče upravljanje EZTS ter opravljanje nalog EZTS;

h) lahko samostojno naroči dela, storitve in dobavo blaga 
v višini do 20.000 EUR, če ima zanje kritje v letnem proračunu. 
V primeru višjih vrednosti potrebuje odobritev skupščine;

i) ob pomoči sekretariata izdela osnutek letnega delovne-
ga in finančnega načrta za prihodnje koledarsko leto za namen 
predložitve skupščini;

j) ob pomoči sekretariata pripravi letno finančno poročilo 
in letno poročilo o delu za preteklo koledarsko leto ter ju pravo-
časno oziroma vsako leto najkasneje do 31. marca posreduje 
skupščini v odobritev;

k) vsaj enkrat letno predloži skupščini poslovno poročilo v 
zvezi z letnim finančnim poročilom. Poročilo vsebuje tudi oce-
no glede cilja uravnoteženega proračuna ter premoženjskega 
stanja EZTS;

l) skrbi za izvajanje sklepov skupščine EZTS;
m) podpisuje plačilne naloge, pogodbe in ostale doku-

mente povezane s tekočim delovanjem EZTS;
n) izvaja vse sklepe skupščine in ostale ukrepe, v kolikor 

zanje ni pristojen drug organ EZTS.

7. člen
Odbori

1. Skupščina imenuje odbore glede na potrebe EZTS.
2. Odbore sestavljajo predstavniki članov EZTS in stro-

kovnjaki posameznega področja.
3. Strokovno tehnične naloge za odbore izvaja Sekreta-

riat.
4. Posamezen odbor svetuje, usmerja, spremlja, obravna-

va in preverja dejavnosti EZTS s strokovno – tehničnega vidika.
5. Posamezni odbor kot svetovalno telo podpira EZTS 

pri oblikovanju, koordiniranju in izvajanju nalog predvsem na 
področju priprave celotne investicijske, projektne, okoljske in 
ostale dokumentacije ter aktivnosti in postopkov, ki prispevajo 
k uresničevanju ciljev EZTS.

6. Posamezni odbor daje predloge, pripombe in priporoči-
la k predlogu petletnega delovnega načrta ter osnutkom letnih 
delovnih in finančnih načrtov, preden jih sprejme skupščina.

7. Sekretariat lahko posameznemu odboru dodeli poseb-
no nalogo ali izvedbo določenega dela projekta ali celotnega 
projekta.

8. Predstavnik posameznega odbora se udeležuje sej 
skupščine v svetovalni vlogi.

9. Posamezni odbor o svojem delu poroča skupščini, če 
ga le ta pozove k temu ali, če je to potrebno.

10. Posamezni odbor lahko sestavljajo strokovnjaki pod-
jetij, raziskovalnih, vladnih in nevladnih organizacij ter ostalih 
združenj ali organizacij, katerih področje poslovanja in aktivno-
sti delovanja se ujema z nalogami in cilji EZTS. To so predvsem 
področja v zvezi z:

a) razvojem nizko ogljičnih strategij mobilnosti vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane in regijske mo-
bilnosti potnikov ter preusmeritvijo prevoza tovora na železnico;

b) načrtovanjem razvoja in nadgradnje celostnih, visoko-
kakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spod-
bujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa;

c) načrtovanjem, pripravo in vodenjem investicij v javno 
železniško infrastrukturo ter nadziranjem izvajanja projektov;

d) izgradnjo železniške infrastrukture in izvajanje drugih 
ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

e) gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanjem javne 
železniške infrastrukture ter razvoja železniškega prometa in 
prometne infrastrukture;

f) ukrepi za izboljšanje regionalne mobilnosti s povezova-
njem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastruk-
turo TEN-T;

g) razvojem multimodalnega enotnega evropskega pro-
metnega območja z vlaganjem v TEN-T železniška omrežja;

h) regionalnim razvojem;
i) razvojem turizma in turistične infrastrukture.

8. člen
Zaposlovanje

1) Sekretariat sestavljajo neposredno zaposleni v EZTS 
ali napoteni uslužbenci članic EZTS.

2) Za vsako zaposlitev kadrov na stroške EZTS sekretari-
at izvede postopek izbora z objavo javnega razpisa v ustreznih 
medijih in izvede ustrezen postopek izbora zaposlitvenih kan-
didatov. Na ta način zagotovi, da se na prosto delovno mesto 
zaposli najbolje usposobljeni kandidat.

3) EZTS lahko na lastne stroške zaposli sodelavce, pri 
čemer se uporablja Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 
69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 
– ZIUPOPDVE).

4) EZTS lahko v skladu s točko dve 5. člena tega Statuta 
ob upoštevanju ustreznih pravnih predpisov angažira zaposle-
ne, ki so jih napotile članice.

5) Če članice predlagajo več oseb za prosto delovno 
mesto, sekretariat prav tako izvede ustrezen postopek izbora 
zaposlitvenih kandidatov, da s tem zagotovi zaposlitev najbolje 
usposobljenega kandidata.

6) Za vodenje postopkov o zaposlitvi neposredno zapo-
slenih in napotenih kadrov lahko skupščina na predlog katere-
gakoli organa EZTS določi ali odobri pravila v okviru kadrovske-
ga pravilnika ali poslovnika.

7) V primeru potrebe po kadrovskem pravilniku ali po-
slovniku, le tega izdela sekretariat in ga predloži v odobritev 
skupščini.

8) Skupščina EZTS lahko z dodatnim aktom odloči o šte-
vilu zaposlenih, upravljanju osebja, postopkih zaposlovanja in 
izboru ustreznih kadrov, ki jih članice lahko predlagajo iz svojih 
uprav ali pa se z javnim razpisom izberejo izven teh okvirov.

9. člen
Finančna sredstva in drugi prispevki

1) Finančna sredstva in drugi prispevki za letni proračun 
EZTS so sestavljena iz:

a) letne članarine;
b) materialnih, kadrovskih ali denarnih prispevkov članov;
c) javnih, nacionalnih, evropskih sredstev in ne-evropskih 

sredstev;
d) prispevkov, daril in donacij tretjih oseb;
e) prihodkov od prireditev in projektnega dela;
f) prihodkov od premoženja.
2) V letnem proračunu morajo biti izkazani tekoči stroški 

poslovanja EZTS v koledarskem letu, morebitni investicijski 
izdatki pa se prikažejo ločeno.

10. člen
Vrste in uporaba finančnih prispevkov

1) Vsaka članica z enkratnim letnim plačilom prispeva v 
letni proračun EZTS. Članarina se poravna v prvem kvartalu 
tekočega leta.
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2) Članarina za prvi dve leti delovanja EZTS znaša 
85.800,00 EUR na leto. Po preteku dveh let bo skupščina na 
novo določila višino članarine za posamezne članice.

3) Letna članarina za posamezno članico znaša v evrih (€) 
po posameznih letih:
Član Letna članarina
Občina Škofljica 2.400,00 €
Občina Grosuplje 4.200,00 €
Občina Ivančna Gorica 4.200,00 €
Občina Trebnje 4.200,00 €
Občina Mirna Peč 2.100,00 €
Mestna občina Novo mesto 6.000,00 €
Občina Semič 2.400,00 €
Občina Črnomelj 4.200,00 €
Občina Metlika 3.300,00 €
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 4.200,00 €
Slovenske železnice d.o.o. 20.000,00 €
SKUPAJ SLOVENIJA 57.200,00 €
Karlovška županija 28.600,00 €
HŽ infrastruktura d.o.o. 0,00 €
SKUPAJ HRVAŠKA 28.600,00 €
SKUPAJ 85.800,00 €

Znesek članarine za člane iz Republike Hrvaške v celoti 
pokrije Karlovška županija.

4) Višina članarine se letno povečuje glede na indeks rasti 
življenjskih potrebščin na ravni EU.

5) Skupščina lahko na svojo pobudo ali na predlog di-
rektorja ali drugega organa EZTS odobri spremembo višine 
zneska članarine skladno s točko d) petega odstavka 3. člena 
tega Statuta po poteku 2 let. Skupščina lahko o tem predlaga ali 
odobri bolj natančna pravila in sicer na svojo pobudo ali pobudo 
drugega organa EZTS. To velja tako glede metode izračuna 
članarine ali morebitnih novih kazalnikov, ki bi jih bilo potrebno 
vključiti, kot tudi glede postopka o predhodni obravnavi s strani 
organov članic.

6) Zaradi izvajanja in pospešitve realizacije nalog in dose-
ganja ciljev EZTS, kakor tudi zaradi podpore in krepitev aktiv-
nosti sekretariata je potrebno, da se EZTS prijavlja na razpise 
za dodelitev evropskih, nacionalnih ter drugih ne-evropskih 
sredstev.

7) V primeru porabe EU sredstev je potrebno upoštevati 
Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega 
teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 52/16), Uredbo o porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 
– popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21) ter ostalo področno zako-
nodajo za izvajanje kohezijske politike Evropske Unije.

8) Če članica vstopi ali izstopi iz EZTS tekom koledar-
skega leta, mora poravnati letno članarino oziroma materialne, 
kadrovske in denarne prispevke.

11. člen
Proračun in letno poročilo

1) Skupščina na predlog direktorja oziroma sekretariata 
sprejme proračun EZTS za prihodnje koledarsko leto.

2) Po opravljenem preverjanju s strani ali s strani dodatno 
izbranega zunanjega revizorja, skupščina potrdi finančno poro-
čilo skupaj z letnim poročilom o delu za preteklo leto.

3) Za aktivnosti in ukrepe, ki jih sofinancira Evropska uni-
ja, se za nadzor porabe finančnih sredstev uporabljajo ustrezna 
zakonska določila Evropske unije.

4) Skupščina na predlog direktorja oziroma sekretariata 
odobri podrobna finančna in računovodska pravila, v kolikor so 
le ta po slovenskem pravu potrebna za EZTS.

12. člen
Neodvisna zunanja revizija

1) Poslovanje in smotrno porabo javnih sredstev v skladu 
z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 24/15) 
preverja Računsko sodišče Republike Slovenije.

2) Ne glede na prejšnjo točko ter popolnoma neodvisno 
lahko skupščina po skrbni presoji in zaznani upravičeni potre-
bi imenuje dodatnega neodvisnega zunanjega revizorja. Ta 
preveri pravilno porabo proračunskih sredstev, revidira letni 
računovodski izkaz in finančno poročilo ter druge knjigovodske 
dokumente ali le del knjigovodskih dokumentov.

3) V primeru porabe EU sredstev je potrebno upoštevati 
Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega 
teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 52/16), Uredbo o porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – 
popr., 15/17, 69/17 in 67/18), nove Uredbe za obdobje finančne 
perspektive 2021–2027 (še v nastajanju) in Uredbe naslednjih 
finančnih perspektiv ter ostalo področno zakonodajo za izvaja-
nje kohezijske politike Evropske Unije.

13. člen
Sprejem, spremembe in dopolnitve Statuta

Za sprejem Statuta in njegovih sprememb ter spremembe 
Konvencije je potreben soglasen sklep skupščine.

14. člen
Končne določbe

1) Statut, ki ga podpišejo članice, je sestavljen v slovenskem 
in hrvaškem jeziku, pri čemer imata obe različici enako veljavnost. 
V primeru neskladnosti velja slovenska verzija Statuta.

2) Statut EZTS je sestavni del Konvencije EZTS, ki so jo 
podpisale članice.

3) Statut je zapisan v slovenskem in hrvaškem jeziku 
v štirinajstih izvodih (14) v slovenskem jeziku in v štirinajstih 
izvodih (14) v hrvaškem jeziku, od katerih se po en (1) izvod v 
vsakem jeziku hrani pri vsaki članici EZTS iz Preambule tega 
Statuta ter en (1) izvod na sedežu EZTS.

Statut sprejet dne 3. 10. 2022.

Št. 03201-19/2018

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan, MBA, Slovaška

Št. 371-0039/2019-25

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Št. 375-0002/2022-4

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

Št. 375-2/2018-31

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

Št. 375-0001/2018-13

Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic
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Št. 371-0009/2020

Župan
Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni

Št. 512-01/2021-9

Županja
Občine Semič

Polona Kambič, mag.

Št. 510-0003/2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

Razred: 910-01/21-01/2
Št. 2133/05-01-22-4

Županica
Karlovške županije

Martina Furdek – Hajdin

Št. PG-145/2022-RC

Razvojni center Novo mesto
Franci Bratkovič

direktor

Slovenske železnice, d.o.o.
Dušan Mes

direktor

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Ivan Kršić

predsjednik uprave

PIRAN

3284. Odlok o subvencioniranju varstva otrok 
s posebnimi potrebami

Na podlagi 33. 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 in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o subvencioniranju varstva otrok  

s posebnimi potrebami, 

ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 36. redni 
seji dne 10. oktobra 2022.

Št. 007-5/2022
Piran, dne 18. oktobra 2022

Župan 
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list 
RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je 
Občinski svet Občine Piran na 36. redni seji dne 10. oktobra 
2022 sprejel

O D L O K
o subvencioniranju varstva otrok  

s posebnimi potrebami

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok ureja subvencioniranje varstva otrok s poseb-

nimi potrebami iz Občine Piran (v nadaljevanju občina), ki 
so vključeni v programe vzgoje in izobraževanja v skladu z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer v 
času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi (v 
nadaljevanju: varstvo).

II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE

2. člen
Pravico do subvencije lahko uveljavlja eden izmed staršev 

oziroma zakoniti zastopnik ali rejnik otroka s posebnimi potre-
bami (v nadaljevanju: vlagatelj) pod naslednjimi pogoji:

– da ima otrok stalno prebivališče v Občini Piran na dan 
vloge,

– da je otrok vključen v redni program vzgoje in izobra-
ževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami pri javnem zavodu, ki je izvajalec programa varstva 
v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi,

– da je otrok vključen v počitniško varstvo zunaj občine 
stalnega prebivališča.

III. VIŠINA SUBVENCIJE

3. člen
(1) Višina subvencije znaša najmanj 50 % cene varstva 

z vključenim stroškom prehrane, skladno s cenikom izvajalca 
programa počitniškega varstva.

(2) Letna višina subvencije za posameznega otroka znaša 
lahko največ 600,00 EUR.

IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE

4. člen
(1) Vlagatelj odda vlogo na predpisanem obrazcu, ki je 

objavljen na uradnih spletnih straneh občine za tekoče leto. 
Obvezna priloga k vlogi je potrdilo o vključenosti otroka v redni 
program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmer-
janju otrok s posebnimi potrebami pri javnem zavodu, ki je izva-
jalec programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki.

(2) Upravičenec pridobi pravico do subvencije na podlagi 
odločbe, ki jo izda uprava občine.

(3) Pravica do subvencije se prizna za čas vključitve 
v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer od meseca 
predložitve vloge dalje.

5. člen
Subvencija se izplačuje mesečno neposredno javnemu za-

vodu, katerega redni program vzgoje in izobraževanja v skladu 
z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami obiskuje 
otrok in je hkrati izvajalec programa varstva v času počitnic, med 
vikendi in prazniki, ki so dela prosti dnevi, na podlagi izdanega 
e-računa. Računu mora biti predložena specifikacija o koriščenju 
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programa varstva v času počitnic, med vikendi in prazniki, ki so 
dela prosti dnevi. Ko upravičenec do subvencije doseže letni 
maksimum subvencije v višini 600,00 EUR, se morebitni nadaljnji 
zahtevki za izplačilo računa zavrnejo kot neutemeljeni.

V. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2022
Piran, dne 10. oktobra 2022

Župan 
Občine Piran

Đenio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 del-
la Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, 
nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15– ZUUJFO e 76/16 – Decisione della C. cost.) 
e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta 
Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)

E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O
sui contributi all’assistenza  

ai bambini con disabilità 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 36a seduta ordinaria in data 10 ottobre 2022.

N. 007-5/2022
Pirano, 18 ottobre 2022

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 
17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della 
RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 36ª 
seduta ordinaria il giorno 10/10/2022 ha approvato il seguente

D E C R E T O
sui contributi all’assistenza  

ai bambini con disabilità

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Il presente Decreto regola i contributi finalizzati alla coper-

tura dei costi di assistenza ai bambini con disabilità provenienti 
dal Comune di Pirano (nel prosieguo: Comune) inseriti nei pro-
grammi di educazione e istruzione in conformità con la Legge 
sull'orientamento dei bambini con disabilità, ovvero durante 
il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei 
giorni festivi (nel prosieguo: Assistenza).

II. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Articolo 2
Può esercitare il diritto al contributo economico soltanto 

uno dei genitori o rappresentanti legali o affidatari del bambino 
con disabilità (nel prosieguo: Richiedente), date le seguenti 
condizioni:

– residenza del bambino nel Comune di Pirano alla data 
della presentazione della domanda,

– iscrizione del bambino nel programma genera-
le di educazione e istruzione in conformità con la Legge 
sull'orientamento dei bambini con disabilità presso l’istituto 
pubblico che fornisce il programma di assistenza durante le va-
canze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi, nonché

– iscrizione del bambino nel programma di assistenza 
durante le vacanze scolastiche al di fuori dal comune in cui 
risiede.

III. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Articolo 3
(1) Il contributo copre un minimo del 50 % del costo 

dell’assistenza, ivi incluse le spese di vitto, in conformità con 
il listino prezzi dell’ente fornitore del programma di assistenza 
durante le vacanze scolastiche.

(2) L’ammontare annuo del contributo previsto per cia-
scun bambino è di un massimo di 600,00 Euro.

IV. RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Articolo 4
(1) Il richiedente presenta domanda sul modulo prescritto 

pubblicato sui siti ufficiali del Comune per l’anno corrente. 
Costituisce allegato obbligatorio alla domanda il certificato di 
iscrizione del bambino nel programma generale di educazio-
ne e istruzione in conformità con la Legge sull'orientamento 
dei bambini con disabilità presso l’istituto pubblico che attua 
il programma di assistenza durante il periodo delle vacanze 
scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi.

(2) Il beneficiario acquisisce il diritto al contributo sulla 
base dell’apposita delibera rilasciata dall’Amministrazione del 
Comune.

(3) Il diritto al contributo è riconosciuto per il periodo di iscri-
zione nel programma di educazione e istruzione in conformità con 
la Legge sull'orientamento dei bambini con disabilità, a partire dal 
mese in cui è stata presentata la domanda.

Articolo 5
Il contributo è erogato mensilmente direttamente all’ente 

pubblico il cui programma generale di educazione e istruzione 
in conformità con la Legge sull'orientamento dei bambini con 
disabilità è frequentato dal bambino e che, nel contempo, l’ente 
fornisce il programma di assistenza durante il periodo delle 
vacanze scolastiche, nei fine settimana e nei giorni festivi, sulla 
base di fattura elettronica emessa. Alla fattura deve essere al-
legata la specifica sulla fruizione del programma di assistenza 
durante il periodo delle vacanze scolastiche, nei fine settimana 
e nei giorni festivi. Al raggiungimento dell’importo massimo 
del contributo che ammonta a Euro 600,00 per beneficiario, 
le eventuali successive richieste di pagamento della fattura 
saranno respinte come non motivate.

V. DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

N. 007-5/2022
Pirano, 10 ottobre 2022

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković
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ŽUŽEMBERK

3285. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 
2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. 
in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US) in 72. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list 
RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog 
župana na 17. seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2023 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Konto Naziv konta Proračun 

leta 2023
1 2 3

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 8.633.940
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.230.440

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 4.649.530
700 Davki na dohodek in dobiček 4.200.000
703 Davki na premoženje 305.730
704 Domači davki na blago in storitve 139.800
706 Drugi davki 4.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 580.910
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 273.710
711 Takse in pristojbine 20.000
712 Denarne kazni 33.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.000
714 Drugi nedavčni prihodki 250.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 1.102.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 2.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 1.100.000

73 PREJETE DONACIJE (730) 21.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 21.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.280.000

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.150.000
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 1.130.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.788.740
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 2.457.406
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 431.800
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 67.780
402 Izdatki za blago in storitve 1.939.326
403 Plačila domačih obresti 13.500
409 Rezerve 5.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.543.250
410 Subvencije 286.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.653.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 93.200
413 Drugi domači transferi 510.550

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.739.584
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.739.584

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431) 48.500
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 36.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 12.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) –1.154.800
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 Dana posojila

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.500.000

500 Domače zadolževanje 1.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 345.200

550 Odplačila domačega dolga 345.200
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.154.800
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.154.800
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 148.000

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo 
sestavljata postavke in konto.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za 

sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– prihodki od prejetih donacij,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij,
– prihodki od najemnin od oddaje občinskega stvarnega 

premoženja v najem,
– prihodki od prodaje kapitalskih naložb,
– prihodki iz naslova turistične takse,
– koncesijske dajatve od iger na srečo,
– koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo,
– koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa.

5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)

Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika 
(v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:

– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– občinska uprava,
– režijski obrat.

6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)

Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sred-
stva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva 
razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena 
ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre 
nova postavka.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega 
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v 
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa 
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

7. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Na predlog predlagatelja lahko župan odloča o prerazpo-
reditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunski-
mi postavkami in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje 
nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva.

O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poro-
ča občinskemu svetu.

7.a člen
(odpiranje novih proračunskih postavk in kontov  

ter zagotavljanje pravic porabe na njih)
Med izvrševanjem proračuna nove proračunske postavke 

lahko odpre župan, če pri planiranju proračuna ni bilo tega mo-
goče predvideti in če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz 
nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih utemeljenih 
razlogov. Sredstva se zagotovijo iz namenskih prejemkov ve-

zanih na razpise oziroma s prerazporeditvijo sredstev oziroma 
drugih proračunskih postavk.

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, 
če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov 
konto se lahko odpre v okviru obstoječe proračunske postavke 
in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki.

O odpiranju novih proračunskih postavk in kontov župan 
dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko neomejeno spreminja vrednost posameznih 
projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih progra-
mov. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno 
obvešča občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi sklepa župana.

Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan ob-
čine, in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov 
– DIIP ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s 
sklepom potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske 
zasnove – PIZ.

Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, 
ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih 
razpisov, nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov 
uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov 
spremeni s sklepom župan.

9. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 
za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt ra-
zvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe 
v sprejetem proračunu.

V letu 2023 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki 
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo 
v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:

– za leto 2023 do višine 60 % obsega pravic porabe, zago-
tovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih 
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2022;

– za leto 2024 do višine 40 % obsega pravic porabe, zago-
tovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih 
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2022.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2023 za blago in sto-
ritve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih 
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2022.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko do-
kumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, 
ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako 
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami 
in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje predlagateljev FN.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov predlagatelja FN.

10. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)

Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna 
se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije.

Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana 
in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma 
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prejemnika sredstev. Popust ne more biti nižji kot znaša 3 me-
sečni EURIBOR povečan za dve odstotni točki na dan podpisa 
pogodbe oziroma aneksa k osnovni pogodbi, v katerem se 
določi predčasno plačilo.

11. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezer-
ve oblikovani po ZJF in Statuta Občine Žužemberk.

Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri 
tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 
2.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan 
dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

12. člen
(pooblastilo županu za odpis dolgov)

Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave 
v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne vnovčljivosti 
premoženja dolžnika, da terjatev ni mogoče izterjati, vendar 
skupno ne več kot 0,1 % primerne porabe določene Občini 
Žužemberk za proračunsko leto.

Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem 
letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati. O odpisu dolga 
župan dvakrat letno obvesti občinski svet.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(zadolževanje in poroštva)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 
1.500.000 EUR.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči 
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % spre-
jetega proračuna.

O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.

14. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima 

občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv  
na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s 
soglasjem občine, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Zadolžujejo se lahko 
do skupne višine 300.000 EUR in izdajajo poroštva do skupne 
višine 50.000 EUR.

Javno podjetje CERO-DBK d.o.o. se za izgradnjo objekta 
za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) ter za nakup 
fiksne tehnološke in premične opreme lahko zadolži do višine 
695.000 EUR.

Delež višine zadolžitve Občine Žužemberk iz prejšnjega 
odstavka je sorazmeren glede na ustanovitveni delež, ki ga 
ima Občina Žužemberk v javnem podjetju CERO-DBK d.o.o..

Javno podjetje CERO-DBK d.o.o. najema kredita ne sme 
zavarovati s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju 

javne gospodarske službe, pri čemer se sredstva za servisira-
nje dolga zagotovi iz neproračunskih virov.

15. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Za namene splošne proračunske rezervacije se v prora-
čunu predvidijo sredstva v višini 3.000 EUR.

6. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA

16. člen
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna)

Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko 
porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri nepo-
srednih in posrednih uporabnikih ter drugih prejemnikih opravlja 
pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.

Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in 
posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega 
proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega pro-
računa omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane 
podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti 
računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev 
proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz 
občinskega proračuna.

Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik 
sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili 
drugega odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim 
v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega 
uporabnika.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v 
letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

18. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-10/2022
Žužemberk, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Žužemberk

Jože Papež

3286. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Žužemberk

Na podlagi 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), 218. in 218.a 
do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 
110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 3. in 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 
32/16 in 15/17 – odl. US), določb VI. poglavja Zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, 
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Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 
– ZDavNepr), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk 
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet Občine Žužemberk 
na 17. seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  

v Občini Žužemberk

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok ureja območja, odmero in obveznosti plače-

vanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadalj-
njem besedilu: nadomestilo) v Občini Žužemberk.

(2) S tem odlokom se natančneje določi:
– območja plačevanja nadomestila,
– merila za določitev višine odmere nadomestila,
– zavezance za plačilo nadomestila,
– višino nadomestila,
– oprostitve plačila,
– obračunavanje in pobiranje nadomestila,
– druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.

2. člen
(1) Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidane-

ga stavbnega zemljišča na celotnem območju občine.
(2) Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista stavbna 

zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavba-
mi in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodar-
ske javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na 
podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo 
stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospo-
darske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene 
parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano 
stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na 
kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, 
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za 
nezazidano stavbno zemljišče.

(3) Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemlji-
šča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da 
je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki 
niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da 
je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki 
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso na-
menjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Šteje se, da je 
za zemljiške parcele zagotovljena oskrba s pitno vodo in ener-
gijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop 
na javno cesto, če je za območje, na katerem ležijo, sprejet 
občinski prostorski izvedbeni akt oziroma občinski podrobni 
prostorski načrt. Če je za območje, na katerem ležijo zemljiške 
parcele, sprejet občinski prostorski načrt, se šteje, da je za njih 
zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak 
in odstranjevanje odpadkov, če imajo takšne parcele urejen 
dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je tudi možno 
izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektro-
energetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni 
dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.

(4) Nadomestilo se plačuje od:
a) stanovanjske površine, ki predstavlja neto tlorisno po-

vršino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalni-
ce, shrambe, kleti, pralnice, kotlarne, delavnice za prosti čas, 
kabineta, neto tlorisna površina garaž za osebne avtomobile 
in drugih zaprtih prostorov v objektu. Pri večstanovanjskih 

objektih, kjer površin skupnih in pomožnih prostorov (hodnikov, 
stopnišč ipd.) ni možno določiti, se nadomestilo odmeri od neto 
tlorisne površine stanovanja, ki se pomnoži s faktorjem 1,15;

b) poslovne površine, ki predstavlja neto tlorisno površino 
poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno pove-
zani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, 
garderobe, pisarne, hodniki ipd.);

c) odprtih prostorov, ki se po tem odloku štejejo za poslov-
ne površine in niso vključene v točki b) in se točkujejo po vrsti 
dejavnosti, kot to določa 6. člen tega odloka, pri površini za 
odmero nadomestila pa se glede na namen uporabe upošteva 
naslednje korekcijske faktorje:

– za parkirišča, odprta skladišča, nadstrešnice, manipu-
lativne površine: 0,3

– za vsa zemljišča na območju bencinske črpalke: 0,5
– za površine bazenov: 0,5
– za ograjene površine okrog bazenov in prostore za 

kampiranje: 0,3
– za zunanje gostinske površine: 0,5
– za rekreacijske površine (tudi tenis igrišča ipd.): 0,3
– za razstavno prodajne površine: 0,7.

II. OBMOČJA PLAČEVANJA NADOMESTILA

3. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določena 

po naslednjih kriterijih:
– lega stavbnega zemljišča;
– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti;
– opremljenost s komunalno in drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo;
– način pozidave (vrsta, gostota pozidave in značaj po-

zidave).

4. člen
(1) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo:
Prvo območje: delno Žužemberk, Dvor, delno Prapreče, 

Zafara.
Drugo območje: delno Dešeča vas, Dolnji Križ, Dolnji 

Kot, Budganja vas, Ratje, Sela pri Hinjah, Gornji Kot, Gornji 
Križ, Gradec, Hinje, Hrib pri Hinjah, Jama pri Dvoru, Šmihel pri 
Žužemberku, Klopce, Lašče, Lazina, Lopata, Veliko Lipje, Malo 
Lipje, Pleš, Mačkovec pri Dvoru, Podgozd, Poljane pri Žužem-
berku, Prevole, Visejec, Reber, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, 
Stavča vas, Vrhovo pri Žužemberku, Trebča vas, Sadinja vas 
pri Dvoru, delno Žužemberk, Žvirče, delno Prapreče, Zalisec.

Tretje območje: Boršt pri Dvoru, Podlipa, Sela pri Ajdovcu, 
Gornji Ajdovec, Dolnji Ajdovec, Klečet, Veliki Lipovec, Brezova 
reber pri Dvoru, delno Drašča vas, Mali Lipovec, Plešivica, 
Vinkov vrh, Srednji Lipovec, delno Dešeča vas.

(2) Meje območij so prikazane na grafični karti, ki je se-
stavni del tega odloka.

(3) Meje naselij so določene v registru prostorskih enot, 
ki so v pristojnosti upravljanja Geodetske uprave Republike 
Slovenije – Območne enote Novo mesto.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

5. člen
Pri določitvi višine nadomestila se upoštevajo naslednja 

merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 

drugimi objekti in napravami ter možnost priključitve na posa-
mezne objekte in naprave;

– lega, namembnost in smotrna raba stavbnega zemljišča.

6. člen
(1) Pri opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno 

infrastrukturo se upošteva možnost priključitve na posamezne 
objekte in naprave, ki se ovrednoti z naslednjim številom točk:
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1. vodovod 20 točk
2. električno omrežje 20 točk
3. javna kanalizacija 40 točk
4. telefonsko omrežje 30 točk
5. plinovodno omrežje 20 točk
6. javna razsvetljava 10 točk
7. makadamska cesta 10 točk
8. asfaltna cesta 20 točk
9. cestišče s hodnikom za pešce 10 točk

(2) V kolikor se pojavi dvom v zvezi z možnostjo priključi-
tve objekta na posamezno komunalno napravo, o tem odloča 
upravljalec posamezne komunalne naprave.

(3) Opremljenost s kanalizacijo, vodovodom in elektriko 
se točkuje, kadar je stavbno zemljišče na posamezno komu-
nalno omrežje, kot je zavedeno v registru nepremičnin, od roba 
stavbnega zemljišča oddaljeno manj kot 50 m in je nanj možno 
izvesti priključek.

7. člen
(1) Po namenu uporabe se stavbna zemljišča na območjih 

iz 2. člena tega odloka razvrstijo v naslednje skupine dejavnosti:
a) GOSPODARSKI NAMEN 1: proizvodnja kemikalij, 

kemičnih izdelkov in umetnih vlaken; proizvodnja izdelkov iz 
gume in plastičnih mas; proizvodnja kovin in kovinskih izdel-
kov; pridobivanje energetskih surovin; pridobivanje rudnin in 
kamnin; dejavnosti finančnih storitev, zavarovanja in pokojnin-
ski skladi, pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške 
storitve, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske 
dejavnosti, podjetniško in poslovno svetovanje, arhitekturno in 
tehnično projektiranje, znanstveno raziskovalna in razvojna de-
javnost, oglaševanje in raziskovanje trga, veterinarstvo, druge 
raznovrstne poslovne dejavnosti;

b) GOSPODARSKI NAMEN 2: obdelava in predelava lesa; 
proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; gradbeništvo;

c) GOSPODARSKO POSLOVNI NAMEN 1: proizvodnja 
vlaknin, papirja, založništvo, tiskarstvo; proizvodnja kovinskih 
izdelkov brez strojev in naprav; proizvodnja strojev in naprav; 
proizvodnja vozil in plovil;

d) GOSPODARSKO POSLOVNI NAMEN 2: proizvodnja 
tekstilij, tekstilnih in krznenih izdelkov; proizvodnja usnja, usnje-
nih izdelkov; proizvodnja električne, optične opreme; proizvo-
dnja pohištva, drugih predelovalnih dejavnosti, reciklaža; oskr-
ba z elektriko, plinom, vodo; gostinstvo;

e) TRGOVINA: trgovina, popravila motornih vozil; zaseb-
na gospodarstva z zaposlenim osebjem;

f) STORITVENA DEJAVNOST 1: kmetijstvo, lov, gozdar-
stvo; ribištvo; proizvodnja hrane, pijač, tobačni izdelki; promet, 
skladiščenje, zveze; nepremičnine, najem poslovne storitve; 
eksteritorialne organizacije, združenja;

g) STORITVENA DEJAVNOST 2: druge javne, skupne in 
osebne storitve;

h) DRUŽBENA DEJAVNOST: javna uprava, obramba, so-
cialno zavarovanje; izobraževanje; zdravstvo, socialno varstvo.

(2) Pri razvrstitvi posameznih dejavnosti v navedene sku-
pine dejavnosti se upoštevajo predpisi, ki urejajo standardno 
klasifikacijo dejavnosti.

(3) Glede na lego in vrsto dejavnosti se stavbna zemljišča 
točkujejo z naslednjim številom točk:

skupine dejavnosti število točk
 območje 1 območje 2 območje 3

a gospodarski namen 1 620 260 100
b gospodarski namen 2 520 260 50
c gosp. posl. namen 1 420 210 50
d gosp. posl. namen 2 370 160 50
e trgovina 320 160 50
f storitvena dejavnost 1 270 110 50
g storitvena dejavnost 2 220 110 /
h družbena dejavnost 100 60 /

(4) V primeru, da je posamezna pravna oseba registrirana 
za več dejavnosti, ki jih opravlja na isti lokaciji, se pri odmeri 
nadomestila upošteva prevladujoča dejavnost.

8. člen
(1) Smotrna uporaba stavbnega zemljišča se glede na 

lego in vrsto stanovanjske zazidave točkuje po naslednji tabeli:
Tabela 1

Vrsta zazidave 1. območje 2. območje 3. območje
Individualne hiše 70 40 20
Vrstne hiše 60 40 20
Blokovna gradnja 40 35 10

(2) Namen uporabe stavbnega zemljišča se točkuje po 
naslednji tabeli:

Tabela 2
Vrsta zazidave 1. območje 2. območje 3. območje
Stanovanjski 30 20 10
nezazidana stavbna 
zemljišča –  
stanov. gradnja 40 30 20
nezazidana stavbna 
zemljišča –  
poslovna gradnja 70 50 30

9. člen
(1) Mesečna višina nadomestila po merilih tega odloka se 

določi tako, da se skupno število točk iz 6., 7. in 8. člena sešte-
je in seštevek pomnoži s površino stanovanjske ali poslovne 
površine v skladu z določili 2. člena tega odloka in ustrezno 
vrednostjo točke za odmero nadomestila.

(2) Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno 
zemljišče se določi tako, da se skupno število točk iz 6. in 
8. člena tega odloka pomnoži s celotno površino nezazidanega 
stavbnega zemljišča v skladu z določili 2. člena tega odloka in 
ustrezno vrednostjo točke za odmero nadomestila.

IV. ODMERA IN PLAČILO NADOMESTILA

10. člen
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni upo-

rabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice 
razpolaganja oziroma lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec), od 
katerih se plačuje nadomestilo.

(2) Nadomestilo odmeri davčni organ.
(3) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje 

nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, za-
staranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni 
plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe predpisov, 
ki določajo davčni postopek.

11. člen
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2023 

znaša
– za stanovanja in počitniške hiše  

ter garaže zasebnih lastnikov: 0,0001770 EUR
– za objekte družbene dejavnosti: 0,0000750 EUR
– za poslovne površine v stavbah: 0,0002250 EUR
– za nezazidana stavbna zemljišča, 

namenjena izgradnji poslovnih površin: 0,0002250 EUR
– za nezazidana stavbna zemljišča, 

namenjena stanovanjski pozidavi: 0,0000420 EUR

(2) Če Občinski svet Občine Žužemberk ne sprejme vre-
dnosti točke za izračun nadomestila na območju Občine Žu-
žemberk za naslednje leto do 31. decembra tekočega leta, se 
vrednost točke s 1. januarjem naslednje leto revalorizira z in-
deksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, 
za katerega se nadomestilo odmerja. Župan o novi vrednosti 
točke sprejme ugotovitveni sklep in ga objavi v Uradnem listu.
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12. člen
(1) Zavezanci so dolžni občinski upravi Občine Žužem-

berk posredovati podatke najkasneje v 15 dneh po nastanku 
obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse 
druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter 
površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko ko-
munalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbne-
ga zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti zahtevo 
občinske uprave Občine Žužemberk, če se podatki pridobivajo 
na podlagi poziva. Spremembe podatkov se pri odmeri nado-
mestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu.

(2) Enotno evidenco zavezancev vodi občinska uprava 
Občine Žužemberk, ki jo dopolnjuje iz napovedi zavezancev in 
javnih evidenc iz lastne pristojnosti ter iz pristojnosti državnih 
organov na način in po postopku, ki ga določajo predpisi o 
prostorskem načrtovanju in evidentiranju nepremičnin.

(3) V primeru, da niti lastnik niti uporabnik ne javita spre-
memb, ki se nanašajo na novega uporabnika, prejšnji zaveza-
nec za plačilo nadomestila pa zavrne odločbo, je nadomestilo 
dolžan plačati lastnik nepremičnine.

(4) V primeru, da predloženi podatki niso skladni z eviden-
cami GURS in registrom podatkov s katerimi razpolaga Občina 
Žužemberk, se zaradi uskladitve podatkov opravi ogled na terenu.

V. OPROSTITVE PLAČILA

13. člen
(1) Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno 

zemljišče velja za:
– zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni 

del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stano-
vanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske sta-
novanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. 
Petletna oprostitev prične teči z dnem vselitve v stanovanje ali 
stanovanjsko hišo, na podlagi vloge zavezanca.

(2) Davčni organ lahko dovoli odlog plačila, obročno od-
plačilo, odpis dolga v celoti ali deloma, če ugotovi, da bi pla-
čevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in 
njegove družine, v skladu z zakonom o davčnem postopku.

(3) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o ce-
lotni ali delni enoletni oprostitvi plačila nadomestila v primerih 
elementarnih in drugih nesreč, katerih posledica bi bila ogrože-
na socialna varnost zavezanca in njegove družine.

VI. NADZOR

14. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka je v pri-

stojnosti občinske uprave.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen
V kolikor zavezanec v 15 dneh:
– po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi 

ne prijavi nastanka obveznosti ali spremembe plačila nadome-
stila, skladno s tem odlokom ali vseh sprememb, ki vplivajo na 
odmero nadomestila,

– od prejema poziva občinske uprave Občine Žužemberk 
ne posreduje verodostojnih podatkov, ki omogočajo odmero 
nadomestila,

se kaznuje z globo:
– 1.000,00 EUR pravna oseba,
– 400,00 EUR odgovorna oseba pravne osebe,
– 600,00 EUR samostojni podjetnik posameznik,
– 250,00 EUR posameznik.

VIII. KONČNE DOLOČBE

16. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka za območje Občine Žužem-

berk preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 133/03, z dne 
29. 12. 2003).

(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2023.

Št. 422-2/2022-5
Žužemberk, dne 6. oktobra 2022

Župan
Občine Žužemberk

Jože Papež
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3287. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izvajanju gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov 
in gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju 
Občine Žužemberk

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in Statuta Občine Žužemberk 
(Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk 
na 17. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja  
in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske 

javne službe odlaganja ostankov predelave  
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  

na območju Občine Žužemberk

1. člen
Naslov Odloka o izvajanju gospodarske javne službe 

zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne 
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk (Uradni list 
RS, št. 18/14) se spremeni, tako da se glasi: »Odlok o izvaja-
nju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih 
odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter 
odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov na obmo-
čju Občine Žužemberk.«

2. člen
(pomen izrazov)

V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja 
in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju Občine Žužemberk se v 4. členu 19. toč-
ka spremeni tako, da se glasi:

»19. CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske 
je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, odlaganje 
odpadkov, začasno skladiščenje ter odlaganje nenevarnih od-
padkov.«

in doda nova 19.a točka, ki se glasi:
»19.a CERO-DBK – Center za ravnanje z odpadki Dolenj-

ske in Bele krajine je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja 
zbiranje, sortiranje, kompostiranje ter mehansko-biološka ob-
delava določenih vrst komunalnih odpadkov.«

3. člen
V 1., 5. in 47. členu se besedilo »odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« nadome-
sti z besedilom »odlaganja ostankov obdelanih komunalnih 
odpadkov«.

4. člen
(izvajalec javne službe)

V 5. členu se v drugem odstavku besedilo »sta javni 
podjetji Komunala Novo mesto, d. o. o. (za področje zbiranja 
in prevoza) ter CEROD d.o.o., (ostale dejavnosti)« spremeni 
tako, da se glasi:

»so javna podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. (za 
področje zbiranja in prevoza), CERO-DBK d.o.o. (za področje 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov) ter CEROD, 
d.o.o. (za področje odlaganja ostankov obdelanih komunalnih 
odpadkov)«.

5. člen
(izvajanje javne službe)

V 6. členu se v 4. točki v drugi alinei za besedo CeROD 
doda tekst, ki se glasi:

»oziroma CERO-DBK«.
V 6. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Dejavnost CeROD-a v naslednjem obsegu:
– odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov po 

predpisih na področju ravnanja z odpadki, 
– odlaganje nenevarnih odpadkov,
– odstranjevanje z odlaganjem nevarnih odpadkov – azbest,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz de-

javnosti CeROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.«
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. Dejavnost CERO-DBK-ja v naslednjem obsegu:
– zbiranje odpadkov v okviru zbirnega centra CERO-DBK,
– zagotavljanje obdelave določenih vrst komunalnih od-

padkov in oddajanje v predelavo izločenih frakcij, ki so izločene 
v okviru obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,

– kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz de-

javnosti CERO-DBK po predpisih na področju ravnanja z od-
padki.«

6. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:

»49.a člen
(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo)

(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komu-
nalnih odpadkov.

(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na 
podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od 
uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.

(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obde-
lave ter odlaganja se uredi v pogodbi.«

7. člen
V odloku se 50. člen spremeni tako, da se glasi:

»50. člen
(splošna določba o cenah)

(1) Za oblikovanje in potrjevanje cen se uporabljajo predpis, 
ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ta odlok in odloki 
o ustanovitvi izvajalcev posameznih gospodarskih javnih služb.

(2) V primeru spremembe predpisa iz prvega odstavka 
tega člena, ki ureja metodologijo, morajo izvajalci gospodarskih 
javnih služb v elaboratih oblikovati in predlagati v potrditev cene 
v višini, ki omogoča pokritje upravičenih stroškov ter dopusten 
donos.

(3) Če ta odlok ne določa drugače, se razlika med potrje-
no in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja glede 
na dejansko količino opravljenih storitev upošteva pri izračunu 
predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 4. člena 

tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komu-
nalnih odpadkov javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem 
obsegu.

Sklep o prevzemu gospodarske javne službe obdelava 
določenih vrst komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi 
Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..
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S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Od-
lok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz 
komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 18/14).

9. člen
(začetek veljavnosti in uporaba odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo 
pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe ob-
delava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja 
CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.

Št. 354-26/2014-2
Žužemberk, dne 11. oktobra 2022

Župan
Občine Žužemberk

Jože Papež

3288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Žužemberk (SD OPN 2)

Na podlagi drugega odstavka 124. člena v povezavi s 
prvim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) ter 18. člena Statuta Občine 
Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine 
Žužemberk na 17. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka  

o občinskem prostorskem načrtu  
Občine Žužemberk (SD OPN 2)

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev  
občinskega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejmejo (druge) spremembe in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žužem-
berk, ki je bil sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu 
RS, št. 55/14 in 4/20 – tehnični popravek (v nadaljnjem bese-
dilu: OPN).

(2) Druge spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem 
besedilu: SD OPN 2) se nanašajo na določila izvedbenega dela 
odloka in na grafične prikaze na kartah izvedbenega dela (v 
merilu 1:5000) z opredelitvijo novih stavbnih zemljišč, oprede-
litvijo oziroma povečanjem posameznih enot urejanja prostora 
(v nadaljevanju tudi: EUP), določitvijo pripadajoče podrobne 
namenske rabe (v nadaljevanju: PNRP), zmanjšanje nekaterih 
vinogradniških območij ter izvzem manjšega dela stavbnih 
zemljišč z vračilom v kmetijsko rabo. Posledično se spremenijo 
in dopolnijo tudi določila prostorskih izvedbenih pogojev za 
posamezne EUP.

(3) Nova stavbna zemljišča predstavljajo zapolnitev ali 
zaokrožitev stavbnih zemljišč:

– v okvirnih območjih zgoščene poselitve, tj. v območjih 
naselij: 6. Dolnji Kot, 9. Dvor, 15. Hrib pri Hinjah, 16. Jama pri 
Dvoru, 22. Mačkovec pri Dvoru, 30. Prapreče, 34. Sadinja vas 
pri Dvoru, 43. Vinkov Vrh, 48. Zafara, 50. Žužemberk;

– na okvirnem območju razpršene poselitve: 1. Boršt pri 
Dvoru, 2. Brezova Reber pri Dvoru, 5. Dolnji Ajdovec, 7. Dolnji 

Križ, 8. Drašča vas, 10. Gornji Ajdovec, 13. Gradenc, 17. Kle-
čet, 19. Lašče, 21. Lopata, 23. Mali Lipovec, 25. Pleš, 26. Ple-
šivica, 28. Podlipa, 32. Ratje, 33. Reber, 35. Sela pri Ajdovcu, 
37. Srednji Lipovec, 39. Šmihel pri Žužemberku, 42. Veliko 
Lipje, 44. Visejec, 46. Vrh pri Križu, 47. Vrhovo pri Žužemberku, 
51. Žvirče.

– na vinogradniških območjih:
– Brinova gora (Dolnji Križ),
– Območje SZ od Prapreč (Prapreče),
– Gradenska gora (Gradenc),
– Podšempavel – Stara Gora (Dvor in Gornji Kot),
– Mačkovski tali (Mačkovec pri Dvoru),
– Sadinjski tali (Mačkovec pri Dvoru in M. Lipovec),
– Hrib (Mali Lipovec),
– Boršt (Boršt pri Dvoru),
– Dolge Njive (Brezova Reber pri Dvoru),
– na Pogancah (Žužemberk).

(4) Manjše spremembe znotraj območij Urbanističnih na-
črtov: naselja Žužemberk in z njim povezanega naselja Zafara, 
naselja Dvor in z njim povezanih naselij Jama pri Dvoru, Pod-
gozd in Vinkov Vrh ter naselja Hinje in z njim povezanih naselij 
Hrib pri Hinjah in Lazina ne spreminjajo koncepta razvoja 
posameznega Urbanističnega načrta.

(5) SD OPN 2 upošteva tudi nekatere neusklajenosti 
v tekstualnem delu osnovnega OPN ter usmeritve nosilcev 
urejanja prostora.

2. člen
(vsebina in oblika SD OPN 2)

(1) SD OPN 2 vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze.
(2) Tekstualni del SD OPN 2 je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Prehodne in končne določbe
Vključuje tudi spremembe in dopolnitve Priloge 1 (3.5.0.0 

Specifikacije EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP) in 
Priloge 2 (3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo OPPN).

(3) Grafični prikazi SD OPN 2 vsebujejo:
strateški del:
– karta 3 – prikaz okvirnih območij naselij, vključno z 

območji razpršene gradnje, ki se sanirajo, ter prikazi okvirnih 
območij razpršene poselitve (_21_str_del_2132_zas_pos_rg_
rp-1 list)

– karta 4.2 – prikazi usmeritev za razvoj v krajini (_21_str_
del_2142_zas_ost_kraj-1 list)

izvedbeni del:
– karta 221 – pregledna karta Občine Žužemberk z razde-

litvijo na liste (M 1:25.000) (_221_preg_kar_listi – 1 list),
– karta 222 – pregledna karta občine s prikazom osnovne 

namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infra-
strukture (M 1:25.000) (_222_preg_kar_onrp_gji – 1 list),

– karta 223 – prikazi območij enot urejanja prostora, po-
drobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih 
pogojev (M 1:5.000) (_223_eup_pnrp_pip -... listov),

– karta 224 – prikazi območij enot urejanja prostora in 
gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000) (_224_eup_gji 
–... listov).

(4) Obvezne priloge vsebujejo:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine Žu-

žemberk,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve SD OPN 2,
– prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora ter 

odločba MOP glede CPVO,
– obrazložitev in utemeljitev SD OPN 2,
– povzetek za javnost,
– elaborat posegov na kmetijska zemljišča.
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2. IZVEDBENI DEL

3. člen
V 12. členu (druga za občino pomembna območja), točki (6) 

– območja mineralnih surovin, se v celoti črta prvi stavek in se 
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Na območju Občine 
Žužemberk se trenutno nahaja en pridobivalni prostor, za katerega 
je država dodelila rudarsko pravico in koncesijo za gospodarsko 
izkoriščanje mineralnih surovin. To je Vrh pri Križu, ki je v grafič-
nem delu opredeljen z EUP LN KGV-VK01.pin.«

4. člen
V 13. členu (zasnova gospodarske javne infrastrukture 

lokalnega pomena), točki (17), se zadnji del drugega stavka z 
besedilom: »električne energije 1x110 kV Kočevje–Novo me-
sto« nadomesti z besedilom »DV 110 kV Hudo–Kočevje«.

5. člen
V 18. členu (usmeritve za notranji razvoj, prenovo in 

širitev naselij), točki (5), se v predzadnjem stavku besedna 
zveza »GSM baznih postaj« nadomesti z novim besedilom, ki 
se glasi: »bazne postaje mobilne telefonije«.

6. člen
V 23. členu (usmeritve za razvoj v krajini) se v:
– točki (8), v zadnjem stavku črta zadnji del besedila, tako 

da le-ta na novo glasi: »Nove gozdne površine lahko nastajajo 
le z naravnim zaraščanjem.«

– točki (24) besedilo črta in v celoti nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi: »Na površinah gozdne infrastrukture in 
primernih poljskih poteh se lahko označijo sprehajalne, kolesar-
ske in jahalne poti. Njihovo rabo se določi na osnovi predhodno 
izdelanih strokovnih podlag v skladu s predpisi s področja kme-
tijstva in gozdarstva in pod pogoji pristojnih strokovnih služb s 
tega področja.«

7. člen
V 34. členu (splošne usmeritve OPPN), točki (1), se na 

koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Na območjih ve-
ljavnih in predvidenih OPPN so v grafičnih prikazih tega OPN 
okvirno (informativno) prikazane prevladujoče PNR.«

8. člen
V 36. členu (varovanje naravnih dobrin in varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami) se v:
– točki (5) za četrtim stavkom doda besedilo, ki se glasi: 

»Krčitev gozda v kmetijske namene in izdaja odločbe ni do-
voljena, kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi krčitve 
bistveno ogrozili funkcije sosednjih gozdov. Pri presoji ogrože-
nosti se upošteva ovrednotenje funkcij iz gozdnogospodarskih 
načrtov.«

– točki (5) na koncu šestega stavka (po spremembah 
osmega) pred piko doda besedilo, ki se glasi: »ter izda ugoto-
vitveno odločbo«

– točki (64) na koncu besedila doda novo, ki se glasi: »Vo-
dovarstvena območja: Pred onesnaženjem je v enakem smislu 
potrebno varovati vse vodne vire, namenjene za oskrbo pitno 
vodo, tudi tiste, ki nimajo določenih vodovarstvenih območij in 
vodovarstvenega režima v njih, zaradi zagotavljanja skladne 
in zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih količinah in s 
tem varovanja zdravja ljudi. Ti vodni viri so lahko načrtovani, 
rezervni ter za lastno ali javno oskrbo s pitno vodo.«

– točki (66) se za petim stavkom, pred kratico SVPH 
doda rimska številka »III.«, za besedilom v oklepaju (CD, CU) 
pa pika.

– celoti črta točka (86), pri čemer se nadaljnje točke 
ustrezno preštevilčijo.

– točki (87) (po spremembah 86), se drugi stavek nado-
mesti z naslednjim besedilom: »Na območju Občine Žužem-
berk je vrednost projektnega pospeška tal 0,175 (g).«

9. člen
V 37. členu (varstvo kulturne dediščine) se črta besedilo 

točke (2) in se v celoti nadomesti z besedilo, ki se glasi: »V 
občini so kulturni spomeniki zavarovani z občinskim odlokom 
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega po-
mena na območju Občine Žužemberk, zato je pri načrtovanju 
in izvajanju posegov na območjih kulturnih spomenikov treba 
upoštevati varstvene režime iz navedenega predpisa.«

10. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen (varstvo prikritih 

vojnih grobišč in vojnih grobišč) z besedilom, ki se glasi:
»(1) Na območju občine se nahajajo naslednja vojna gro-

bišča in prikrita vojna grobišča, ki so lokacijsko označena tudi 
v grafičnih prilogah OPN:

– Dol. Ajdovec; Grobišče aktivistov, talcev in borcev NOV,
– Dvor; Grobišče 107 borcev NOV,
– Hinje; Grobišče 77 borcev NOV,
– Lašče; Kenotaf padlih na območju Lašč, prenesenih v 

skupno grobnico na Cviblju,
– Žvirče; Prevole_Grobnica in spomenik 36 borcev NOV,
– Srednji Lipovec; Grob borca Gubčeve brigade,
– Cvibelj; Grobišče 1200 borcev NOV – sem preneseni 

tudi iz okolice grobišča.
(2) Na vojnih grobiščih in prikritih vojnih grobiščih je skla-

dno s 30. členom Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, 
št. 65/03, 72/09 in 32/17) prepovedano:

– spreminjati zunanji videz vojnega grobišča v nasprotju 
z zakonom,

– poškodovati vojno grobišče ali odtujevati njegove se-
stave elemente in

– izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenila krnitev spo-
štovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom 
vojnih grobišč.«

11. člen
V 38. členu (splošna merila in pogoji GJI in GJD) se v:
– točki (10) v prvi alineji briše besedna zveza »pomožne 

infrastrukturne objekte«, med besedilom »… pomožni ener-
getski objekti – in nizkonapetostno …« doda besedilo »in 
srednjenapetostno«

– točki (16) tretji stavek v celoti črta in nadomesti z bese-
dilom, ki se glasi: »Lastnik in upravljavec daljnovoda DV 110 
Hudo–Kočevje je družba ELES d.o.o.«

– točki (27) besedna zveza »bazne postaje GSM« na-
domesti z besedilom, ki se glasi: »bazne postaje mobilne 
telefonije«

– točki (27) za prvim stavkom doda nov stavek z bese-
dilom, ki se glasi: »Baznih postaj s samostoječimi antenskimi 
stolpi ni dopustno graditi v bližini prostorskih dominant kot so 
cerkve, gradovi in podobno.«

– točki (31) besedilo v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»– Baznih postaj s samostojnimi antenami ali antenskimi 

drogovi na prej zgrajenih stavbah ali gradbenih inženirskih 
objektih ni dopustno nameščati, če gre za stavbe namenjene 
zdravstvu, varstvu, izobraževanju in bivanju ter na otroška 
igrišča in pokopališča, razen pod pogojem, da s tem izrecno 
soglaša lastnik oziroma upravnik.

– Bazne postaje s samostoječimi antenskimi stolpi je 
dopustno graditi na območjih s podrobnejšo namensko rabo 
I, P, E, B, L in O. Na območjih K1, K2 in G jih je dopustno 
graditi tako, da čim manj ovirajo dejavnosti povezane z rabo 
teh zemljišč.«

12. člen
V 40. členu (KGV – območje z oznako PNR: K – kmetij-

ska zemljišča / K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga 
kmetijska zemljišča) se v:

– točki (3), v četrti alineji besedilo »lokalne (distribucijske) 
elektroenergetske in komunikacijske vode,« nadomesti z no-
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vim, ki se glasi: »lokalne (distribucijske) elektroenergetske in 
dostopovno komunikacijsko omrežje,«

– točki (3) črta besedilo devete alineje,
– točki (13) črta besedilo in se nadomesti z novim, ki se 

glasi: »Dopustna je postavitev začasnih objektov in začasnih 
posegov, in sicer za čas dogodka oziroma sezone: oder z 
nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so 
šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na 
prostem; objekti 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, razsvetlja-
vo smučišča, naprave za zasneževanje smučišča, montažne 
vlečnice z nizko vodeno vrvjo). Po odstranitvi objektov je treba 
vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču.«

– točki (19), v tretjem stavku doda besedilo, tako da se 
tretji stavek v celoti glasi: »Pomožni kmetijsko-gospodarski 
objekti, ki so dopustni, so: poljska pot, gozdna cesta in obora 
za rejo divjih živali. Dopustni pomožni infrastrukturni objekti so: 
kolesarske in pešpoti ter postajališča v okviru rekonstrukcije 
ceste, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni 
objekti vodne infrastrukture namenjene spremljanju stanja voda 
in male komunalne čistilne naprave. Ohranjajo naj se trase 
obstoječih poti (poljskih, peš in gozdnih poti).«

13. člen
V 46. členu (KGV – podobmočja z oznako PNR: povr-

šin agromelioracij kmetijskih zemljišč zaraščenih z gozdom; 
KGV-.agr), v razdelku »Dopustne gradnje«, se v prvem stavku 
črta oštevilčenje dvanajste in štirinajste. alineje, med 9., 10. se 
doda vezni člen »in«, popravijo pa se tudi vejice.

14. člen
V 53. členu (uporabljeni izrazi na območju stavbnih ze-

mljišč) se:
– v točki (10) za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: 

» Šteje se tudi, da ima posamezna GE urejen dostop po prej-
šnjem stavku, če le-ta poteka preko služnostne ali javne poti.«

– v točki (12), v prvi alineji del besedila: »... 350 in 400 ...« 
nadomesti z naslednjim besedilom: »... 35 stopinj in 40 stopinj 
...«.

– besedilo točk (14), (15) in (16) črta ter nadomesti z 
novim besedilom, ki se glasi:

»(14) Frčada je način odpiranja poševne strešine za po-
trebe osvetlitve prostorov pod streho, ki ne sega preko slemena 
strehe in ne prekinja kapa strešine.

(15) Strešni izzidek je način odpiranja poševne strešine za 
potrebe osvetlitve prostorov pod streho, ki prekinja kap strešine 
in ne sega preko slemena strehe.

(16) Odpiranje strešin je dopustno s strešnimi okni, fr-
čadami in strešnimi izzidki, ki morajo biti vsaj 1,0 m nižji od 
slemena osnovne strehe in se na posamezni strehi poenoteno 
oblikujejo. Strehe frčad so lahko dvokapne, trikotne, enoka-
pne (na fertah) ali ravne. Strešine dvokapnih in trikotnih frčad 
morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca 10°). 
Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati tretjine dolžine 
stranice objekta (širina frčad se meri v horizontalni osi okna 
frčade). Odpiranje strešin podstrešja je dopustno le s strešnimi 
okni. Širina izzidkov, ki prekinjajo kap strehe pri objektih z do-
seženo največjo dopustno etažnostjo, ne sme presegati tretjine 
dolžine stranice objekta. Strehe izzidkov so lahko dvokapne, 
enokapne in ravne.«

– v točki (19) na koncu besedila doda novo besedilo, ki se 
glasi: »Dopustne so zelene strehe in strehe, pokrite z gramo-
zom ali drugimi ustreznimi materiali za izvedbo ravne strehe.«

– v točki (20) črta besedilo in se nadomesti z novim, ki 
se glasi: »Na strešinah se dopusti namestitev sončnih spre-
jemnikov, ki ne smejo presegati slemena in kapa streh, njihov 
naklon pa mora biti pri strehah z naklonom nad 10º enak na-
klonu strešine.«

15. člen
V 54. členu (splošna merila urejanja GE) se v:
– točki (34) na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: 

»Nove parkirne površine na nivoju terena s 4 PM ali več je 
potrebno ozeleniti, pri čemer je potrebno zagotoviti najmanj 1 
drevo na vsaka 4 parkirna mesta, in sicer tako, da se zagotovi 
najmanj 30 % pokritost parkirnih površin brez dovozov s kro-
šnjami dreves v polni razrasti; razporeditev dreves mora biti 
čimbolj enakomerna, da se zagotovi optimalno osenčenost; 
senčenje parkirnih mest se lahko namesto z drevesi zagotovi 
tudi z ozelenjeno pergolo. Pri gradnjah, rekonstrukcijah in spre-
membah namembnosti stavb je treba na gradbeni parceli (na 
parkiriščih in v garažah) zagotoviti za stanovalce, zaposlene 
in obiskovalce zadostno število parkirnih mest za kolesa blizu 
vhodov/izhodov v objekt, skladno s smernicami za umeščanje 
kolesarske infrastrukture v urbanih območjih. Pri urejanju javnih 
parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s pred-
pisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe, 
in sicer 1 PM za invalide/10 PM.«

– prvi alineji točke (41) med besedama »… nizkonapeto-
stno in distribucijsko …« doda besedilo »in srednjenapetostno« 
tako, da se besedilo prve alineje v celoti glasi: »– priključki na 
objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogre-
vanja (priključek – energetske infrastrukture – nizkonapetostno 
in srednjenapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, 
priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, priključek na 
vročevod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in pri-
ključek za odvajanje odpadne vode, (vodovodni priključek na 
javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno 
kanalizacijsko omrežje, cestni priključek, priključek na komu-
nikacijska omrežja – vodi javnih telekomunikacijskih storitev,«

16. člen
V 55. členu (merila in pogoji oblikovanja) se v:
– točki (11), v prvem stavku besedilo v prvem oklepaju 

nadomesti z naslednjim besedilom: »... (54. člen, točka 9) ...«.
– točka (25) v celoti črta
– točka (26) se preštevilči.

17. člen
V 57. členu (splošna merila oblikovanja pomožnih stavb), 

točki (13), se del besedila »12712 …« nadomesti z naslednjim 
besedilom »12713 …«.

18. člen
V 61. členu (tip GE: vo), v razdelku 2.3 Drugi dopustni ne-

zahtevni in enostavni objekti, v začetku besedila doda: »Oporni 
zid, …«, beseda: »Ograja, …« pa se začne z malo začetnico.

19. člen
V 63. členu (tip GE: js), v razdelku 2.1 Glavne stavbe-tip, 

število, število etaž, pod naslovom jsm-GE modernistične javne 
stavbe, se v četrtem odstavku (Posebnosti oblikovanja fasad) 
spremeni besedilo v oklepaju (3.4.4.0) in nadomesti z novim, 
ki se glasi »(3.4.1.17.1)«.

20. člen
V 66. členu (tip GE: tm), v razdelku 4.1 Organizacija pro-

stora, se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Or-
ganizacija stavbe naj se prilagaja morfološkim značilnostim.«

21. člen
V 75. členu (tip GE: zpk), v razdelku 2.3 Drugi dopustni 

nezahtevni in enostavni objekti se med besedama … ograja in 
grajena urbana oprema … doda besedilo, ki se glasi »oporni 
zid, obzidje,«.

22. člen
V 79. členu se v (tip GE: zi):
– v razdelku 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni 

objekti, v prvem stavku za dvopičjem doda naslednje besedilo: 
»oporni zid,«
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23. člen
Besedilo 84. člena (specifikacija EUP) se nadomesti z 

naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Specifikacija enot urejanja prostora (EUP), dopolnjena 

z vsebinami, ki so predmet SD OPN 2, so Priloga 1 k odloku«.

24. člen
V 85. členu (usmeritve za izdelavo OPPN) se:
– besedilo prvega odstavka nadomesti z naslednjim be-

sedilom, ki se glasi: »Usmeritve za izdelavo OPPN, dopolnjene 
z vsebinami, ki so predmet SD OPN 2, so Priloga 2 k odloku.«

– v drugem odstavku črta naslednje besedilo:
»Vrh pri Križu
OPPN 46-01 Izkoriščanje in sanacija kamnoloma Vrh pri 

Križu
OPPN 50-02: Poslovna cona Klek
OPPN 50-03: Stanovanjska soseska Žužemberk – se-

verozahod.«

25. člen
(spremembe grafičnih prikazov strateškega  

in izvedbenega dela OPN)
(1) Grafični prikaz strateškega dela OPN »karta 3 – prikaz 

okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, 
ki se sanirajo, ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve 
(M 1:50.000)« se dopolni tako, da se na njej prikažejo območja 
širitev oziroma zaokrožitev naselij, ki so predmet sprejemljivih 
pobud.

(2) Grafični prikaz strateškega dela OPN »karta 4.2 – pri-
kazi usmeritev za razvoj v krajini (M 1:50.000)« se dopolni tako, 
da se na njej prikažejo območja širitev oziroma zaokrožitev 
naselij, ki so predmet sprejemljivih pobud.

(3) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »karta 
221 – pregledna karta Občine Žužemberk z razdelitvijo na liste 
(M 1:25.000)« se spremeni tako, da se na njej prikaže območja 
širitev oziroma zaokrožitev naselij, ki so predmet sprejemljivih 
pobud, ločene po tipu A, B, C in D.

(4) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »karta 222 – 
pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in 
ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:25.000)« 
se spremeni tako, da se na njej prikaže območja širitev oziroma 
zaokrožitev naselij ter redukcij.

(5) Grafični prikazi izvedbenega dela OPN »karta 223 – 
prikazi območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske 
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)« 
– listi (vsi) se nadomestijo z novimi, pri čemer se prikažejo 
spremembe podrobnejše namenske rabe prostora na lokacijah, 
ki so predmet sprejemljivih pobud in temu prilagodi (razširi) 
pripadajoča območja EUP oziroma prikaže nove EUP.

(6) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »karta 224 – 
prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne 
infrastrukture (M 1:5.000)« – listi (vsi) se nadomestijo z novi-
mi, pri čemer se prikažejo območja enot urejanja prostora z 
upoštevanjem spremenjenih (razširjenih) EUP ter ažurirane 
podatke o gospodarski javni infrastrukturi.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(1) Ob uveljavitvi tega odloka, poleg odlokov iz prve točke 

87. člena (veljavnost prostorskih aktov) odloka o OPN ostane 
v veljavi:

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje kamnolom Vrh pri Križu, Uradni list RS, št. 15/16,

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Poslovna cona Klek, Uradni list RS, št. 1/17,

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ, Uradni list RS, št. 27/18.

(2) Ob uveljavitvi tega odloka prenehajo veljati naslednji 
prostorski akti občine:

– Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona 
Sejmišče v Žužemberku (Uradni list RS, št. 21/04) – na delu s 
parc. št. 1034/1 in 1958/8, obe k.o. Žužemberk.

27. člen
(dokončanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo SD OPN 2)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg 
v prostor začeti pred uveljavitvijo tega akta, se nadaljujejo in 
končajo na podlagi OPN in drugih prostorskih aktov, ki so na 
obravnavanem prostoru veljali na dan oddaje vloge za njegovo 
pridobitev. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
prične z vlogo na UE.

28. člen
(hramba in vpogled v akt)

(1) SD OPN 2 Občine Žužemberk je izdelan v digitalni in 
v analogni obliki.

(2) SD OPN 2 Občine Žužemberk v digitalni in analogni 
obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.

29. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem SD OPN 2 Občine Žužemberk 
opravljajo pristojna ministrstva.

30. člen
(veljavnost akta)

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

Št. 350-2/2018-127
Žužemberk, dne 12. oktobra 2022

Župan
Občine Žužemberk

Jože Papež
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OPN Žužemberk, odlok (URL RS, št. 55/14 in 4/20 – tehn. poprav.), Priloga 1: 
 Specifikacija enot urejanja prostora (EUP) (84. člen) 

 
SD OPN 2, odlok (sprejet dokument; oktober 2022), Priloga 1: 

Specifikacija enot urejanja prostora (EUP), dopolnjena z vsebinami,  
ki so predmet SD OPN 2 (23. člen) 

 
 

 

Uradno prečiščeno besedilo 

 

 naziv tipa/podtipa 
GE v EUP 

posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma strateška raven 
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Boršt pri Dvoru 
BD01.vs GE domačije v 

strnjenem vaškem 
okolju 

En sekundarni kubus glavne stavbe, hiše na podeželju, je lahko umeščen tudi s 
prilagoditvijo na parcelni meji. 

BD02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

BD171.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

BD172.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

BD173.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Pred posegi je na območju varovane dediščine območja domačije potrebno 
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 

BD174.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili  
- osnovni kubus glavne stavbe: najmanjše razmerje širine : dolžini osnovnega 
kubusa glavne stavbe 1:0,8; 
- ena pomožna stavba je lahko umeščena v primarnem delu GE.  
Pred posegi je na območju varovane dediščine območja domačije potrebno 
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 

BD176.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,        
podtip: GE vodnega 
črpališča in 
vodohranov 

Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.  

Brezova Reber pri Dvoru 
BR01.od GE domačije v 

odprtem prostoru 
  

BR02.gp GE gospodarskega 
poslopja 

Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE .odi. Širina osnovnega 
kubusa pomožne stavbe je do največ 34,0 m in dolžina do 60,0 m ter krita z 
ravno streho ali dvokapnico z dopustnim nižjim naklonom od predpisanega v 
splošnih merilih.  
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BR03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za 
vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega 
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja 
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. 

BR04.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

BR05.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili:  
- osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M pri čemer je najnižja etaža 
dodatna etaža po odloku;  
- streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica; 
- en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni 
meji;  
Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno 
enoto ZRSVN. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne 
službe. Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. 
Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za 
vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega 
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja 
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna.  
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 

BR06.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Obstoječa urbanistična zasnova domačij se lahko ohranja.  

BR07.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

BR08.jsg GE javne stavbe, 
podtip: GE javne 
stavbe v gozdu  

Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na 
podeželju.  
Pred začetkom prenove objektov mora objekte pregledati strokovnjak za 
netopirje. V primeru, da se v objektu nahaja kolonija netopirjev se prenovo 
načrtuje na netopirjem prijazen način. Nočno osvetljevanje objekta in okolice se 
ne izvaja. 
Uredi se zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov). 
Na posebnem območju za turizem se izvaja dejavnost, ki ne bo povzročala 
konfliktov z zvermi.  
Aktivnosti na območju naj se izvajajo večinoma v dnevnem času.  
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (nepropustna greznica ali 
ČN). 
V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. 
Dodatni posegi v gozdni prostor oziroma krčitev gozda se ne izvaja. 

BR09.jsg GE javne stavbe, 
podtip: GE javne 
stavbe v gozdu  

Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na 
podeželju.  
Pred začetkom prenove objektov mora objekte pregledati strokovnjak za 
netopirje. V primeru, da se v objektu nahaja kolonija netopirjev se prenovo 
načrtuje na netopirjem prijazen način.  
Nočno osvetljevanje objekta in okolice se ne izvaja. 
Uredi se zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov (ograjevanje zabojnikov).  
Na posebnem območju za turizem se izvaja dejavnost, ki ne bo povzročala 
konfliktov z zvermi.  
Aktivnosti na območju naj se izvajajo večinoma v dnevnem času.  
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (nepropustna greznica ali 
ČN). 
V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. 
Dodatni posegi v gozdni prostor oziroma krčitev gozda se ne izvaja. 
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BR10.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na 
podeželju.  
Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno 
enoto ZRSVN. Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se 
zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno 
preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel 
zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, 
zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. 
površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne 
poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, 
spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. 
Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno 
zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. Na površinah, ki so 
opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija.  
Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V 
primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 

BR13.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

BR19.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani 
drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti 
odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih 
dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne 
odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad 
koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, 
spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih 
tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na 
rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo 
prepustnost tal nad koreninskim sistemom. 
Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija.  
Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V 
primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 

BR20.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

En sekundarni kubus glavne stavbe, tipa hiša na podeželju, je lahko umeščen tudi 
s prilagoditvijo na parcelni meji.  
Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se zavarovani 
drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno preprečiti 
odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel zavarovanih 
dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, zato se ne 
odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad 
koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, 
spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih 
tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na 
rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost in vodo 
prepustnost tal nad koreninskim sistemom. 
Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. 
Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V 
primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 
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BR21.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

Načrtovanje posegov na zavarovanem območju narave se uskladi s pristojno 
enoto ZRSVN. Za območje se upošteva režim zavarovanja, ki je podan v Odloku o 
zavarovanju (naveden v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Ur. l. RS, št. 38/92, 
37/99)). Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici se 
zavarovani drevesi ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je potrebno 
preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje parcel 
zavarovanih dreves. Življenjske razmere na rastišču lip se ohranja nespremenjene, 
zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. 
površine nad koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne 
poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, 
spušča škodljivih tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. 
Podlago se na rastišču lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno 
zračnost in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. 
Na površinah, ki so opredeljene kot zeleni pasovi se ohranja obstoječa vegetacija. 
Gradnja se izvaja na način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V 
primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 

Budganja vas 
BV01.od GE domačije v 

odprtem prostoru 
Pred posegi je v vplivnem območju mlina potrebno pridobiti soglasje pristojnega 
ZVKD. 

BV02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Dopustni sta dve glavni stavbi tipa hiša na podeželju. Objektov se v nočnem času 
ne osvetljuje. 
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav 
tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 

BV03.jp GE središčnega 
javnega prostora  

Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok, drevo kot element javnega prostora 
naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo - klop.  

BV04.jp GE središčnega 
javnega prostora  

Sredi najpomembnejšega javnega prostora naj se ohranja oziroma vzpostavi 
zeleni otok - drevo, krajinski element, v vplivnem območju cerkve.  

BV05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Dovoljena je vzpostavitev gospodarskega poslopja v primarnem delu GE. Glavna 
stavba (hiša na podeželju) je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE ob 
tem, da slemenitev upošteva predpisano smer pozidave.  

BV06.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Nastalih odpadkov se 
ne odlaga in ne odstranjuje se obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustno greznico). 

BV07.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

BV08.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

BV09.ml GE mlina Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD (Dimčev mlin).  
V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo 
poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri 
čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje ...). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. 
decembrom) ter s soglasjem ribiške družine. 

BV10.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 
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BV11.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

BV12.ti GE turistične 
infrastrukture 

Ob dopustnih dejavnosti 71. člena je dopustna tudi primarna dejavnost z 
konjerejo.  

Dešeča vas 
DE01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

  

DE02.od  GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

DE03.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

DE05.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Na območju leži enota kulturne dediščine Domačija Dešeča vas 3 . V kolikor se na 
območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljava 
objektov , naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, ne 
osvetljujejo v UV - spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. Omogočen naj 
bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 5.00 uro le 
minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. 

DE06.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

DE07.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip : 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

DE08.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

DE09.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

DE11.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: 
- streha osnovnega kubusa glavne stavbe: simetrična dvokapnica; 
- sekundarni kubus glavne je lahko vzpostavljen do GM. 

DE12.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. 

DE13.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

Dolnji Ajdovec 

DA01.ppn GE                        
varovanje pogojev 
izvedbe OPPN 

(OPPN 5-01: Gospodarska cona Ajdovec).  

DA02.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju  

 

DA03.vs  GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi le v skladu z merili tipa glavne stavbe hiša na 
podeželju. 

DA04.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. 

DA05.hm GE modernistične 
stanovanjske hiše 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili:  
- osnovni kubus glavne stavbe: višinski gabarit naj ne presega E1+M; 
- streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo dvokapnica. 
Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD.  
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DA06.zsr GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine 
za oddih, rekreacijo 
in šport 

  

DA07.jsk GE                        
javne stavbe,              
podtip : GE javne 
klasične stavbe 

Glavno stavbo je kot nadomestno gradnjo dopustno graditi v skladu z merili tipa 
javna klasična stavba ali trško mestna hiša. Pri posegih na fasadi naj se glede v 
skladu s soglasjem pristojnega ZVKD ohranja del stavbe s spominsko ploščo. Prav 
tako je dopustna nadomestna gradnja pomožne stavbe za potrebe obstoječe 
dejavnosti (telovadnice).  

DA08.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

  

DA09.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

DA10.jpp GE                        
javnega prostora,       
podtip: GE javnega 
parkirišča 

 

DA11.gs GE gospodarske 
stavbe 

  

DA12.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

DA13.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

DA14.ti GE turistične 
infrastrukture 

  

DA15.jgd GE                         
javne stavbe,             
podtip: GE 
gasilnega doma  

  

DA16.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

DA17.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

DA18.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

Dolnji Kot 
DK01.zi GE zidanice    

DK02.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju  

 

DK03.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

(OPPN 6-02: Turistično naselje Dolnji Kot). Pri načrtovanju ureditve naj se ohranja 
gozdni značaj pobočja rečne doline. V kolikor se načrtuje ureditev javne 
razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 
109/07, 62/10). Z gradnjo naj se ne posega v varovalni obvodni  in vodni pas, 
prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Pred 
posegi je potrebo pridobiti vodovarstveno soglasje. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).  
Gradnja in odstranitev lesne zarasti na območju se izvaja izven gnezditvenega 
obdobja večine vrste ptic (gnezditveno obdobje je med marcem in avgustom). 

DK04.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
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okolju 

DK05.jp GE                        
javnega prostora,       
podtip: GE 
središčnega javnega 
prostora 

  

DK07.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

DK08.ti GE turistične 
infrastrukture 

  

DK99.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

DK106.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

DK107.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

DK108.jpa GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih 
postajališč ter 
obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 

  

DK109.jpa GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih 
postajališč ter 
obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 

  

DK110.gp GE gospodarskega 
poslopja 

  

DK111.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

OPPN 6-02: OPPN Turistično naselje Dolnji Kot 

DK112.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

Dolnji Križ 
DO01.od GE domačije v 

odprtem prostoru 
  

DO02.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,        
podtip: GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

DO03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

DO17.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

DO37.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

DO39.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

Drašča vas 
DR01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

V kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma 
razsvetljava objektov, naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih 
površin, ne osvetljujejo v UV - spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. 
Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 
5.00 uro le minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z 
gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in 
odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja 
odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica). 
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DR02.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. V 
kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma 
razsvetljava objektov , naj se uporabijo svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih 
površin, ne osvetljujejo v UV - spektru ter ne osvetljujejo neba in širše okolice. 
Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči (med 24.00 in 
5.00 uro le minimalno število luči), če je iz varnostnih razlogov to sprejemljivo. Z 
gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga odpadkov in 
odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in čiščenja 
odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica). 

DR03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

DR04.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi je na območju varovane dediščine domačij potrebno pridobiti soglasje 
ZVKD.  

DR05.ml GE mlina Pred posegi je na območju varovane dediščine Malenskega mlina potrebno 
pridobiti soglasje ZVKD. Načrtovanje naj se izvede v skladu z merili v 36. členu. V 
delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda . Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti 
lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in 
podobno).V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki 
ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, 
pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje, ...). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. 
decembrom ) ter s soglasjem ribiške družine 
Upoštevati je potrebno naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta 
za proizvodnjo električne energije, 6-III-450/2-O-09/AH, december 2009. 

DR06.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

DR07.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. 
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav 
tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 
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DR08.ml GE mlina Pred posegi je na območju varovane dediščine Jožmanovega mlina potrebno 
pridobiti soglasje ZVKDS in ZRSVN. Načrtovanje naj se izvede v skladu z merili v 
36. členu. V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv pretok, ki 
ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, 
pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje, ...). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. 
decembrom) ter s soglasjem ribiške družine. 

DR09.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

DR10.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

DR11a.gp     
DR11b.gp 

GE gospodarskega 
poslopja 

Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine mlina potrebno pridobiti 
soglasje ZVKDS ter ZRSVN. Gradnja naj se umesti v obcestni pas. Objektov se v 
nočnem času ne osvetljuje. 
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav 
tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 
Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine mlina potrebno pridobiti 
soglasje ZVKDS ter ZRSVN.  
V delu območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, 
veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne 
varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in 
podobno). 

DR12.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

Hortikulturna ureditev na GE kapelice naj se ureja kot del ureditve javnega 
prostora naselja. 

Dvor 
DV01.jsm GE                        

javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v 
obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih 
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). 

DV02.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

Obstoječe stavbe se do sprejetja OPPN lahko le vzdržujejo po merilih pomožne 
stavbe, obstoječa stanovanjska stavba pa po merilih GE tip .hm (OPPN 9-02: 
Stanovanjska soseska Dvor SZ).  

DV04.pin GE z merili veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih načrtov 

Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dvor II. faza, (Ur.l. RS, št. 
46/07); 

DV05.gs GE gospodarske 
stavbe 

Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice - 
vzreji rib ter vsem s tem povezanim dejavnostim. Dopustna je postavitev MHE in 
dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti 
gostinstva in turizma za urejanje GE lahko veljajo tudi merila GE tipa .ml. Pred 
posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti 
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki 
spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve 
po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe 
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(varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). 

DV07.jgd GE                         
javne stavbe,             
podtip : GE 
gasilnega doma  

Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. 

DV08.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD.  

DV09.tm GE trško - mestne 
hiše  

(OPPN 9-04: Prenova središčnega prostora) 

DV10.hm GE modernistične 
stanovanjske hiše 

  

DV11.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.  

DV12.hm GE modernistične 
stanovanjske hiše 

Pomožni kubusi se lahko proti javnemu prostoru vzpostavijo le do v grafičnem 
delu opredeljene GM. Streha je izključno lahko le streha tipa ravna streha. Višina 
pomožnih kubusov glavne stavbe lahko sega le do plošče med pritličjem in 
nadstropjem stavb ali nižje.  

DV13.gs GE gospodarske 
stavbe 

Dovoljeni so objekti za kmetijsko proizvodnjo oziroma za potrebe ribogojnice - 
vzreji rib ter vsem s tem povezanim dejavnostim. Dopustna je postavitev MHE in 
dejavnost gostinstva in turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti 
gostinstva in turizma za urejanje GE lahko veljajo tudi merila GE tipa .ml. Pred 
posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje in majhne poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno 
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore 
na vratih in podobno). 

DV14.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za 
vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega 
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja 
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. V kolikor se načrtuje 
ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno 
upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in 
vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje 
obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov 
(priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Med robom rečne doline in 
mejo OPPN naj se ohranja vzdolž naravne vrednote še 10 m pas, ki naj se ga 
zasadi z lokalno vegetacijo. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in 
mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka 
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. 
Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN 
ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v 
območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva 
pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote 
ZVKD (EŠD 9594 Dvorska gora – vinogradniško območje). (OPPN 9-05: Novo 
središče Dvora). 

DV15.jsp GE javne stavbe, 
podtip GE: javne 
paviljonske stavbe 

Do sprejetja OPPN se lahko v obstoječi stavbni strukturi izvajajo le obstoječi 
programi. (OPPN 9-05: Novo središče Dvora) 
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DV16.tm GE                    
trško - mestne hiše  

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za 
vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega 
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja 
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. (OPPN 9-05: Novo 
središče Dvora). 

DV17.ičn GE                     
čistilne naprave 

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za 
vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega 
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja 
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. Izvedba čistilne 
naprave mora ustrezati predpisanim standardom za vzpostavitev ČN in odvajanje 
odpadnih voda.  
Na brežini Krke, razen na območju morebitnega izpusta iz ČN, se ne izvaja 
nikakršnih posegov, ki bi spremenili morfologijo brežine in dna struge ter 
hidrološke značilnosti. Utrjevanja brežin v večjem obsegu se ne izvaja. V času del 
je potrebno preprečiti slabšanje kvalitete vode. Izkopane zemlje, gradbenih 
odpadkov ali kakršnegakoli drugega odpadnega materiala, se ne odlaga na 
brežino vodotoka. Dela, ki povzročajo hrup ter motnje v vodotoku, se ne izvajajo 
v času drstitve večine prisotnih vrst rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. 
decembrom). 

DV18.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale 
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in 
z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno 
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore 
na vratih in podobno). 

DV19.gs GE                        
gospodarske stavbe 

Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo in razvijajo. Glavno stavbo je dopustno 
graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba. Osnovni kubus lahko odstopa od 
meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi tehnologije ni možno drugače 
izvajati. Dopustna je gradnja dveh glavnih stavb. Dopusten je začasen objekt za 
skladiščenje. Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega ZVKD. 

DV20.jsk GE javne stavbe, 
podtip GE: javne 
klasične stavbe 

V pritličju stavbe je dopustno tudi bivanje. Pred posegi na obstoječih objektih je 
potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani 
ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.  

DV22.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

Na območju je dopustna tudi vzpostavitev parkirnih površin. Pred posegi je v 
vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega 
ZVKD.  
V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda.. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti 
lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in 
podobno). 

DV23.tm GE trško - mestne 
hiše  

Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. 

DV24.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Pred posegi v vplivnem območju varovane dediščine železarne je potrebno 
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.   

DV25.ti GE                
turistične 
infrastrukture 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali javna 
stavba. Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE. vs. V slednji je 
možno vzpostaviti tudi proizvodnjo manjšega obsega. Pred posegi na obstoječih 
objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri novogradnjah pa je 
pred posegi s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških 
raziskav.  

DV26.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. 
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DV29.x GE s posebnimi 
režimom urejanja- 
varstvo naravne in 
kulturne  

V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno 
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore 
na vratih in podobno). 

DV30.jsk GE javne stavbe, 
podtip GE: javne 
klasične stavbe 

Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo. Možne so tudi razne dopolnilne 
dejavnosti v soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pred posegi je v 
vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje pristojnega 
ZVKD.  
V delu območja, ki spada v razred majhne, srednje in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno 
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore 
na vratih in podobno). 

DV31. zsr GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine 
za oddih, rekreacijo 
in šport 

V vplivnem območju varovanja je pred posegi potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega soglasjedajalca (območje za šport in rekreacijo se ureja v okviru OPPN 
9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ); Dostop do območja, ki naj se ga ne 
ograjuje, naj bo urejen po obstoječih poteh. Na območju zelenih površin se ne 
gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje se oskrbi z začasnimi kemičnimi 
stranišči. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. Območja se umetno ne 
osvetljuje, v kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila 
na vklop/izklop. Obvodna vegetacija na območju se ohranja.  
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že 
obstoječih dostopih do vode in na način, da ni bistvenega posega v strugo in 
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. 

DV32.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

V vplivnem območju varovanja je pred posegi potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega soglasjedajalca. (območje za šport in rekreacijo se ureja v okviru 
OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ). Območja se umetno ne osvetljuje, v 
kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na 
vklop/izklop. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov.  

DV59.ti GE                
turistične 
infrastrukture 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali javna 
stavba. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave 
objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v 
obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih 
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije.  
OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor SZ 

DV66.tm GE trško - mestne 
hiše  

V obcestnem nizu, ob glavni vpadni cesti, so dovoljene le glavne stavbe tipa trška 
stavba. V vplivnem območju varovane dediščine je pred posegi potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega ZVKD. 

DV70.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

Gornji Ajdovec 
GA01.vs GE domačije v 

strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.  

GA02.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

Hortikulturna ureditev na GE kapelice naj se ureja kot del ureditve javnega 
prostora naselja. 

GA03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

GA04.gs GE                        
gospodarske stavbe 

Na stavbi je dopustna kombinacija tipov streh (strehe z naklonom in ravne 
strehe). Osnovni kubus lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti 
zaradi tehnologije ni možno drugače izvajati. Tlorisno razmerje gospodarske 
stavbe je pogojeno s tehnologijo. Stanovanjska hiša se lahko ohranja. 

GA05.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju.  

Gornji Kot 
GK01.zpk GE                         

zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- 

Pred posegi je v vplivnem območju varovane dediščine potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. Za vse stavbe v območju kulturne krajine Dvorska Gora je 
potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 
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pokopališča 

GK02.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). 

GK04.ml GE mlina Pred posegi je na območju varovane dediščine potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD. Za del območja, ki sega 
na poplavno območje, velja opozorilna karta poplav. Na območju poplav je 
prepovedana gradnja novih objektov, dopustno je le vzdrževanje, rekonstrukcije, 
obnove in rušenje obstoječih objektov. Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. 
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav 
tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica).V koncesijskem aktu mora biti določen ekološko sprejemljiv 
pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih 
struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje, ...). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drstenja rib (izvedba del je možna med 1. julijem in 1. 
decembrom) ter s soglasjem ribiške družine.. 

GK05.vs 
GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)).  

GK39.jpp GE javnega 
parkirišča 

  

GK40.pjm GE poslovilni objekt 
 

 

GK41.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

Gornji Križ 
GO01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

Na območju velja režim za vodovarstveno območje 2 in 3. Posegi in dejavnosti so 
dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.  

GO02.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so 
dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje.  

GO03.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.  

GO04.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.  
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GO05.odi GE kmetije z 
intenzivno 
proizvodnjo 

Na območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so 
dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje. 

GO06.vs GE                        
hiše na podeželju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Na 
območju velja režim za vodovarstveno območje 3. Posegi in dejavnosti so 
dopustni le v skladu s predpisom, ki varuje vodovarstveno območje. 

Gradenc 
GR01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi je na območjih domačij in v vplivnem območju cerkve potrebno 
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.  

GR02.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

GR03.jp GE                        
javnega prostora,       
podtip : GE 
središčnega javnega 
prostora 

Razvija naj se funkcija prostora kot zeleni otok ali trg kot lokalno pomemben 
element javnega prostora naselja. Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno 
urbano opremo - klop in podobno. Pred posegi je v vplivnem območju varovane 
cerkve potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.  

GR04.vs  GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. 

GR05.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: 
- osnovni kubus glavne stavbe: najmanjša širina 5,0 m + 5% do največ 10,0m , z 
razmerjem širine proti dolžini v tlorisu 2:3;  
- en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni 
meji;  

GR08.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

GR09.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

GR10.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. 

GR11.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Obstoječa urbanistična zasnova domačije se lahko ohranja. 

GR45.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

GR46.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

Hinje 
HI01.pin GE z merili veljavnih 

prostorsko 
izvedbenih načrtov 

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu obrtno-industrijska cona Hinje, (Ur.l. RS, 
št. 40/06); 
 

HI02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

HI03.zsr GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema - površine 
za oddih, rekreacijo 
in šport 

  

HI04.jgd GE                         
javne stavbe,             
podtip : GE 
gasilnega doma  

  

HI05.tm GE trško - mestne 
hiše  
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HI06.tm GE trško - mestne 
hiše  

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili: 
- en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni 
meji;  
- izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na zemljišču s par. št 431, 429 k.o. 
Hinje je mogoče le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega 
prostora predvidene gospodarske javne infrastrukture. Terciarne in kvartarne 
dejavnosti so dopustne v vseh etažah.  

HI07.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. 

HI08.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo 
na parcelni meji.  

HI09.jp GE                        
javnega prostora,       
podtip: GE 
središčnega javnega 
prostora 

Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja. 
Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo - klop.  

HI10.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

HI11.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

HI12.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

HI13.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju  

 

HI35.jp GE                        
javnega prostora,       
podtip: GE 
središčnega javnega 
prostora 

  

HI36.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

  

HI38.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: en sekundarni kubus glavne je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na 
parcelni meji. 

Hrib pri Hinjah 
HH01.tm GE trško – mestne 

hiše  
Dovoljena je tudi izgradnja bazena ter tudi manjšega otroškega igrišča (igral). 

HH02.tm GE trško – mestne 
hiše  

  

HH03.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

  

HH04.tm GE trško – mestne 
hiše  

  

HH05.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

(OPPN 15-01: Stanovanjska sosedska z družbeno infrastrukturo) 

HH06.ike GE 
infrastrukturnega 
objekta, podtip: GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
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infrastrukture 

HH07.zpk GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- 
pokopališča 

V vplivnem območju spomenika so posegi dovoljeni le v skladu s soglasjem 
pristojnega ZVKD. 

HH08.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. 

HH09.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

  

HH10.jpp GE                        
javnega prostora,       
podtip: GE javnega 
parkirišča 

  

HH11.hm GE modernistične 
stanovanjske hiše 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili:  
- osnovni kubus glavne stavbe: visok do E1+M; 
- streha osnovnega kubusa glavne stavbe naj bo dvokapnica z naklonom 40 -45°. 

HH12.gp GE gospodarskega 
poslopja 

  

HH13.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

HH14.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

HH15.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

(OPPN 15-01: Stanovanjska sosedska z družbeno infrastrukturo) 

HH16.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

 

HH18.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

  

HH19.jpp GE                        
javnega prostora,       
podtip : GE javnega 
parkirišča 

  

HH20.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

HH21.jsm GE                        
javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu s sledečimi merili:  
- osnovni kubus glavne stavbe: visok do E3; 
- bivanje, ki je dovoljeno le izven pritličja, lahko presega 50% koristnih površin.  
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stavbe 

HH22.tm GE trško – mestne 
hiše   

HH23.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. 

HH24.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: 
- osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M; 
- en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na 
parcelni meji;  

HH25.jpp GE središčnega 
javnega prostora, 
podtip GE javnega 
parkirišča 

Obstoječa pomožna stavba – nadstrešek namenjen garažiranju se lahko ohranja.  

HH26.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

  

HH27.pjm GE              
poslovilnega objekta 

  

HH28.jpp GE središčnega 
javnega prostora, 
podtip GE javnega 
parkirišča 

 

HH29.zsr GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine 
za oddih, rekreacijo 
in šport 

Območje se nameni za turizem in prosti čas. Obstoječ kozolec se lahko preuredi v 
skladu z merili tipa .zsr, pri čemer je le-ta lahko, zaradi zahtevnega terena, 
etažnosti tudi do E2, z dovoljeno kletjo. Na območje se za potrebe turizma in 
prostočasnih dejavnosti umeščajo strukture manjših objektov (kot npr. objekti za 
kratkotrajno nastanitev), vendar do 70 m2 bruto tlorisne površine in višine E1. Pri 
gradnji je potrebno uporabiti sonaravne materiale. Faktor zelenih površin (FZP) je 
najmanj 50 odstotkov. Umeščanje in oblikovanje objektov naj upošteva značilnosti 
naravnih danosti in tradicionalne krajine. Na območju se vzpostavi poenotena 
urbana oprema oz. elementi za šport in rekreacijo, praviloma v leseni izvedbi. 
Ograje naj bodo praviloma v leseni izvedbi in poenotene z ostalo urbano opremo. 
Dostop do območja se omogoči le preko obstoječih poti. Pri urejanju prostora je 
potrebno upoštevati še sledeče: območje naj se sanira in ureja celostno; vodotoka 
na območju naj se ne zasipava ali nadkriva; posegi v spremembo reliefa naj bodo 
čim manjši, predvsem ne smejo kvariti krajinsko sliko širšega prostora in 
negativno vplivati na sosednja območja.  

Jama pri Dvoru 
JA01.vs  GE domačije v 

strnjenem vaškem 
okolju 

Pred posegi je na vplivnem območju kulturne dediščine potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.  

JA02.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi je na vplivnem območju kulturne dediščine potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
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JA03.x GE s posebnimi 
režimom urejanja- 
varstvo naravne in 
kulturne  

OPPN 16-02; V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale 
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in 
z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno 
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore 
na vratih in podobno).  Dopustna je postavitev MHE in dejavnost gostinstva in 
turizma. V primeru postavitve MHE in dejavnosti gostinstva in turizma za urejanje 
GE veljajo tudi merila GE tipa .ml. Na površinah namenske rabe ZS je v času 
kopalne sezone dopustna postavitev lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z 
obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Pred posegi 
v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje 
ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Gradnja se izvaja na način, da ne 
pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je 
potrebno obvestiti pristojne službe.  GE se nahaja v območju varstva kulturne 
dediščine , za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 

JA04.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

Pred posegi je na vplivnem območju potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 
Dovoljeni so le posegi v sklopu horikulturne ureditve varovanja kulturne dediščine. 
Spreminjanje kote terena ni dopustno. V delu območja, ki spada v razred srednje, 
majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je 
potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne 
zapore na vratih in podobno). Gradnja se izvaja na način, da ne pride do 
morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno 
obvestiti pristojne službe. .  GE se nahaja v območju varstva kulturne dediščine , 
za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 
soglasje pristojne enote ZVKDS. 
 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 

JA05.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

JA06.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

  

JA07.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v 
skladu z merili tipa GE z oznako .vo.. Pred posegi je na podlagi predhodnih 
arheoloških raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih 
con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS , december 2011) na območju načrtovane 
gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati.–  
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 
Znotraj območja NV Šica-potok se z gradnjo kot tudi dejavnostmi ne posega. 
(OPPN 16-03: Gospodarska cona Jama) 

JA08.pin GE z merili veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih načrtov 

Odlok o zazidalnem načrtu servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru, (Ur.l. RS, št. 
21/04); 
 

JA09.ike GE 
infrastrukturnega 
objekta, podtip : GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
infrastrukture 

 

JA10.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

OPPN 16-03 

JA11.tm GE trško – mestne 
hiše  

 OPPN 16-01 

JA12.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

OPPN 16-02 – Za pripravo OPPN se upoštevajo usmeritve iz priloge 2. V delu 
območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, 
veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda. Do sprejema OPPN je na površinah namenske rabe ZS v 
času kopalne sezone dopustna postavitev lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij z 
obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni odstranijo. Pred posegi 
v območju naravne vrednote – reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje 
ministrstva pristojnega za ohranjanje narave in varstvo voda. Gradnja se izvaja na 
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način, da ne pride do morebitnih poškodb podzemlja. V primeru odkritja 
podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe.  GE se nahaja v območju 
varstva kulturne dediščine , za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote ZVKDS. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica).  

JA13.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda. 

JA14.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

Klečet 
KL02.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

 

KL03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

 

KL04.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

KL05.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. L. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za 
samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu  

KL06.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

KL07.odi GE kmetije z 
intenzivno 
proizvodnjo 

Na kmetiji dovoljene tudi turistične vsebine ter gradnja objektov za potrebe le te. 

KL08.gs GE                        
gospodarske stavbe 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba ali 
trško mestne hiše. 

KL09.gs GE                        
gospodarske stavbe 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa gospodarska stavba ali 
trško mestne hiše. 

KL10.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M.  

KL11.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo 
na parcelni meji.  

Klopce 
KO01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

  

KO02.jsg GE javne stavbe, 
podtip: GE javne 
stavbe v gozdu  

  

Lašče 
LA01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

  

LA02.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

LA03.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 
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LA04.gp GE gospodarskega 
poslopja 

Za potrebe dejavnosti – pridelave medu, je dovoljena postavitev čebelnjakov, ki 
naj se oblikujejo v skladu z merili pomožne stavbe. Ena stavba je lahko 
vzpostavljena v tudi v primarnem delu GE. Dovoljeno je stikanje stavb tako po 
dolžini kot širini, vendar mora v slednjem primeru biti prečna stavba orientirana 
pravokotno.  

LA05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

LA08.vs GE domačije v 
odprtem prostoru 

V kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma 
razsvetljave objektov, se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo 
talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabijo svetila, ki ne 
oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči (24.00-5.00) ostane prižgano 
minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju 
zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). Upoštevanje 
določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. L. RS 
št. 81/07, 109/07, 62/10)). 
V primeru odkritja podzemnih jam je potrebno obvestiti pristojne službe. 

LA09.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.  

LA10.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško mestne hiše. Za razvojne 
potrebe obstoječe gostilne je na zemljišču s par. Št. 184/1 dovoljena vzpostavitve 
glavne stavbe tipa trško-mestna hiša, za namen začasnega bivanja (prenočišča), 
ki se lahko vzpostavi v vseh etažah.  

Lazina 

LZ01.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

LZ02.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju.  

LZ03.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

LZ04.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

Lopata 
LO01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

Osnovni kubus pri pomožni stavbi za potrebe izvajanja dejavnosti (razne 
delavnice) lahko odstopa od meril gospodarske stavbe, če dejavnosti zaradi 
tehnologije ni možno drugače izvajati. Krita naj bo z ravno streho.  

LO02.jp GE                        
javnega prostora,       
podtip: GE 
središčnega javnega 
prostora 

Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja z 
drobno urbano opremo. 

LO03.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE cerkve 

  

LO04.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

Mačkovec pri Dvoru 
MA01.pjo GE                        

posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  



Stran 10172 / Št. 135 / 21. 10. 2022 Uradni list Republike Slovenije 

21 
 

MA02.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega 
ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in 
obsega arheoloških raziskav.  

MA03.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

MA04.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

Pri novogradnjah je na območju arheološkega najdišča pred posegi s strani ZVKD 
potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.  

MA05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Pred posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega 
ZVKD. Pri novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in 
obsega arheoloških raziskav.  

MA06.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Pomožne stavbe se lahko ohranjajo v obstoječem merilu. Pri novogradnjah je s 
strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega arheoloških raziskav.  

MA09.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Pred 
posegi na obstoječih objektih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Pri 
novogradnjah pa je s strani ZVKD potrebna opredelitev načina in obsega 
arheoloških raziskav.  

MA57.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.  

MA58.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

MA59.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

Mali Lipovec 
ML01.vs GE domačije v 

strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. 

ML02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ML03.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

ML04.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ML05.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. 

ML06.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ML80.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

ML85.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ML86.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ML87.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

Dejavnost naj se izvaja v skladu z merili za vodovarstveno območje.  

ML88.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ML91.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 



Uradni list Republike Slovenije Št. 135 / 21. 10. 2022 / Stran 10173  

22 
 

ML92.ti GE                
turistične 
infrastrukture 

Vinska klet je namenjena proizvodnji, zbiranju in hranjenju vina za širše območje 
(banka vina), ki jo lahko gradi le turistično društvo, stanovsko gospodarsko 
združenje pridelovalcev grozdja in vinarjev, turistično društvo. Na lokaciji se 
predvideva umestitev Centra za promocijo in razvoj vinogradništva Suhe Krajine, 
ki bo služilo strokovnemu delovanju društva v povezavi z izvajanjem turistične 
dejavnosti in promocije, izobraževanju, druženju ter rekreaciji v povezavi z 
turizmom na podeželju. V okviru centra se na lokaciji predvideva umestitev vinske 
kleti, kozolca pomožnih stavb, pergole in nadstrešnice, ureditev površin za 
spremljajočih vsebine (oddih in prosti čas) ter minimalno potrebnih manipulativnih 
površin. Dopustna je tudi dejavnost proizvodnje pijač (11.0), gostinstva (55, 56) 
in trgovine (46.34 in 47) ter tudi gradnja v celoti vkopane oziroma podzemne 
stavbe - vinske kleti za potrebe banke vin v kateri so dopustne dejavnosti  
namena proizvodnje, zbiranja in hranjenja, prezentacije vina ipd.  Glavno stavbo 
je dopustno graditi v skladu z merili tipa paviljonska stavba, pri čemer je poleg 
ene etaže (E1) možna tudi etažnost (E2), in sicer: E+M. Možna je izvedba več 
kletnih etaž.  Dopustna je gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE. vs. Pri 
zunanji ureditvi naj bo poudarjen turistični značaj lokacije (ureditev zunanjega 
družabnega prostora, gostinski vrt ipd.) ter objektov za rekreacijo (igrišč…), 
urejanje okolice naj bo poenoteno. Stavbe naj se umešča tako, da so izkoriščene 
optimalne danosti lege terena. Parkirne in manipulativne površine naj se uredijo 
ob dostopni poti tako, da čim manj segajo v odprto krajino. Prostorske ureditve 
morajo ustrezati merilu in zmogljivostim naravnega prostora in ne smejo izstopati 
in spreminjati identitete obstoječe tipologije kulturne krajine. 

Malo Lipje 
MP01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi je na območju domačije potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD.  

MP02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

MP03.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

MP04.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE. 

MP05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

MP06.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

MP07.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

MP08.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. Dopustna je tudi gradnja 
skladiščnih šotorov in skladišč. 

MP19.jsg GE javne stavbe, 
podtip : GE javne 
stavbe v gozdu  

  

MP35.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

MP39.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE. 

MP40.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE. 

MP41.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE. 

MP43.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE. 

MP47.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: velikost GE je lahko manjša od priporočljive velikosti minimalne GE. 

Podlipa 
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PP01.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

PP02.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v okolici drevesnih 
naravnih vrednot se te ustrezno fizično zaščiti z ograjo. V času gradnje je 
potrebno preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov na območje 
parcel drevesnih naravnih vrednot. Življenjske razmere na rastišču drevesnih 
naravnih vrednot se ohranja nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, 
razkriva korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad koreninami, s hojo, 
vožnjo ali kako drugače ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine 
podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin ali plinastih 
snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. Podlago se na rastišču drevesnih 
naravnih vrednot lahko utrjuje le v tolikšni meri, da se omogoči zadostno zračnost 
in vodo prepustnost tal nad koreninskim sistemom. 

PP03.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

PP04.gp GE gospodarskega 
poslopja 

  

PP05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

Podgozd 
PG01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za 
vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega 
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja 
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. V kolikor se načrtuje 
ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno 
upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur. L. RS št. 81/07, 109/07, 62/10).  

PG02.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. Del EUP se nahaja v 
elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v koridor je potrebno 
izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za vsako gradnjo 
znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega upravljavca. Na 
območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja in izvajanje 
dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem 
okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. 

PG03.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. L. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). Uredi se primerno 
odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna 
greznica). Na območju naravne vrednote Krka se posegi ne načrtujejo. Objekt naj 
se načrtuje tik ob cesti. Objekt naj ostaja v obstoječih gabaritih. Ostalih objektov 
in dejavnosti se na območju posega ne izvaja. Ohranja se vegetativna bariera 
proti reki.  

PG04.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. L. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v 
obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih 
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). 
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PG06.ml GE mlina Za del območja, ki sega na poplavno območje, velja opozorilna karta poplav. Na 
območju poplav je prepovedana gradnja novih objektov, dopustno je le 
vzdrževanje, rekonstrukcije, obnove in rušenje obstoječih objektov. Z gradnjo 
objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli 
poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. V primeru izrabe vode za 
proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko 
sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti 
lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na 
odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje, …). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna 
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Pred posegi v območju naravne 
vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za 
ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 
16283 – Gornji Kot – Glavanov mlin - vplivno območje). 

PG07.od GE                
domačije v odprtem 
prostoru 

Z gradnjo objekta in njegovim obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in 
kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine naravne vrednote. Pred posegi v območju 
naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva 
pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote 
ZVKDS (EŠD 16283 – Gornji Kot – Glavanov mlin - vplivno območje). 

PG08.vs GE                
domačija v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Dovoljena je ohranitev obstoječe stavbne strukture počitniške hiše. Na parceli št. 
453/2, k.o. Stavča vas je na namenski rabi SP dopustna gradnja ene počitniške 
hiše - (legalizacija že začete gradnje) z merili tipa GE s končnico .hm z zazidano 
površino do največ 100 m2. Posegi v brežino proti reki Krki ter na severni in južni 
strani GE (postavljanje škarp, odkopavanje in nasipavanje, posek drevja …ipd.) 
niso dopustni. Za zunanjo ureditev GE se uporabijo naravni materiali. Dopustna je 
zasaditev avtohtonega drevja za sanacijo vizualnih stikov ter varovanje brežine. 
Dopustna je varovalna ograja pred strmino v leseni izvedbi. Objekt se komunalno 
opremi, v nočnem času se ne osvetljuje. Za posege v območju naravne vrednote - 
reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje 
narave.  

PG09.vs GE                
domačija v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

Pleš 
PL01.ivč GE                        

infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

  

PL02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Dovoljenja je gradnja treh glavnih stavb tipa hipa na podeželju. 

PL03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

PL04.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

Plešivica 
PS01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

V vplivnem območju kašče je pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega 
ZVKD. Gospodarski objekti se ohranjajo in obnavljajo v soglasju s pristojnim 
ZVKD.  
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PS02.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

PS03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

PS04.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

  

PS05.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

Poljane pri Žužemberku 
PŽ01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

  

PŽ02.ti GE                
turistične 
infrastrukture 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa paviljonska stavba. Ob 
dejavnosti primerno vzpostavljeni infrastrukturi je dovoljena vzpostavitev 
avtokampa s pripadajočo urbano opremo. Poseg ne sme presegati območja 
obstoječega nasutja, oziroma roba naravne brežine. Rob nasutja se mora ob 
urejanju avtokampa utrditi, da se prepreči plazenje.  

PŽ03.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

Ob sanaciji peskokopa se obstoječega obsega vodne površine ne sme spreminjati. 
Območje jezera v peskokopu se v celoti ohrani v sedanjem obsegu. Znotraj 
območja naravne vrednote se gradnja stavb ne izvaja. Območje zelenih površin 
(peskokop) se prepusti samosanaciji. Rekreacijske in športne aktivnosti se izvaja 
tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih lastnosti. 
Dopušča se ureditev opazovalnic in dostopnih poti iz naravnih materialov. Na 
naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. Posege in dejavnosti ter druge 
aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno na življenjske razmere za 
rastline in živali na naravni vrednoti. (OPPN 29-01: Rekreacijski park) 

PŽ04.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

Prapreče 
PR01.od GE domačije v 

odprtem prostoru 
  

PR02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Objektov se v nočnem času ne osvetljuje. 
Z dodatno gradnjo se v obvodni (15 m) pas in vodni pas Krke ne posega, prav 
tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. 
Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica).V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe 
objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, 
vodotesne zapore na vratih in podobno). Zelene površine se ohranjajo prednostno 
z obstoječo vegetacijo in se ne ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se 
izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna 
vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. 
Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim 
materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.  
Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, 
da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto. 
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PR03.zsr GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine 
za oddih, rekreacijo 
in šport 

 

PR04.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. Za 
parceli št. 1900 ter 1898 veljajo merila podana v strokovni podlagi, v kateri je 
obdelana nova parcelacija z gradbenimi enotami in javnim prostorom. V vplivnem 
območju vplivnega območja spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno 
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 

PR05.tm GE trš–o - mestne 
hiše  

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju ali trško-
mestne stavbe. Obstoječe dejavnosti se lahko ohranjajo.  

PR06.jsm GE                        
javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

  

PR08.ml GE mlina V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti 
lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in 
podobno). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v 
koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal 
ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo 
biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje, ...). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drsti rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba 
del). Na območju zelenih površin za šport in rekreacijo (ZS), je dopustna le 
postavitev začasnih objektov za potrebe turizma, ki se po kopalni sezoni 
odstranijo. Pred posegi v območju naravne vredno–e - reka Krka, je potrebno 
pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 15972 Žužemberk – 
Tomažev mlin in žaga in EŠD 15969 Prapreče pri Žužemberku – Vehovčev mlin in 
žaga). V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave 
objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v 
obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih 
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Na GE 
so dopustne turistične vsebine, ki so lahko vzpostavljene v vseh stavbah 
(apartmaji...). 
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PR09.zsr GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine 
za oddih, rekreacijo 
in šport 

Dopustna je le postavitev objekta za spravilo čolnov, po merilih tipa paviljonska 
stavba, do višine E1 za namen športne dejavnosti /rekreacijske (objekt za spravilo 
čolnov – čolnarna) do 150 m2 v leseni izvedbi. Gradnja ter zemeljska dela naj se 
izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične in druge rešitve, da se naravna 
vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. 
Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim 
materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti. Do objekta se ohranja 
pot v makadamski izvedbi. Ostalih ureditev in dejavnosti se na območju posega 
ne izvaja. V času kopalne sezone je dopustna postavitev lesenih miz, klopi, 
prenosnih sanitarij z obveznim zastorom iz naravnih materialov, ki se po sezoni 
odstranijo. Pred posegi v območju naravne vredno–e - reka Krka, je potrebno 
pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. Drevesna 
vegetacija na južni strani območja se ohranja. Dostop do območja se omogoči le 
preko obstoječih poti. V obvodni (15m) pas in vodni pas Krke se ne posega. 
Zagotavlja se odvoz in odstranjevanje odpadkov. Obvodna vegetacija se ne 
odstranjuje. Objekt se umetno ne osvetljuje, razen v primeru, če je to iz 
varnostnih razlogov potrebno, se namestijo svetila na samodejen vklop/izklop. 
Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne 
ograjujejo. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v 
takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za naravno vrednoto. 

PR17.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

Prevole 
PV01.pjc GE                        

posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

PV02.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Na območju varovane stavbe na par. št. 2148/2 je pred posegi potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega ZVKD. 

PV03.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

PV04.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

V vplivnem območju cerkve in na območju domačije je pred posegi potrebno 
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 

PV05.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. 

PV06.jsm GE                        
javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

Območje spomenika NOB naj se varuje v skladu z določili pristojnega ZVKD. 

PV07.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiša na podeželju. V 
vplivnem območju cerkve je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojnega ZVKD. 

PV09.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

  

PV10.gp GE gospodarskega 
poslopja 

  

Ratje 
RA01.od GE domačije v 

odprtem prostoru 
Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.  
Urbanistična zasnova naj se ohranja. Za vse posege je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 
 

RA02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.  
 
Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in  
novogradnja na mestu obstoječega objekta in dozidava obstojčega objekta.  
Dopustna je novogradnja pomožnih stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno 
razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. V kolikor se stavba umešča v 
strm teren in višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski 
gabarit do E2 (vrhkletnezasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo 
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višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. 
Kritina naj bo opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Frčade in 
strešna okna niso dopustna. 
Dopustna je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh 
vrst nezahtevnih objektov - razen bazena in silosa v obliki stolpa.  
Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti. 
Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. 

RA03.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.  
 
Ohranja se razporeditev objektov domačije v prostoru.  
Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in 
novogradnja na mestu obstoječega objekta. Dopustna je novogradnja pomožnih 
stavb.  
Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski gabarit E1. 
V kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena presega višino 
etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove).. Prav tako lahko 
kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1.  
Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo 
opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z 
dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna na strešinah, 
ki vedutno niso izpostavljene 
Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh 
vrst nezahtevnih objektov - razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dovoljena je 
postavitev lesenih ograj v obliki tradicionalnega plota. 
Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti. 
Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. 

RA04.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.  
Urbanistična zasnova domačij naj se ohranja.  
Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in 
novogradnja na mestu obstoječega objekta . Dopustna je novogradnja pomožnih 
stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski 
gabarit E1 Kozolci – toplarji lahko presegajo višinski gabarit E1.  
Streha naj bo dvokapna, simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo 
opečne ali sive barve. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa.. Dopustna je frčada z 
dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna na strešinah, 
ki vedutno niso izpostavljene 
Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter gradnja vseh 
vrst nezahtevnih objektov - razen bazena in silosa v obliki stolpa. Dovoljena je 
lesena ograja v obliki tradicionalnega plota in kamnita ograja v izvedbi suhega 
zidu. 
Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti. 
Za Vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. 

RA05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Vplivno območje varstva kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.  
Na obstoječi stavbni strukturi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in 
novogradnja na mestu obstoječega objekta . Dopustna je novogradnja pomožnih 
stavb. Pomožna stavba naj ima tlorisno razmerje stranic 1:2 do 2:3 in višinski 
gabarit E1. V kolikor se stavba umešča v strm teren in višinska razlika terena 
presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 (vrhkletne zasnove).. Prav 
tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit E1. Streha naj bo dvokapna, 
simetrična, z naklon 45 do 40 stopinj. Kritina naj bo opečne ali sive barve. 
Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z dvokapno streho nad osjo 
glavne fasade. Strešna okna so dopustna le na strešinah, ki vedutno niso 
izpostavljene Dopustna pa je postavitev sončnih kolektorjev za lastno uporabo ter 
gradnja vseh vrst nezahtevnih objektov - razen bazena in silosa v obliki stolpa. 
 Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe obrti. 
Za Vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. 

RA06.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas Enote kulturne dediščine EŠD 
21665 Ratje - Domačija Ratje 14, EŠD 13944 Ratje - Domačija Ratje 31, EŠD 
13884 Ratje - Hiša Ratje 32.  
Na obstoječih GE se ohranja obstoječa tlorisna zasnova domačij in obstoječa 
mreža vaških poti. Varuje se velikost in oblika obstoječih GE. Združevanje 
obstoječih GE ni dopustno. Na obstoječi stavbni strukturi je dopustno vzdrževanje, 
rekonstrukcija in novogradnja na mestu obstoječega objekta. Obstoječe lesene 
kozolce, kašče in skednje  ter znamenja se ohranja. Na njih so dopustna le 
vzdrževalna in rekonstrukcijska dela. Novogradnje so dopustna kot dopolnilne 
gradnje na obstoječih GE in na novo opredeljenih GE. Ob robu vasi naj se 
načrtuje gradnjo stavb, na način da je omogočeno mehko prehajanje oziroma 
iztekanje stavbne strukture v odprto krajino (npr. zaporedje hiša, hlev, pod, 
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kozolec, sadovnjak, polje).  
Novogradnje naj se glede na vlogo oblikujejo kot sledi.  
- glavna stavba s podolgovato tlorisno zasnovo, s tlorisnim razmerjem stranic med 
1:2 do 2:3. Višinski gabarit E1 z možnostjo podkletitve. Objekti naj imajo smer 
pozidave vzporedno s plastnicami. Pri tem naj se upoštevajo obstoječe smeri 
strešnih slemen, ki prevladujejo v posameznem predelu vasi. Streha naj bo 
dvokapna, simetrična z optimalnim naklonom 45 stopinj. Dopustno je odstopanje 
navzdol do najmanj 40 stopinj naklona. Kritina naj bo  opečne (klasični zareznik 
ali bobrovec) na bivalnih stavbah in sive barve (betonski klasični zareznik) na 
gospodarskih stavbah. Stavbno pohištvo naj bo iz lesa. Dopustna je frčada z 
dvokapno streho nad osjo glavne fasade. Strešna okna so dopustna le na 
strešinah, ki vedutno niso izpostavljene. Dopustna je postavitev sončnih 
kolektorjev za lastno uporabo, vendar na način, da bodo ti čim manj vedutno 
izpostavljeni. Fotovoltaične panele na stavbah ni dovoljeno postavljati.  
- pomožna stavba s podolgovato tlorisno zasnovo, s tlorisnim razmerjem stranic 
med 1:2 do 2:3. Višinski gabarit E1, v kolikor pa se stavba umešča v strm teren in 
višinska razlika terena presega višino etaže je dopusten višinski gabarit do E2 
(vrhkletne zasnove). Prav tako lahko kozolci – toplarji presegajo višinski gabarit 
E1. Streha naj bo dvokapna, simetrična, z optimalnim naklon 45 stopinj. Dopustno 
je odstopanje do najmanj 40 stopinj naklona. Kritina naj bo opečne (klasični 
zareznik ali bobrovec) ali sive barve (betonski klasični zareznik). Stavbno pohištvo 
naj bo iz lesa, frčade in strešna okna pa niso dopustna. Dopustna pa je postavitev 
sončnih kolektorjev za lastno uporabo. Dopustna je gradnja vseh vrst nezahtevnih 
objektov, razen bazena in silosa v obliki stolpa. Tradicionalne ograje se varujejo 
tako se da jih ne odstranja in ne spreminja njihove oblike in materiala. Nove se 
izvajajo po vzoru tradicionalnih kot lesen plot ali kot kamnito ograjo v izvedbi 
suhega zidu.. 
 
Na območju strjene izvorne pozidave okoli cerkve so dopustna le vzdrževalna in 
rekonstrukcijska dela  ter novogradnja na mestu obstoječega objekta. Ohranja se 
obstoječa oblika in naklon strešin. Izjemoma je mogoča vzpostavitev kolenčnega 
zidu za potrebe ureditev podstrešij, če se s posebno utemeljitvijo dokaže da 
višinski gabarit ne povzroča degradacij v predmetnem prostoru. Ohranja naj se 
členitev in dekorativno okrasje fasad ter oblika in material stavbnega pohištva. 
Prostostoječih električnih omaric ni dopustno postavljati. Omarice se ne smejo 
vzpostavljati na glavni fasadi oziroma – postavljene naj bodo tako da ne bodo 
vidne s strani javnega prostora.  
Dopustne so spremembe namembnosti za potrebe turizma in obrti. 
Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
enote ZVKDS. 

RA07.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas in enota kulturne dediščine 
EŠD 1835, Ratje - Cerkev sv. Primoža in Felicijana.  
Na cerkvi sv. Primoža in Felicijana s pripadajočim arealom z obzidjem in lokaciji 
nekdanje mežnarije so 
dopustni le rekonstrukcije in vzdrževalna dela oziroma posegi na podlagi 
predhodno izdelanega in na pristojni strokovnih služb potrjenega 
konservatorskega načrta. Dopustna je novogradnja na lokaciji nekdanje mežnarije 
za turistične in interpretacijske namene oziroma njena prezentacija. Za vse 
posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS. 

RA08.jp GE                        
javnega prostora,       
podtip: GE 
središčnega javnega 
prostora 

Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas.  
 
Varuje se divji kostanj pri hiši Ratje 14 tako, da se smiselno upoštevajo splošne 
varstvene usmeritve za varovanje parkov in vrtov, ki so določene v predpisu o 
seznamih zvrsti kulturne dediščine. Na širšem prostoru severno od cerkve je 
dopustno zasaditi še oreh, lipo ali divji kostanj. Središčni javni prostor »vaškega 
jedra« se varuje nepozidan. Niveleta površin naj se ne spreminja. Ni dopustno 
spreminjati dostopov, postavljati reklamnih tabel, panojev, svetil in izveskov, ki 
niso v skladu s celostno zasnovo javnega prostora. Za vse posege je potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

RA09.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

Območje kulturne dediščine EŠD 8634 Ratje – Vas. Pred vsakršnimi posegi je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega ZVKD.  

RA10.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

RA11.od GE domačije v 
odprtem prostoru 
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Reber 
RB16.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

  

RB17.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

RB18.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

  

RB19.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 12,0 m + 5%, razmerje širine 
proti dolžini v tlorisu od 1:1 do 2:3; visoka do E2+M. 

RB20.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

RB21.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

RB22.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

RB23.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

RB24.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

RB25.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,0 m + 5%, razmerje širine 
proti dolžini v tlorisu 2: 3, streha osnovnega kubusa glavne stavbe: streha z 
naklonom, en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s 
prilagoditvijo na parcelni meji. 

RB26.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. 

RB27.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

Sadinja vas 

SA01.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

SA02.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili tipa hiše na podeželju. Na 
parceli št. *412 se višina obstoječe glavne stavbe na GE lahko ohranja. Vhod v 
stavbo naj bo v višini javnega prostora +- 1,0 m. 

SA03.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

SA04.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

SA05.jp GE središčnega 
javnega prostora  

  

SA06.odi GE kmetije z 
intenzivno 
proizvodnjo 

Glavna stavba je lahko vzpostavljena tudi v sekundarnem delu GE upoštevajoč 
predpisano slemenitev. Gospodarsko poslopje lahko meji na javni prostor.  

Sela pri Ajdovcu 
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SE01.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje 
ZVKD.  

SE02.pjm GE                
poslovilne stavbe 

Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje 
ZVKD.  

SE03.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

Pred posegi je na vplivnem območju varovane cerkve potrebno pridobiti soglasje 
ZVKD.  

SE04.zpk GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- 
pokopališča 

Pred posegi je na območju varovane dediščine cerkve potrebno pridobiti soglasje 
ZVKD.  

SE05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

SE06.gp GE gospodarskega 
poslopja 

Območje naj se obravnava celovito. Dovoljena gradnja treh stavb tipa 
gospodarska stavbe. Dovoljena je postavitev ograje do višine 2,5 m.  

SE07.ti GE                
turistične 
infrastrukture 

Pred posegi je na območju varovane dediščine domačije potrebno pridobiti 
soglasje ZVKD. ( Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. 
Za vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma 
elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno 
soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v 
varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni 
dopustna. 

SE08.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi je na območju varovane dediščine domačije potrebno pridobiti 
soglasje ZVKD. Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za 
vsak poseg v koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma 
elaborat križanja. Za vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno 
soglasje pristojnega upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v 
varnostni pas DV gradnja in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni 
dopustna. 

SE10.gp GE gospodarskega 
poslopja 

  

SE11.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

Sela pri Hinjah 
SH01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

  

SH02.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 
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SH03.jp GE                        
javnega prostora,       
podtip: GE 
središčnega javnega 
prostora 

Središče najpomembnejšega javnega prostora naj se uredi kot lokalno pomemben 
javni prostor s primerno urbano opremo. Hortikulturna ureditev naj bo prilagojena 
vlogi v vplivnem območju cerkve. 

SH04.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. 

SH05.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

SH06.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

SH07.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Gradbena enota mora ob bivanju imeti opredeljeno dejavnost javnega značaja 
(storitveno ipd). V primeru sprememb namembnosti sanacija stavbnega volumna 
v smislu identitete ni obvezna.  

SH08.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

SH09.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

Srednji Lipovec 
SL01.od GE domačije v 

odprtem prostoru 
  

SL02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

SL03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

SL04.vo GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

  

SL05.gp GE gospodarskega 
poslopja 

  

Stavča vas 
ST01.vs GE domačije v 

strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V 
severozahodnem robu območja, sta dovoljena dva niza stavb, pod pogojem da je 
urejena tudi notranja dostopna pot.  

ST02.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

ST03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v 
obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih 
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). 

ST04.pjc GE cerkve   
ST05.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

  

ST06.ti  GE                
turistične 
infrastrukture 

V obstoječi stavbni strukturi se lahko izvaja javni program - muzej na prostem. 
Obstoječa stanovanjska hiša se lahko ohranja. Vstopno in izstopno mesto za 
kopalce in čolne naj se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode, v 
leseni izvedbi in ne kot nov poseg v brežini ter na način čim manjšega posega v 
brežine in dno struge; vstopno izstopna mesta se urejajo v skladu z gradbenimi 
predpisi in predpisi o ohranjanju narave; ohranja se obstoječa vegetacija; športno 
rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do 
junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje 
za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu. V kolikor se načrtuje 
ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno 
upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)).  
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ST08.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ST09.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 

ST10.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ST11.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

Šmihel pri Žužemberku 
ŠM01.od GE domačije v 

odprtem prostoru 
Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje ZVKD na območju varovane dediščine 
domačij in na varovanem območju kulturne krajine. 

ŠM02.ml GE mlina V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem 
aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja 
površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani 
najnovejši podatki na odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje, ...). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna 
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Pred posegi v območju naravne 
vredno–e - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za 
ohranjanje narave. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma 
razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo 
naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga 
nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). Pred 
posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 
ZVKDS.  

ŠM03.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. 

ŠM04.ike GE 
infrastrukturnega 
objekta, podtip: GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
infrastrukture 

  

ŠM05.jgd GE                         
javne stavbe,             
podtip: GE 
gasilnega doma  

  

ŠM06.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi na območju arheološkega najdišča vile Rustike in na območju 
varovane dediščine domačije je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.  

ŠM07.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

 

ŠM08.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike je potrebno 
pridobiti soglasje ZVKD.  

ŠM09.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 
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ŠM10.tm GE trš–o – mestne 
hiše  

Dostop v pritličje glavne stavbe, trške hiše, naj je organizirano iz javnega prostora 
ceste, hkrati je lahko organiziran dovoz do najnižje etaže (kleti) iz zadnje S strani. 
Glavne stavbe so lahko visoke do E2. Pred posegi na območju arheološkega 
najdišča vile Rustike je potrebno pridobiti soglasje ZVKD.  

ŠM11.pjm GE              
poslovilnega objekta 

  

ŠM12.jp GE središčnega 
javnega prostora  

Ureditev osrednjega javnega prostora naselja s hortikulturno ureditvijo in 
parkiriščem.  

ŠM13.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

ŠM14.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike potrebno pridobiti 
soglasje ZVKD.  

ŠM15.tm GE trško – mestne 
hiše  

Pred posegi je na območju varovane kulturne dediščine- šole potrebno pridobiti 
soglasje ZVKD.  

ŠM16.zpk GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- 
pokopališča 

Pred posegi je na območju arheološkega najdišča vile Rustike potrebno pridobiti 
soglasje ZVKD.  

ŠM17.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

- streha osnovnega kubusa glavne stavbe: streha z naklonom; 
- en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na 
parcelni meji; 
- najmanjša GE naj obsega vsaj 300 m2; 

ŠM18.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ŠM19.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ŠM20.zpk GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- 
pokopališča 

Za potrebe dejavnosti je dopustna tudi izgradnja parkirnih površin. 

ŠM21.zsr GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema – površine 
za oddih, rekreacijo 
in šport 

  

Trebča Vas 
TV01.pjo GE                        

posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

TV02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Na območju osamele domačije je dovoljena legalizacija gospodarskega poslopja, 
vendar največ do obstoječega obsega.  

TV03.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

TV04.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Na območju varovane stavbne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega ZVKD. 

TV05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

TV06.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

TV07.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

Na objektu KD (Trebča vas – cerkev sv. Ahaca, EŠD 2733) je pred posegi 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. 

TV08.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 

V vplivnem območju varovane KD (Trebča vas – cerkev sv. Ahaca, EŠD 2733) je 
pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne 
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okolju enote ZVKDS. 

TV09.gp GE gospodarskega 
poslopja 

  

Veliko Lipje 
VP01.od GE domačije v 

odprtem prostoru 
  

VP02.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi 
merili: osnovni kubus glavne stavbe: širina 8,0 m + 5%, razmerje širine proti 
dolžini v tlorisu 2: 3, en sekundarni kubus glavne stavbe je lahko umeščen tudi s 
prilagoditvijo na parcelni meji. 

VP03.zpk GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- 
pokopališča 

V sklopu GE pokopališča naj se uredi pripadajoče parkirišče. Na GE je dovoljena 
tudi gradnja mrliške vežice. Na območju varovane kulturne dediščine-cerkve je 
pred posegi potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 

VP04.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

V vplivnem območju varovane cerkve in na območju domačije je pred posegi 
potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 

VP05.jp GE                        
javnega prostora,       
podtip: GE 
središčnega javnega 
prostora 

Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok kot element javnega prostora naselja. 
Ob tem je dovoljeno vzpostaviti tudi drobno urbano opremo- klop.  

VP06.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

VP07.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

VP08.gp GE gospodarskega 
poslopja 

Okoli funkcionalnega zemljišča gradbene enote je dovoljena postavitev ograje do 
2,5 m.  

VP09.jgd GE                         
javne stavbe,             
podtip : GE 
gasilnega doma  

Na GE je dopustno izgraditi tudi mrliško vežico, kot samostojno stavbo po merilih 
tipa GE .pjm iz 64. člena. Mrliška vežica je lahko funkcionalno povezana z gasilnim 
domom tako, da se v gasilnem domu lahko zagotavlja del spremljajočih 
funkcionalnih prostorov za potrebe obratovanja mrliške vežice (sanitarije, 
skladišče ….ipd). Če se mrliška vežica gradi kot prizidek k gasilnemu domu, se 
lahko uporabijo oblikovna merila iz 63. člena ali iz 64. člena. 

VP10.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip : GE cerkve 

  

Veliki Lipovec 
VL01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

  

Vinkov Vrh 
VV01.vs GE domačije v 

strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. 

VV02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za 
vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega 
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja 
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. 
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VV03.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za 
vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega 
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja 
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. 

VV04.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

VV05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

VV06.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

  

Visejec 
VS01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

Obstoječa gospodarska poslopja naj se varujejo in ohranjajo v skladu s soglasjem 
pristojne ZVKD. Pred posegi v vplivnem območju je potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. 

VS02.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

VS03.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

VS04.gp GE gospodarskega 
poslopja 

Pred posegi v vplivnem območju je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 

VS05.gp GE gospodarskega 
poslopja 

Obstoječa gospodarska poslopja naj se varujejo in ohranjajo v skladu s soglasjem 
pristojne ZVKD. 

VS06.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. 

VS07.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. 

VS08.od GE osamele 
domačije 

  

VS09.vo GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

VS10.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. 

VS11.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu s sledečimi merili 
osnovni kubus glavne stavbe: visok do E2+M, en sekundarni kubus glavne stavbe 
je lahko umeščen tudi s prilagoditvijo na parcelni meji; 

Vrhovo pri Žužemberku  
VŽ01.vo GE domačije v 

odprtem prostoru 
 

VŽ02.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

VŽ03.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 
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VŽ04.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

VŽ05.zpk GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- 
pokopališča 

V sklopu GE pokopališča naj se uredi pripadajoče parkirišče. Na GE je dovoljena 
tudi gradnja mrliške vežice.  

VŽ06.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

  

VŽ07.vo GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

VŽ08.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

VŽ09.jpp GE središčnega 
javnega prostora 
,podtip: GE javnega 
parkirišča 

  

VŽ10.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

Vrh pri Hinjah 
VH01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

 

VH02.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

VH03.vs GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju. 

VH04.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

VH05.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

VH06.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

Vrh pri Križu 
VK01.pjc GE                        

posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

VK02.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

VK03.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

VK04.odi GE kmetije z 
intenzivno 
proizvodnjo 

  

VK05.vo GE domačije v 
odprtem prostoru 

V vplivnem območju varovanega objekta kulturne dediščine je pred posegi 
potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 

VK06.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 
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VK07.jgd GE                         
javne stavbe,             
podtip: GE 
gasilnega doma  

  

VK09.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

VK10.vo GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

VK11.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

VK12.vo GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

VK13.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

Zafara 
ZA02.ivč GE                        

infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

  

ZA03.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

  

ZA04.jsm GE                        
javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

  

ZA05.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ZA06.pin  
 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Klek (Uradni 
list RS, št. 1/17) 

 

ZA07.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

ZA08.pjm GE              
poslovilnega objekta 

  

ZA09.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

ZA10.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Z gradnjo naj se v 
obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih 
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). 
(OPPN 48-01: OPPN Novi center Zafara) 

ZA11.vs GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 
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ZA12.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ZA13.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

  

ZA14.zpk GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- 
pokopališča 

  

ZA16.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ZA17.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ZA18.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

  

ZA19.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

ZA20.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

Zalisec 
ZL01.vo GE domačije v 

odprtem vaškem 
okolju 

 

Žužemberk 
ŽU01.ppn GE varovanje 

pogojev izvedbe 
OPPN 

V vplivnem območja spomenika NOB na Cviblju je pri pripravi OPPN potrebno 
pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje, pred posegi pa kulturnovarstveno 
soglasje pristojne enote ZVKD. Pred posegi je na podlagi predhodnih arheoloških 
raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje gospodarskih con Hinje, 
Jama in Žužemberk, ZVKDS , december 2011) na območju načrtovane 
gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati. 
Zagotovi naj se izvedba kanalizacije in priklop na ČN ter zbiranje in odvoz 
odpadkov. Ob morebitni ureditvi javne razsvetljave se upoštevajo določila Uredbe 
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 
109/07, 62/10). (OPPN 50-01: GC Sejmišče zahod – II. faza) 

ŽU02.tm GE trško - mestne 
hiše  

 Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD.  

ŽU03.tm GE trš–o - mestne 
hiše  

(OPPN 50-01: GC Sejmišče zahod – II. faza). 

ŽU04.pin GE z merili veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih načrtov 

Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku, (Ur.l. 
RS, št. 21/04); 
 

ŽU05.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 
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ŽU06.gs GE                        
gospodarske stavbe 

  

ŽU07.jsp GE javne stavbe, 
podtip GE: javne 
paviljonske stavbe 

  

ŽU08.jsm GE                        
javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

  

ŽU09.pin  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko 
Žužemberk SZ (Uradni list RS, št. 27/18) 
 

ŽU10.pin  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko 
Žužemberk SZ (Uradni list RS, št. 27/18) 
 

ŽU11.ike GE 
infrastrukturnega 
objekta, podtip : GE 
objekta 
komunikacijske in 
energetske 
infrastrukture 

  

ŽU12.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavni vhodi v glavne stavbe ob regionalni cesti (Grajski trg) so zaradi terenskih 
danosti, nagiba terena, lahko vzpostavljeni do 1,5 m nad koto obstoječega 
javnega prostora. Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno 
pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra 
Žužemberka) 

ŽU13.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)).  

ŽU14.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

  

ŽU15.tm GE trško - mestne 
hiše  

V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno 
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore 
na vratih in podobno).V kolikor se na območju poselitve načrtuje ureditev javne 
razsvetljave oziroma razsvetljave objektov , naj se uporabijo svetila, ki omogočajo 
osvetljavo talnih površin, ne osvetljujejo v –V - spektru ter ne osvetljujejo neba in 
širše okolice. Omogočen naj bo samodejni vklop/izklop in v drugem delu noči 
(med 24.00 in 5.00 uro) le minimalno število lu–i - če je iz varnostnih razlogov to 
sprejemljivo. Z gradnjo naj se v vodni (15 m) pas ne posega ter ne odlaga 
odpadkov in odstranjuje vegetacije. Uredi se primeren način odvodnjavanja in 
čiščenja odpadnih vod (kanalizacija s ČN, MČN ali nepropustna greznica. (OPPN 
50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk).  
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ŽU16.ml GE mlina V sklopu obstoječ GE je so tudi pomožne stavbe primarne dejavnosti 
(gospodarska poslopja, hlev). Pri novogradnji se obstoječa umestitev stav na GE 
lahko ohranja in dejavnost v pomožnih stavbah.  Pred posegi je na območju 
potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD (Tomažev mlin z žago). V primeru 
izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v koncesijskem aktu 
določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal ekološkega stanja 
površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo biti upoštevani 
najnovejši podatki na odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje, ...). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna 
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine.           
V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je 
potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za 
samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z 
gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne 
odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno 
odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna 
greznica). 

ŽU17.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili trško- mestne hiše. Pred 
posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. 
(OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka) 

ŽU18.tm GE trško - mestne 
hiše  

Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega 
ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka) 

ŽU19.tm GE trško - mestne 
hiše  

  

ŽU20.hm GE modernistične 
stanovanjske hiše 
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ŽU21.ml GE mlina V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno 
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore 
na vratih in podobno). OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je 
potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter 
kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v 
območju naravne vredno–e - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva 
pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote 
ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro in EŠD 10117 – 
Žužemberk – Gričarjev mlin). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne 
energije mora biti v koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne 
bo poslabšal ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri 
čemer morajo biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje, ...). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna 
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. V kolikor se načrtuje ureditev javne 
razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 
109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV 
spektru in z zasenčenjem proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in 
vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje 
obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov 
(priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). 

ŽU22.sb GE                        
stanovanjskih 
blokov 

  

ŽU23.hm GE modernistične 
stanovanjske hiše 

Dovoljena je vzpostavitev glavne stavbe tipa modernistična hiša ali hiša na 
podeželju. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave 
objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo naj se v 
obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih 
odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica).  
Za posege, ki se nahajajo na območju NV Krka in EPO Krka-reka, je pri pripravi 
projektne dokumentacije potrebno pridobiti mnenje pristojne enote ZRSVN. 

ŽU24.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

 

ŽU25.ivč GE                        
infrastrukturnega 
objekta,       podtip: 
GE vodnega 
črpališča in 
vodohramov 

  

ŽU26.jgd GE                         
javne stavbe,             
podtip: GE 
gasilnega doma  

  

ŽU27.jp GE središčnega 
javnega prostora  

Ohranja oziroma razvija naj se zeleni otok, drevo kot element javnega prostora 
naselja.  

ŽU28.jp GE središčnega 
javnega prostora  

Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: 
Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka) 

ŽU29.jpp GE središčnega 
javnega prostora 
,podtip: GE javnega 
parkirišča 

Obstoječe avtobusno postajališče naj se ureja v skladu z merili GE tipa.jpa. 
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ŽU30.jsm GE                        
javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

  

ŽU31.jsm GE                        
javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

  

ŽU32.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ŽU33.ppn  GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v 
skladu z merili GE z oznako .vo. Pred posegi je na vplivnem območju trškega 
jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in 
revitalizacija jedra Žužemberka) 

ŽU34.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

  

ŽU35.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ŽU36.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

V vplivnem območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega ZVKD. 

ŽU37.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ŽU38.pin GE z merili veljavnih 
prostorsko 
izvedbenih načrtov 

Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku, (Ur.l. RS, št. 
21/0–) - del; 
 

ŽU39.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

  

ŽU40.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

OPPN 50-08; Del območja se nahaja na poplavnem območju (v razredih Pp, Pm in 
Ps). V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe objekte je potrebno 
zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore 
na vratih in podobno).   

ŽU41.pjg GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip : 
GE graščine, dvorca 

Pred posegi je na vplivnem območju gradu Žužemberk potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma 
razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo 
se svetila za samodejni vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem 
proti nebu. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav 
tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se 
primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). (OPPN 50-6: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka) 

ŽU42.pjo GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

ŽU43.pjo  GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

  

ŽU44.pjo  GE                        
posebne javne 
stavbe,       podtip: 
GE obeležij, 
spomenikov in 
kapelic 

Na območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. 
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ŽU45.ppn  GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v 
skladu z merili GE z oznako .vs. (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park 
Žužemberk). V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za obstoječe 
objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, 
vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti 
smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in 
mnenje pristojne enote ZVKD. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka 
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave 
ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje 
Žužemberk - Trško jedro).V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma 
razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Uredi se 
primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). 

ŽU46.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do 
sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vs (OPPN 50-06: Prenova in 
revitalizacija jedra Žužemberka) 

ŽU48.tm  GE trško - mestne 
hiše  

  

ŽU49.tm GE trško - mestne 
hiše  

  

ŽU50.tm GE trško - mestne 
hiše  

  

ŽU51.ti GE                
turistične 
infrastrukture 

Na lokaciji se predvideva umestitev vinske kleti, ureditev površin za spremljajočih 
vsebine (oddih in prosti čas) ter minimalno potrebnih manipulativnih površin. 
Dopustna je tudi dejavnost proizvodnje pijač (11.0 ), gostinstva (55, 56) in 
trgovine (46.34 in 47) ter tudi gradnja v celoti vkopane oziroma podzemne stavbe 
- vinske kleti za potrebe banke vin v kateri so dopustne dejavnosti  namena 
proizvodnje, zbiranja in hranjenja, prezentacije vina ipd.  Pri zunanji ureditvi naj 
bo poudarjen turistični značaj lokacije (ureditev zunanjega družabnega prostora, 
gostinski vrt ipd.) ter objektov za rekreacijo (igrišč…). Stavbe naj se umešča tako, 
da so izkoriščene optimalne danosti lege terena. Prostorske ureditve morajo 
ustrezati merilu in zmogljivostim urbanega in naravnega prostora in ne smejo 
spreminjati identitete obstoječe tipologije v kulturni krajini, ki bo imela pomemben 
vpliv na  razvoj podeželja z vidika ohranjanja tradicionalne kulturne krajine in 
promocije vinogradniške dejavnosti. Arhitekturno oblikovanje objektov mora biti 
krajevno značilno. 

ŽU52.jsm GE javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

Pred posegi je na območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega 
ZVKD. (OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka) 

ŽU53.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu območja, ki 
spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve 
po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe 
(varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). 
OPPN 50-08 

ŽU54.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

V območju zavarovane kulturne dediščine je pred posegi potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega ZVKD. 

ŽU55.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ŽU56.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V severnem, 
obcestnem delu lokalne ceste na GE na katerih ni prostorskih možnosti za razvoj 
sekundarnega prostora GE z notranjim dvoriščem lahko pomožne stavbe 
vzpostavijo v primarnem delu GE. 
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ŽU57.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Na GE je, 
zaradi omejene možnosti rasti po globini, notranje dvorišče lahko vzpostavljeno 
tudi v primarnem delu ob glavni stavbi. V delu območja, ki spada v razred 
srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe 
objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, 
vodotesne zapore na vratih in podobno). 
OPPN 50-08 

ŽU58.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Dovoljena je gradnja glavne stavbe tipa hiša na podeželju do višine E2. Na par.št. 
231/4, 231/3, *98/1, 220, 221 je v obcestnem delu ulice Breg dovoljena le 
vzpostavitev glavne stavbe tipa trško-mestna hiša. Pred posegi je na vplivnem 
območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. V delu 
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo 
omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe 
(varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). (OPPN 50-6: 
Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka) 

ŽU59.ml GE mlina V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne 
varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in 
podobno). V primeru izrabe vode za proizvodnjo električne energije mora biti v 
koncesijskem aktu določen ekološko sprejemljiv pretok, ki ne bo poslabšal 
ekološkega stanja površinske vode ter rasti lehnjakovih struktur, pri čemer morajo 
biti upoštevani najnovejši podatki na odseku odvzema. 
Jez odvaja vodo na obe rečne strani, zato je potrebno pri razporeditvi vodnih 
količin upoštevati napajanje obeh. 
Odvzem vode ne sme bistveno spremeniti obstoječega hidrološkega režima reke 
(pri načrtovanju odvzema je potrebno upoštevati sezonsko dinamiko rečnega 
pretoka). 
Lastnik MHE mora skrbeti za lehnjakove pregrade (vzdrževanje jezu: obnavljanje, 
rezanje, ...). 
Za odvzem vode se mora uporabiti obstoječi odvodni kanal. 
Odvzemno mesto je potrebno urediti na način, da bo možno nadzorovanje 
odvzema vode. 
Vstop v dovodni kanal mora biti urejen tako, da bo preprečeval vstop vodnim 
organizmom. 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kvaliteto vode in vodni režim, je treba 
načrtovati izven časa drstenja rib (med 1. julijem in 1. decembrom je možna 
izvedba del) ter s soglasjem ribiške družine. Z gradnjo objekta in njegovim 
obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali 
ogroziti prvine naravne vrednote. Pred posegi v območju naravne vredno–e - reka 
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave 
ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 21368 – Razvalina 
Dularjevega mlina).  

ŽU60.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. V vplivnem 
območju spomenika NOB na Cviblju je pred posegi potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. 

ŽU61.jsm GE                        
javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

  

ŽU62.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

  

ŽU63.jpa 
 

GE središčnega 
javnega prostora; 
podtip- GE 
avtobusnih 
postajališč ter 
obeležij 
informativne in 
turistične vsebine 

Dostop za motorni promet se dopusti le za uporabnike turističnega kompleksa, 
intervencijo in dostavo.  
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ŽU64.pin GE z merili veljavnih 
prostorskih 
izvedbenih načrtov 

Za vse posege je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojne enote ZVKDS. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trg 
Žužemberk (Ur.l. RS, št. 59/13). 
 

ŽU66.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

  

ŽU67.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. 

ŽU68.zsr GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
siste–a - površine 
za oddih, rekreacijo 
in šport 

Do sprejetja OPPN se območje lahko ureja z merili tipa GE zsr Dopustna je 
ureditev začasnih privezov. Vstopna in izstopna mesta za kopalce in za čolne in 
privezi naj se prvenstveno uredi na že obstoječih dostopih do vode in ne kot nov 
poseg v brežino - ureditev naj v čim manjši meri posega v konfiguracijo brežine in 
dno struge in se izvede v skladu z gradbenimi predpisi in s predpisi o ohranjanju 
narave. Športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja 
rib od marca do junija. Obstoječa vegetacija se ohranja, dopustno je sanitarno 
čiščenje. V času kopalne sezone je dopustna postavitev začasnih objektov - 
lesenih miz, klopi, prenosnih sanitarij  ipd. z obveznim zastorom iz naravnih 
materialov, ki se po sezoni odstranijo. Na območju ni dopustna gradnja stavb in 
spreminjanje kote terena. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, 
majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih 
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je 
potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne 
zapore na vratih in podobno). Pred posegi v območju naravne vrednote - reka 
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave 
ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno 
območje Žužemberk - Trško jedro).Dopustna je ureditev sprehajalnih, poučnih, 
tematskih poti in ureditev informativnih tabel brez poseganja v vodno brežino. 
Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom). 
Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne 
ograjujejo. (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk). 

ŽU70.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ŽU71.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

  

ŽU96.zvo GE                        
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- zelene 
ureditve ob 
vodotokih 

V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda. Pred posegi je na vplivnem območju trškega 
jedra potrebno pridobiti soglasje pristojnega ZVKD. Na obrežju je dopustna 
ureditev sprehajalne poti in ureditve, ki ne zahtevajo večjih posegov v brežino ter 
ohranjajo obstoječe naravne razmere na rečnem obrežju. OPPN 50-07: Hotel pod 
gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne 
enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. 
Pred posegi v območju naravne vredno–e - reka Krka, je potrebno pridobiti 
soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško 
jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin). Dopustna je ureditev 
sprehajalnih, poučnih, tematskih poti in ureditev informativnih tabel brez 
poseganja v vodno brežino. Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 
1. julijem in 1. decembrom. Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo 
vegetacijo in se ne ograjujejo.  
Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, 
da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto. 

ŽU97.odi GE kmetije z 
intenzivno 
proizvodnjo 
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ŽU98.tm GE trško - mestne 
hiše  

V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti 
lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in 
podobno). OPPN 50-07: Hotel pod gradom. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti 
smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in 
mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v območju naravne vredno–e - reka 
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave 
ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno 
območje Žužemberk - Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev 
mlin).Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne 
ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse 
možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je 
njena vidna podoba čim manj spremenjena. 
Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim 
materialom, se ne odlaga ali skladišči na naravni vrednoti.  
Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, 
da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave 
opredeljen za naravno vrednoto. 

ŽU99.ppn  GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

Gradnja objekta hotela se izvede na lokaciji ruševin bivše papirnice/usnjarne. 
Dostopne poti do objekta hotela se umestijo tako, da se ne posega v grajsko 
pečino. O predvidenih delih ob reki Krki se 14 dni prej obvesti pristojno Ribiško 
družino Novo mesto za morebiten nadzor. Pred pričetkom gradnje se o nameri 
obvesti ZRSVN, OE Novo mesto za morebiten naravovarstveni nadzor, katerega 
namen je predvsem nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov in podajanje 
nadaljnjih usmeritev v zvezi z izkazanimi vplivi gradnje. Vsa dela morajo biti 
izvedena v čim krajšem možnem času, da se morebiten vpliv na živi svet v in ob 
Krki zmanjša na najmanjšo možno raven. 
Prepovedano je zasipavanje mlinščice. Z gradnjo objekta in njegovim 

obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali 
ogroziti prvine naravne vrednote reke Krke. Rušenje in gradnjo se izvaja na način 
(tehnologija gradnje, zavarovanje gradbišča), da ne bo poškodovana stena gradu, 
struga mlinščice, brežine in rečno dno Krke. Za obratovanje objekta se zagotovi 
zadostne parkirne površine zunaj območja urejanja – na sosednji EUP (Žu45.ppn) 
ali v sklopu ureditve jedra Žužemberka. Dostopna cesta se uredi z režimom za 
potrebe oskrbe objekta in intervencij (dostop z vozili naj bo nadzorovan z 
elektronskim in fizičnim varovanjem. Ob hotelu se zagotovijo le najnujnejše 
parkirne površine za dostavo, dovoz gostov in manipulacijo intervencijskih vozil. 
Pripravljalna in gradbena dela naj se izvaja izven drstitvene sezone. Miniranja tal 
ali grajske vzpetine na območju urejanja se ne izvaja. Ruševine nekdanjega 
objekta se odstrani na način, da ne bo poseganja v vodno površino, prav tako se 
ne sme zasipavati mlinščice. Nasipavanje na območju urejanja ni dopustno. Z 
gradbenimi deli se v mlinščico ne posega. Sečnja dreves se izvede na način, da se 
posekana drevesa odstrani z gradbišča. Odstranjevanje vegetacije s poraščene 
stene pod gradom ni dopustno. V času gradnje naj se prepreči krušenje kamenja 
in poškodovanja grajske pečine z začasno zaščito (zaščitne mreže med 
gradbiščem in skalnato pečino). V delu območja, ki spada v razred majhne in 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda.  
 
Ureditve se izvajajo izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. decembrom). 
Zelene površine se ohranjajo prednostno z obstoječo vegetacijo in se ne 
ograjujejo. Gradnja ter zemeljska dela naj se izvaja tako, da se izkoristijo vse 
možne tehnične in druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je 
njena vidna podoba čim manj spremenjena. Odpadkov in drugega materiala, 
vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se ne odlaga ali skladišči 
na naravni vrednoti. Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali 
odnaša v takem obsegu, da se uniči nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi 
katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. V kolikor se načrtuje 
ureditev javne razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno 
upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Uporabijo se svetila za samodejni 
vklop/izklop, brez svetlobe v UV spektru in z zasenčenjem proti nebu.  
 
Pred posegi v območju naravne vredno–e - reka Krka, je potrebno pridobiti 
soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje enote ZVKD (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško 
jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev mlin) ter zagotoviti naravovarstveni 
in kulturnovarstveni nadzor nad izvajanjem del. 
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Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN 
ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKD. V kolikor 
omilitvene ukrepe v izvedbenem aktu ne bo mogoče upoštevati za konkretne 
načrtovane posege oz. posege omiliti do te mere, da bi z njimi zagotavljali 
ohranjanje naravnih vrednot (reka Krka in Žužemberk – lehnjakovi pragovi) in ne 
bi poslabšali razmer kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Natura 2000 Krka, 
postopek OPPN ne bo izvedljiv. (OPPN 50-07: Hotel pod gradom) 

ŽU100.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. 
OPPN 50-06 

ŽU101.tm GE trško - mestne 
hiše  

 OPPN 50-06 

ŽU102.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

  

ŽU104.zi GE zidanice   
ŽU105.jsm GE                        

javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

V območju se uredijo naslednje prometne ureditve: prestavitev državne ceste, 
priključek lokalne ceste za stransko vas, parkirne površine, vstop v novo 
stanovanjsko sosesko, površine za pešce in kolesarje ter tlakovane in parkovne 
površine trga. V kolikor se načrtuje ureditev javne razsvetljave oziroma 
razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10)). Z gradnjo 
naj se v obvodni (15 m) pas in vodni pas ne posega, prav tako se ne odlaga 
nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne vegetacije. Uredi se primerno odvajanje 
odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali nepropustna greznica). 

ŽU106.zi GE zidanice   
ŽU107.hm GE modernistične 

stanovanjske hiše 
  

ŽU108.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ŽU109.jsm GE                        
javne stavbe,              
podtip: GE 
modernistične javne 
stavbe 

 

ŽU110.ti GE                
turistične 
infrastrukture 

Na lokaciji se predvideva umestitev objekta za turistične namene, ureditev površin 
za spremljajočih vsebine (oddih in prosti čas) ter minimalno potrebnih 
manipulativnih površin. Dopustna je tudi dejavnost proizvodnje pijač (11.0), 
gostinstva (55, 56) in trgovine (46.34 in 47) ter gradnja v celoti vkopane oziroma 
podzemne stavbe v kateri so dopustne dejavnosti  namena proizvodnje, zbiranja 
in hranjenja, prezentacije vina ipd. Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z 
merili tipa paviljonska stavba, pri čemer je poleg ene etaže (E1) možna tudi 
etažnost (E2), in sicer: P+M. Možna je izvedba več kletnih etaž. Dopustna je 
gradnja pomožnih stavb v skladu z merili GE. vs. Pri zunanji ureditvi naj bo 
poudarjen turistični značaj lokacije (ureditev zunanjega družabnega prostora, 
gostinski vrt ipd.) ter objektov za rekreacijo (igrišč…). Stavbe naj se umešča tako, 
da so izkoriščene optimalne danosti lege terena. Prostorske ureditve morajo 
ustrezati merilu in zmogljivostim urbanega in naravnega prostora in ne smejo 
spreminjati identitete obstoječe tipologije v kulturni krajini, ki bo imela pomemben 
vpliv na  razvoj podeželja z vidika ohranjanja tradicionalne kulturne krajine in 
promocije vinogradniške dejavnosti. Arhitekturno oblikovanje objektov mora biti 
krajevno značilno. 

ŽU111.ti GE turistične 
infrastrukture  

Območje se nameni turistični ponudbi (gostinski lokal, nastanitvene kapacitete, 
površine za prosti čas in druženje ipd.) kot programska dopolnitev rekreativno 
turističnega parka Žužemberk (Loka). Dovoljeno je le občasno bivanje. Območje 
se ureja celostno, po določilih ti – GE turistične infrastrukture, ob upoštevanju 
pogojev za to EUP in skladno z usmeritvami trajnostnega turizma. Dostop je 
predviden s severozahodne strani po južnem robu preko obstoječe javne poti. 
Motorni promet se dopusti le za uporabnike kompleksa, intervencijo in dostavo. 
Parkirišča, ki se predvidijo v travnati izvedbi, se umešča na začetek območja 
urejanja, ob dostopno cesto ali na zahodni del območja za kozolcem. Poti znotraj 
območja se ne asfaltira, le-te naj se tlakujejo ali kako drugače utrdijo. Posegi v 
spremembo reliefa morajo biti čim manjši, razen na severnem delu, kjer se z 
umeščanjem objektov v brežino (zadnji del objekta predstavlja podporno 
konstrukcijo brežine) izvede sanacija brežin, pri čemer se izkoristi neuporaben 
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prostor. Gre za manjše pomožne objekte (do 30 m2) za namen skladiščenja, 
servisa in/ali za kratkotrajno nastanitev. Objekti so pritlični z ravno ozelenjeno 
streho in se po obliki prilagodijo konfiguraciji brežine. Ostali objekti, vključno z 
obstoječim kozolcem, se namenijo za opravljanje osrednje dejavnosti in se 
razporedijo ob dostopno cesto ob upoštevanju maksimalno dovoljene pozidanosti 
območja 70%. Obstoječi kozolec se preuredi (dogradi ali nadomesti) po merilih 
hiše na podeželju. Ostale objekte je dopustno graditi kot modernistično javno 
stavbo, pravokotne oblike do največ E2 (P+M) s simetrično dvokapno streho ali 
ravno streho. Ravne strehe se lahko izvedejo kot zelene ali ravne s prodnatim 
posipom. Pri oblikovanju fasad naj se uporabijo naravni materiali (les, kamen, 
steklo) ter spodbuja ekološka gradnja. Urbana oprema območja mora biti 
poenotena in skladna z arhitekturnim oblikovanjem območja (v materialih in 
barvah). Objekti se priključujejo na obstoječe oz. predvideno infrastrukturno 
omrežje, ki je opredeljeno z OPPN Rekreativno turistični park Žužemberk.  

Premostitve višinskih razlik na zgornjem delu brežine se izvede z blagimi in 
ozelenjenimi brežinami. V osrednjem delu območja se okoli obstoječega vodnega 
telesa izvede kamnita zložba. Manjšega vodotoka se ne sme zasipati ali nadkrivati.  

Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD, v območje naravne vrednote - reka Krka je potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega ZRSVN, v 5m pas priobalnega zemljišča pa soglasje DRSV. 

Dopustna so odstopanja od 71. člena (splošna določila urejanja – tip GE.ti), če za 
to obstajajo utemeljeni razlogi, pri čemer pa rešitve ne smejo poslabšati vpliva na 
sosednja območja, naravno vrednoto, kulturno dediščino in kulturno krajino. 
Odstopanja je potrebno utemeljiti pri pripravi urbanistične zasnove oziroma 
projektne dokumentacije. 

ŽU112.zdz GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- druge 
urejene zelene 
površine 

 

Žvirče 

ŽV01.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ŽV02.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Za potrebe obstoječih dejavnosti se lahko gradijo objekti po merilih tipa GE .gs. 

ŽV03.zpk GE                         
zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema- 
pokopališča 

  

ŽV04.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ŽV05.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. 

ŽV06.jp GE                        
javnega prostora,       
podtip : GE 
središčnega javnega 
prostora 

Območje naj se hortikulturno uredi glede na vlogo v naselju. 

ŽV07.vo GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ŽV08.ppn GE varovanje 
pogojev izvedbe 
OPPN 

Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN ureja v 
skladu z merili tipa GE z oznako .vo. (OPPN 51-02: OPPN SS Žvirče S) 

ŽV09.gp GE gospodarskega 
poslopja 
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ŽV10.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ŽV11.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ŽV12.zsr GE zelenih urbanih 
površin in zelenega 
sistema - površine 
za oddih, rekreacijo 
in šport 

Znotraj območja NV Zvirče- luža se z gradnjo ne posega. 
Na območje vpliva na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov, če za to obstojijo 
druge prostorske možnosti; v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti, se 
odpadke odlaga le tako, da je onemogočeno odtekanje odcednih vod na naravno 
vrednoto. 
Gradnja objektov se izvaja tako, da objekti in naprave zlasti ne povzročijo 
spremembe ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode, hitrosti pretoka, 
prostorske in časovne razporeditve voda, smeri toka na naravni vrednoti. 
Gradnja objektov se izvaja na način in v takem obsegu, da se bistveno ne 
spremenijo življenjske razmere za živali.  
Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in 
čas opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita 
življenjskim ciklom živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne 
sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po 
gnezditvenem času ptičev, kmetijska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali 
mladiče, se opravljajo po gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se 
živali lahko umaknejo. 
Živali se ne vznemirja, preganja, nabira, zastruplja ali drugače uničuje. 
Sestave zoocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst. 
Eksplozij ali drugih dejanj, ki povzročajo močan hrup ali vibracije, se ne izvaja. 
Ponoči se naravne vrednote ne osvetljuje.  
Ne slabša se kvalitete površinske, podzemne in morske vode, tako da se ne 
slabšajo življenjske razmere za živali. 
Zrak se ne onesnažuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se ne 
slabšajo življenjske razmere za živali. 

ŽV13.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ŽV14.od GE domačije v 
odprtem prostoru 

  

ŽV15.vo GE domačije v 
odprtem vaškem 
okolju 

  

ŽV16.gs GE                        
gospodarske stavbe 

Obstoječa stavba se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN ureja v 
skladu z merili tipa GE z oznako .gs. (OPPN 51-02: OPPN SS Žvirče S) 

ŽV17.gs GE                        
gospodarske stavbe 

 

ŽV18.gp GE gospodarskega 
poslopja 

 

ŽV19.pjc GE                        
posebne javne 
stavbe,              
podtip: GE cerkve 

 

ŽV21.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

 

ŽV22.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi kot hišo na podeželju v skladu. 

ŽV23.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Merilo 
dvorišča lahko presega merilo notranjega dvorišča oz. je manjše vendar široko 
najmanj 5,0 m.  

ŽV24.vs GE domačije v 
strnjenem vaškem 
okolju 

Glavno stavbo je dopustno graditi v skladu z merili hiše na podeželju. Eno 
pomožno stavbo je dovoljeno vzpostaviti v primarnem delu GE brez vzpostavitve 
notranjega dvorišča. Odmik med glavno stavbo in pomožno stavbo naj bo od 0 do 
3,0 m. 

Podobmočja KGV  
KGV-
GR01.vi 

  GR12.zi, GR13.zi, GR14.zi, GR15.zi, GR16.zi, GR17.zi, GR18.zi, GR19.zi, GR20.zi, 
GR21.zi, GR22.zi, GR23.zi, GR24.zi, GR25.zi, GR26.zi, GR27.zi, GR28.zi, GR29.zi, 
GR30.zi, GR31.zi, GR32.zi, GR33.zi, GR34.zi, GR35.zi, GR36.zi, GR38.zi, GR39.zi, 
GR40.zi, GR41.zi, GR42.zi, MP09.zi, GR43.zi, GR44.zi, MP10.zi, MP11.zi, MP12.zi, 
MP13.zi, MP14.zi, MP15.zi, MP16.zi, MP17.zi, MP18.zi, MP20.zi, MP21.zi, MP22.zi, 
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MP23.zi, MP24.zi, MP25.zi, MP26.zi, MP27.zi, MP28.zi, MP29.zi, MP30.zi, MP31.zi, 
MP32.zi, MP34.zi, GR44.zi, GR47.zi, GR49.zi 

KGV-
MA01.vi 

  MA10.zi, MA11.zi, MA12.zi, MA13.zi, MA29.zi, MA30.zi, MA31.zi, MA49.zi 

KGV-
MA02.vi 

  MA14.zi, MA15.zi, MA16.zi, MA17.zi, MA18.zi, MA19.zi, MA20.zi, MA21.zi, MA22.zi, 
MA23.zi, MA24.zi, MA25.zi, MA26.zi, MA27.zi, MA28.zi, MA32.zi, MA33.zi, MA34.zi, 
MA35.zi, MA36.zi, MA37.zi, MA38.zi, MA39.zi, MA40.zi, MA41.zi, MA42.zi, MA43.zi, 
MA44.zi, MA45.zi, MA46.zi, MA47.zi, MA48.zi, MA50.zs, MA51.zi, MA52.zi, MA53.zi, 
MA54.zi, MA55.zi, MA56.zi, MA60.zi, ML30.zi, ML31.zi, ML32.zi, ML33.zi, ML57.zi, 
ML58.zi, ML59.zi, ML60.zi, ML61.zi, ML66.zi, ML81.zi, ML82.zi, ML83.zi, ML93.zi 

KGV-
VV01.vi 

  VV07.zi, VV08.zi, VV09.zi 

KGV-
ML01.vi 

  ML4.zi, ML07.zi, ML08.zi, ML09.zi, ML10.zi, ML11.zi, ML12.zi, ML13.zi, ML15.zi, 
ML16.zi, ML17.zi, ML18.zi, ML19.zi, ML20.zi, ML21.zi, ML22.zi, ML23.zi, ML24.zi, 
ML25.zi, ML26.zi, ML27.zi, ML28.zi, ML29.zi, ML34.zi, ML35.zi, ML36.zi, ML37.zi, 
ML38.zi, ML39.zi, ML40.zi, ML41.zi, ML42.zi, ML43.zi, ML44.zi, ML45.zi, ML46.zi, 
ML47.zi, ML48.zi, ML49.zi, ML50.zi, ML51.zi, ML52.zi, ML53.zi, ML54.zi, ML55.zi, 
ML56.zi, ML62.zi, ML63.zi, ML64.zi, ML65.zi, ML67.zi, ML68.zi, ML69.zi, ML70.zi, 
ML71.zi, ML72.zi, ML73.zi, ML74.zi, ML75.zi, ML76.zi, ML77.zi, ML78.zi, ML79.zi, 
ML84.zi, ML89.zi, ML94.zi, ML96.zi, ML97.zi, ML98.zi, ML99.zi, ML100.zi, ML101.zi, 
ML102.zi, ML103.zi, ML104.zi, ML105.zi 

KGV-
DK01.vi 

  DK09.zi, DK10.zi, DK11.zi, DK12.zi, DK13.zi, DK14.zi, DK15.zi, DK16.zi, DK17.zi, 
DK18.zi, DK19.zi, DK20.zi, DK21.zi, DK22.zi, DK23.zi, DK24.zi, DK25.zi, DK26.zi, 
DK27.zi, DK28.zi, DK29.zi, DK30.zi, DK31.zi, DK32.zi, DK33.zi, DK34.zi, DK35.zi, 
DK36.zi, DK37.zi, DK38.zi, DK39.zi, DK40.zi, DK41.zi, DK42.zi, DK43.zi, DK44.zi, 
DK45.zi, DK46.zi, DK47.zi, DK48.zi, DK49.zi, DK50.zi, DK51.zi, DK52.zi, DK53.zi, 
DK54.zi, DK55.zi, DK56.zi, DK57.zi, DK58.zi, DK59.zi, DK60.zi, DK61.zi, DK62.zi, 
DK63.zi, DK64.zi, DK65.zi, DK66.zi, DK67.zi, DK68.zi, DK69.zi, DK70.zi, DK71.zi, 
DK72.zi, DK73.zi, DK74.zi, DK75.zi, DK76.zi, DK77.zsi, DK78.zi, DK79.zi, DK80.zi, 
DK81.zi, DK82.zi, DK83.zi, DK84.zi, DK85.zi, DK86.zi, DK87.zi, DK88.zi, DK89.zi, 
DK90.zi, DK91.zi, DK92.zi, DK93.zi, DK94.zi, DK95.zi, DK96.zi, DK97.zi, 
DK98.zi,DK100.zi, DK101.zi, DK102.zi, DK103.zi, DK104.zi, DK105.zi, GK06.zi, 
GK07.zi, GK08.zi, GK09.zi, GK10.zi, GK11.zi, GK12.zi, GK13.zi, GK14.zi, GK15.zi, 
GK16.zi, GK17.zi, GK18.zi, GK19.zi, GK20.zi, GK21.zi, GK22.zi, GK23.zi, GK24.zi, 
GK25.zi, GK26.zi, GK27.zi, GK28.zi, GK29.zi, GK30.zi, GK31.zi, GK32.zi, GK33.zi, 
GK34.zi, GK35.zi, GK36.zi, GK37.zi, GK38.zi, DV33.zi, DV34.zi, DV35.zi, DV36.zi, 
DV37.zi, DV38.zi, DV39.zi, DV40.zi, DV41.zi, DV42.zi, DV43.zs, DV44.zs, DV45.zi, 
DV46.zi, DV47.zi, DV48.zi, DV49.zi, DV50.zi, DV51.zi, DV52.zi, DV53.zi, DV54.zi, 
DV55.zi, DV56.zi, DV57.zi, DV60.zi, DV69.zi, DV71.zi, DV72.vi, DK113.zi, 
DK114.zi, DK116.zi 

KGV-
BD01.vi   

BD03.zi, BD04.zi, BD05.zi, BD06.zi, BD07.zi, BD08.zi, BD09.zi, BD10.zi, BD11.zi, 
BD12.zi, BD13.zi, BD14.zi, BD15.zi, BD16.zi, BD17.zi, BD18.zi, BD19.zi, BD20.zi, 
BD21.zi, BD22.zi, BD23.zi, BD24.zi, BD25.zi, BD26.zi, BD27.zi, BD28.zi, BD29.zi, 
BD30.zi, BD31.zi, BD32.zi, BD33.zi, BD34.zi, BD35.zi, BD36.zi, BD37.zi, BD38.zi, 
BD39.zi, BD40.zi, BD41.zi, BD42.zi, BD43.zi, BD44.zi, BD45.zi, BD46.zi, BD47.zi, 
BD48.zi, BD49.zi, BD50.zi, BD51.zi, BD52.zi, BD53.zi, BD54.zi, BD55.zi, BD56.zi, 
BD57.zi, BD58.zi, BD59.zi, BD60.zi, BD61.zi, BD62.zi, BD63.zi, BD64.zi, BD65.zi, 
BD66.zi, BD67.zi, BD68.zi, BD69.zi, BD70.zi, BD71.zi, BD72.zi, BD73.zi, BD74.zi, 
BD75.zi, BD76.zi, BD77.zi, BD78.zi, BD79.zi, BD80.zi, BD81.zi, BD82.zi, BD85.zi, 
BD86.zi, BD87.zi, BD88.zi, BD89.zi, BD90.zi, BD91.zi, BD92.zi, BD93.zi, BD94.zi, 
BD95.zi, BD96.zi, BD97.zi, BD98.zi, BD99.zi, BD100.zi, BD101.zi, BD102.zi, 
BD103.zi, BD104.zi, BD105.zi, BD106.zi, BD107.zi, BD108.zi, BD109.zi, BD110.zi, 
BD111.zi, BD112.zi, BD113.zi, BD114.zi, BD115.zi, BD116.zi, BD117.zi, BD118.zi, 
BD119.zi,, BD120.zi, BD121.zi, BD122.zi, BD123.zi, BD124.zi, BD125.zi, BD126.zi, 
BD127.zi, BD128.zi, BD129.zi, BD130.zi, BD131.zi, BD132.zi, BD133.zi, BD134.zi, 
BD135.zi, BD136.zi, BD137.zi, BD138.zi, BD139.zi, BD140.zi, BD141.zi, BD142.zi, 
BD143.zi, BD144.zi, BD145.zi, BD146.zi, BD147.zi, BD148.zi, BD149.zi, BD150.zi, 
BD151.zi, BD152.zi, BD153.zi, BD154.zi, BD155.zi, BD156.zi, BD157.zi, BD158.zi, 
BD159.zi, BD160.zi, BD161.zi, BD162.zi, BD163.zi, BD164.zi, BD165.zi, BD166.zi, 
BD167.zi, BD168.zi, BD169.zi, BD170.zi, BD175.zi, BD177.zi, BD178.zi, BD179.zi, 
BD180.zi, BD181.zi, BD182.zi, BD183.zi, BD185.zi, BD186.zi, BD189.zi 

KGV-
PŽ01.vi 

  
PŽ05.zi, PŽ06.zi, PŽ07.zi, PŽ08.zi, PŽ09.zi, PŽ10.zi, PŽ11.zi, PŽ12.zi, PŽ13.zi, 
PŽ14.zi, PŽ15.zi, PŽ16.zi, PŽ17.zi, PŽ18.zi, PŽ19.zi, PŽ20.zi, PŽ21.zs, PŽ22.zi, 
PŽ23.zi, PŽ24.zi, PŽ25.zi, PŽ26.zi, PŽ27.zi, PŽ28.zi, PŽ30.zi, PŽ31.zi, PŽ32.zi, 
PŽ33.zi, PŽ34.zi, PŽ35.zi, PŽ36.zi, PŽ37.zi, PŽ38.zi, PŽ39.zi, PŽ40.zi, PŽ42.zi 
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KGV-
VS01.vi 

   

KGV-
MP01.vi 

  MP09.zi, MP10.zi, MP11.zi, MP12.zi, MP13.zi, MP14.zi, MP15.zi, MP16.zi, MP17.zi, 
MP18.zi, MP20.zs, MP21.zi, MP22.zi, MP23.zi, MP24.zi, MP25.zi, MP26.zi, MP27.zi, 
MP28.zi, MP29.zi, MP30.zi, MP31.zi, MP32.zi, MP33.zi, MP36.zi, MP37.zi, MP38.zi, 
MP42.zi, MP44.zi, MP45.zi, MP46.zi, MP48.zi, MP49.zi 

KGV-
PR01.vi 

  PR10.zi, PR11.zi, PR13.zi, PR14.zi, PR15.zi, PR16.zi 

KGV-
PR02.vi 

  PR12.zi 

KGV-
PR06.vi 

  PR18.zi 

KGV-
DO01.vi 

  DO04.zi, DO05.zi, DO06.zi, DO07.zi, DO08.zi, DO09.zi, DO10.zi, DO11.zi, DO12.zi, 
DO13.zi, DO14.zi, DO15.zi, DO16.zi, DO18.zi, DO19.zi, DO20.zi, DO21.zi, DO22.zi, 
DO23.zi, DO24.zi, DO25.zi, DO26.zi, DO27.zi, DO28.zi, DO29.zi, DO30.zi, DO31.zi, 
DO32.zi, DO33.zi, DO34.zi, DO35.zi, DO36.zi, RB01.zi, RB02.zi, RB03.zi, RB04.zi, 
RB05.zi, RB06.zi, RB07.zi, RB08.zi, RB09.zi, RB10.zi, RB11.zi, RB12.zi, RB13.zi, 
RB14.zi, RB15.zi, RB28.zi, RB29.zi 

KGV-
ŽU01.vi 

  ŽU74.zi, ŽU75.zi, ŽU76. zi, ŽU77. zi, ŽU85. zi, ŽU86. zi, ŽU89.zi, ŽU94.zi, ŽU95.zi, 
ŽU103.zi 

KGV-
ŽU02.vi 

  ŽU79.zi, ŽU80.zi, ŽU81.zi, ŽU91.zi 

KGV-
ŽU03.vi 

  ŽU78.zi, ŽU87.zi, ŽU92.zi, ŽU93.zi 

KGV-
ST01.vi 

  ŽU82.zi, ŽU88.zi, ŽU90.zi, ST25.zi 

KGV-
ST02.vi 

  ST12.zi, ST13.zi, ST14.zi, ST15.zi, ST16.zi, ST17.zi, ST18.zi, ST19.zi, ST20.zi, 
ST21.zi, ST22.zi, ST23.zi, ST24.zi, ST26.zi 

KGV-
HI01.vi 

  HI15.zi, HI16.zi, HI17.zi, HI18.zi, HI19.zi, HI20.zi, HI21.zi, HI22.zi, HI23.zi, 
HI24.zi, HI25.zi, HI26.zi, HI27.zi, HI28.zi, HI29.zi, HI30.zi, HI31.zi, HI32.zi, 
HI33.zi, HI34.zi 

KGV-
DK02.vg 

    

KGV-
BR01.vi 

  BR11.zi, BR16.zi, BR17.zi, BR22.zi 

KGV-
VK01.pin 

  

KGV-
PŽ02.ru 

    

KGV-
SH01.pz 

    

KGV-
DK03.pp 

    

KGV-
HH01.zsr 
 

 Ohrani se lesena ograja okoli mlake. Znotraj območja se intenzivne paše ne 
izvaja. Ohranja se naravno stanje brežin. Južno od mlake - ob dostopni poti se 
prostor lahko uredi (s klopmi, privezi za konje, kuriščem …) za dostop javnosti. 
Območje vodnega telesa se v celoti ohrani v sedanjem obsegu. Prisotna drevesna 
in grmovna vegetacija na območju se ohranja. Rekreacijske in športne aktivnosti 
se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih 
lastnosti. Dopušča se ureditev opazovalnic in dostopnih poti iz naravnih 
materialov. Na naravno vrednoto se ne odlaga odpadkov. Posege in dejavnosti ter 
druge aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno na življenjske 
razmere za rastline in živali na naravni vrednoti. 

KGV-
PG01.zsr 

 Naravno kopališče; v območju ni dopustna gradnja objektov in infrastrukture; 
parkirne površine se uredijo v sklopu vasi Podgozd v obcestnem pasu; športna 
igrišča se lahko uredijo v travni izvedbi in z mivko, brez spreminjanja reliefa 
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 terena (spreminjanje kote terena ni dopustno); dopustna je postavitev sanitarij 
izven poplavnih površin, kot začasnih objektov v času kopalne sezone in se po 
koncu sezone odstranijo; v času kopalne sezone je dopustna postavitev lesenih 
miz in klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; dostop v reko se izvede v leseni 
izvedbi brez utrjevanja brežine in na poenoten način na celotnem območju reke 
Krke; vstopno izstopno mesto za čolne se uredi in opremi na položnem delu 
brežine, poenoteno za celo območje ob reki Krki; morebitna kurišča se izvedejo v 
kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; ohranja se obstoječa 
vegetacija; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času 
drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za 
vzdrževalna vozila. V delu območja, ki spada v razred srednje, majhne in 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. 

KGV-
SA01.zsr 

  

KGV-
SE01.zsr 

 Del EUP se nahaja v elektroenergetskem koridorju daljnovoda. Za vsak poseg v 
koridor je potrebno izdelati projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja. Za 
vsako gradnjo znotraj koridorja je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega 
upravljavca. Na območjih stavbnih zemljišč, ki segajo v varnostni pas DV gradnja 
in izvajanje dejavnosti v skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem okolju (UL RS, št. 70/96) in Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (UL RS, št. 101/10) ni dopustna. 

KGV-
ŠM01.zsr 

  

KGV-
ŽU01.zsr 

 Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Spreminjanje kote terena 
ni dopustno. Za obstoječe objekte je potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe 
(varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in podobno). Pri pripravi 
OPPN je potrebno pridobiti smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred 
posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje 
ministrstva pristojnega za ohranjanje narave. - Območja se umetno ne osvetljuje, 
v kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, sicer se uvede svetila na 
vklop/izklop. 
Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. 
Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje 
se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. 
Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja.  
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že 
obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in 
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. 
Dostop do območja po obstoječih poteh. 
Območja se ne ograjuje. 
Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. 
decembrom je možna izvedba del). (OPPN 50-08: Rekreativno turistični park 
Žužemberk) 

KGV-
ŽU04.zsr 

 Pred posegi je na vplivnem območju trškega jedra potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega ZVKD. V delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in 
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je 
potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne 
zapore na vratih in podobno). Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti smernice in 
mnenje pristojne enote ZRSVN. Pred posegi v območju naravne vrednote - reka 
Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave.  
Obvodna vegetacija ob Krki se ohranja.  
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že 
obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in 
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. 
Dostop do območja po obstoječih poteh. 
Območja se ne ograjuje. 
Ureditve se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib (med 1. julijem in 1. 
decembrom je možna izvedba del).  
(OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk) 
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KGV-
DV05.zsr 

 Dostop do območja, ki naj se ga ne ograjuje, naj bo urejen po obstoječih poteh. 
Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje 
se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. Uredi se zbiranje in odvoz nastalih 
odpadkov. Območja se umetno ne osvetljuje, v kolikor je to iz varnostnih razlogov 
dopustno, sicer se uvede svetila na vklop/izklop. Obvodna vegetacija na območju 
se ohranja.  
 
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že 
obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in 
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. 
 
Za del območja, ki sega na poplavno območje je potrebno upoštevati določila 
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/2008) vključno s Prilogo I in II. 

KGV-
MA15.zsr 

 Za del območja, ki sega na poplavno območje je potrebno upoštevati določila 
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Ur. l. RS, št. 89/200–) - vključno s Prilogo I in II in izvedbo lokalnih 
varovalnih ukrepov (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na vratih in 
podobno za obstoječe objekte).  
Območja se umetno ne osvetljuje, v kolikor je to iz varnostnih razlogov dopustno, 
sicer se uvede svetila na vklop/izklop. 
Uredi se zbiranje in odvoz nastalih odpadkov. 
Na območju zelenih površin se ne gradijo trajni objekti in infrastruktura. Območje 
se oskrbi z začasnimi kemičnimi stranišči. 
Obvodna vegetacija na območju se ohranja.  
Vstopno/izstopno mesto za kopalce in za čolne se prvenstveno uredi na že 
obstoječih dostopih do vode in na način da ni bistvenega posega v strugo in 
brežino. Dostop do reke se uredi v leseni obliki. 
Dostop do območja se uredi po obstoječih poteh. 
Območja se ne ograjuje. 
Vse dodatne ureditve na območjih se izvajajo v času izven drstitvene sezone rib 
(med 1. julijem in 1. decembrom je možna izvedba del). 

KGV-
DE06.zsr 

 V delu območja, ki spada v razred srednje in preostale poplavne nevarnosti, 
veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda. Območja se umetno ne osvetljuje, v kolikor je to iz 
varnostnih razlogov potrebno naj se uporabijo svetila na samodejen vklop/izklop. 

KGV-
DK11.zsr 

 Naravno kopališče; v območju ni dopustna gradnja objektov in infrastrukture; 
parkirne površine se uredijo v sklopu turističnega naselja; dopustna je postavitev 
sanitarij izven poplavnih površin, kot začasnih objektov v času kopalne sezone in 
se po koncu sezone odstranijo; v času kopalne sezone je dopustna postavitev 
lesenih miz in klopi, ki se jih po kopalni sezoni odstrani; dostop v reko se izvede v 
leseni izvedbi brez utrjevanja brežine in na poenoten način na celotnem območju 
reke Krke; vstopno izstopno mesto za čolne se uredi in opremi na položnem delu 
brežine, poenoteno za celo območje ob reki Krki; morebitna kurišča se izvedejo v 
kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; športno rekreacijske aktivnosti 
na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja od marca do junija; dostopi z 
motornimi vozili so dopustni le za vzdrževalna vozila, parkiranje za obiskovalce naj 
se uredi znotraj vasi v obcestnem pasu. Del območja, ki sega v območje 
poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja iz 36. člena 
tega odloka. Pripraviti je potrebno najmanj karte poplavne in z njimi povezane 
erozijske nevarnosti. 

KGV-
ST20.zsr 

 Naravno kopališče; obstoječe ureditve se lahko ohranjajo in z ustreznimi soglasji 
legalizirajo. Možne dodatne ureditve za javne namene. Ohranja se značilnosti 
obrežne vegetacije in loke; urejanje območja naj bo brez grajenih objektov in 
infrastrukture (vode, elektrike); dostop v reko se izvede v leseni izvedbi, brez 
utrjevanja brežin in naj bo poenoten na celem območju ob reki; vstopno izstopno 
mesto za čolne naj se uredi in opremi na položnem delu brežine poenoteno na 
celotnem območju ob reki; sanitarne enote naj bodo začasne narave umeščene 
na obrobju poplavne ravnice, prav tako mize in klopi, ki se jih po kopalni sezoni 
odstrani; morebitna ureditev kurišč naj se izvede v kamniti talni izvedbi na 
obrobju poplavne ravnice; obstoječe igrišče za odbojko na mivki se ohrani v 
peščeni izvedbi; športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času 
drstenja od marca do junija; dostopi z motornimi vozili so dopustni le za 
vzdrževalna vozila, parkiranje za obiskovalce naj se uredi znotraj vasi v obcestnem 
pasu. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z 
merili za poplavna območja iz 36. člena tega odloka. Pripraviti je potrebno 
najmanj karte poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. 

KGV-  Naravno kopališče; ohranja se značilnosti obrežne vegetacije in loke; urejanje 
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VK08.zsr območja naj bo brez grajenih objektov in infrastrukture (vode, elektrike); 
sanitarne enote naj bodo začasne narave umeščene na obrobju poplavne ravnice, 
prav tako mize in klopi; dostop v reko se izvede v leseni izvedbi brez utrjevanja 
brežin in naj bodo poenoteni na celotnem območju ob Krki; vstopno - izstopno 
mesto za čolne naj se uredi in opremi na položnem delu brežine, poenoteno na 
celotnem območju ob reki; v času kopalne sezone je dopustna postavitev 
začasnih objektov (lesenih miz in klopi), ki se jih po kopalni sezoni odstrani; 
spreminjanje kote terena ni dopustno; morebitna ureditev kurišč naj se izvede v 
kamniti talni izvedbi na obrobju poplavne ravnice; obstoječa dostopna pot naj 
ostane v makadamski izvedbi; parkiranje za obiskovalce se uredi na območju 
avtokampa; športne in rekreacijske aktivnosti povezane z vodo naj se ne izvajajo 
v času drstenja od marca do junija; posegi na območju Vrhovskega studenca niso 
dopustni; odstranjevanje obstoječe vegetacije - razen suhih vej, ni dovoljeno;  V 
delu območja, ki spada v razred velike, srednje, majhne in preostale poplavne 
nevarnosti, veljajo omejitve po predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda. Območja se umetno ne osvetljuje, razen 
izjemoma iz varnostnih razlogov (s svetili na samodejni vklop/izklop). Na območje 
naravne vrednote se ne posega. Rekreacijske in športne aktivnosti se izvaja tako, 
da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih lastnosti ter ne 
vplivajo negativno na življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoti. 

KGV-
DK12.zsr 

  

Podobmočja KGV - agromelioracije 

KGV-BD02.agr, KGV-BD03.agr, KGV-BD04.agr, KGV-BD05.agr, KGV-BD06.agr, KGV-BR02.agr, KGV-BR03.agr, KGV-
BR04.agr, KGV-BR05.agr, KGV-BR06.agr, KGV-BR07.agr, KGV-BR08.agr, KGV-BR09.agr, KGV-BR10.agr, KGV-
BR11.agr, KGV-BR12.agr, KGV-BR13.agr, KGV-BR14.agr, KGV-BR15.agr, KGV-BV01.agr, KGV-BV02.agr, KGV-
BV03.agr, KGV-BV04.agr, KGV-BV05.agr, KGV-BV06.agr, KGV-BV07.agr, KGV-BV08.agr, KGV-BV09.agr, KGV-
BV10.agr, KGV-DA01.agr, KGV-DA02.agr, KGV-DA03.agr, KGV-DA04.agr, KGV-DA05.agr, KGV-DA06.agr, KGV-
DA07.agr, KGV-DA08.agr, KGV-DA09.agr, KGV-DA10.agr, KGV-DA11.agr, KGV-DA12.agr, KGV-DE01.agr, KGV-
DE02.agr, KGV-DE03.agr, KGV-DE04.agr, KGV-DE05.agr, KGV-DK04.agr, KGV-DK05.agr, KGV-DK06.agr, KGV-
DK07.agr, KGV-DK08.agr, KGV-DK09.agr, KGV-DK10.agr, KGV-DO02.agr, KGV-DO03.agr, KGV-DO04.agr, KGV-
DO05.agr, KGV-DO06.agr, KGV-DO07.agr, KGV-DO08.agr, KGV-DR01.agr, KGV-DR02.agr, KGV-DR03.agr, KGV-
DR04.agr, KGV-DR05.agr, KGV-DR06.agr, KGV-DR07.agr, KGV-DR08.agr, KGV-DR09.agr, KGV-DR10.agr, KGV-
DR11.agr, KGV-DR12.agr, KGV-DR13.agr, KGV-DR14.agr, KGV-DV01.agr, KGV-DV02.agr, KGV-DV03.agr, KGV-
DV04.agr, KGV-GA01.agr, KGV-GA02.agr, KGV-GA03.agr, KGV-GA04.agr, KGV-GA05.agr, KGV-GA06.agr, KGV-
GK01.agr, KGV-GK02.agr, KGV-GO01.agr, KGV-GO02.agr, KGV-GO03.agr, KGV-GO04.agr, KGV-GO05.agr, KGV-
GO06.agr, KGV-GR02.agr, KGV-GR03.agr, KGV-GR04.agr, KGV-GR05.agr, KGV-GR06.agr, KGV-GR07.agr, KGV-
GR08.agr, KGV-GR09.agr, KGV-GR10.agr, KGV-GR11.agr, KGV-GR12.agr, KGV-HH02.agr, KGV-HH03.agr, KGV-
HH04.agr, KGV-HH05.agr, KGV-HH06.agr, KGV-HH07.agr, KGV-HH08.agr, KGV-HH09.agr, KGV-HI02.agr, KGV-
HI03.agr, KGV-HI04.agr, KGV-HI05.agr, KGV-HI06.agr, KGV-HI07.agr, KGV-HI08.agr, KGV-HI09.agr, KGV-HI10.agr, 
KGV-HI11.agr, KGV-HI12.agr, KGV-HI13.agr, KGV-HI14.agr, KGV-HI15.agr, KGV-HI16.agr, KGV-HI17.agr, KGV-
HI18.agr, KGV-HI19.agr, KGV-HI20.agr, KGV-HI21.agr, KGV-HI22.agr, KGV-HI23.agr, KGV-JA01.agr, KGV-JA02.agr, 
KGV-JA03.agr, KGV-KL01.agr, KGV-KL02.agr, KGV-KO01.agr, KGV-KO02.agr, KGV-KO03.agr, KGV-KO04.agr, KGV-
KO05.agr, KGV-LA01.agr, KGV-LA02.agr, KGV-LA03.agr, KGV-LA04.agr, KGV-LA05.agr, KGV-LA06.agr, KGV-
LA07.agr, KGV-LA08.agr, KGV-LA09.agr, KGV-LA10.agr, KGV-LA11.agr, KGV-LA12.agr, KGV-LA13.agr, KGV-
LA14.agr, KGV-LO01.agr, KGV-LO02.agr, KGV-LO03.agr, KGV-LO04.agr, KGV-LO05.agr, KGV-LO06.agr, KGV-
LO07.agr, KGV-LO08.agr, KGV-LO09.agr, KGV-LO10.agr, KGV-LO11.agr, KGV-LO12.agr, KGV-LO13.agr, KGV-
LO14.agr, KGV-LO15.agr, KGV-LO16.agr, KGV-LO17.agr, KGV-LO18.agr, KGV-LO19.agr, KGV-LO20.agr, KGV-
LO21.agr, KGV-LO22.agr, KGV-LO23.agr, KGV-LO24.agr, KGV-LO25.agr, KGV-LO26.agr, KGV-LO27.agr, KGV-
LZ01.agr, KGV-LZ02.agr, KGV-LZ03.agr, KGV-LZ04.agr, KGV-LZ05.agr, KGV-LZ06.agr, KGV-LZ07.agr, KGV-LZ08.agr, 
KGV-LZ09.agr, KGV-LZ10.agr, KGV-LZ11.agr, KGV-LZ12.agr, KGV-LZ13.agr, KGV-LZ14.agr, KGV-LZ15.agr, KGV-
LZ16.agr, KGV-LZ17.agr, KGV-LZ18.agr, KGV-LZ19.agr, KGV-LZ20.agr, KGV-LZ21.agr, KGV-LZ22.agr, KGV-LZ23.agr, 
KGV-MA03.agr, KGV-MA04.agr, KGV-MA05.agr, KGV-MA06.agr, KGV-MA07.agr, KGV-MA08.agr, KGV-MA09.agr, 
KGV-MA10.agr, KGV-MA11.agr, KGV-MA12.agr, KGV-MA13.agr, KGV-MA14.agr, KGV-ML02.agr, KGV-ML03.agr, 
KGV-ML04.agr, KGV-ML05.agr, KGV-ML06.agr, KGV-ML07.agr, KGV-ML08.agr, KGV-ML09.agr, KGV-ML10.agr, KGV-
ML11.agr, KGV-ML12.agr, KGV-ML13.agr, KGV-MP02.agr, KGV-MP03.agr, KGV-MP04.agr, KGV-MP05.agr, KGV-
MP06.agr, KGV-MP07.agr, KGV-MP08.agr, KGV-MP09.agr, KGV-MP10.agr, KGV-PG02.agr, KGV-PG03.agr, KGV-
PG04.agr, KGV-PG05.agr, KGV-PG06.agr, KGV-PG07.agr, KGV-PG08.agr, KGV-PG09.agr, KGV-PG10.agr, KGV-
PG11.agr, KGV-PG12.agr, KGV-PL01.agr, KGV-PL02.agr, KGV-PL03.agr, KGV-PL04.agr, KGV-PL05.agr, KGV-
PL06.agr, KGV-PP01.agr, KGV-PP02.agr, KGV-PP03.agr, KGV-PP04.agr, KGV-PP05.agr, KGV-PP06.agr, KGV-
PP07.agr, KGV-PP08.agr, KGV-PP09.agr, KGV-PP10.agr, KGV-PP11.agr, KGV-PP12.agr, KGV-PP13.agr, KGV-
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PR03.agr, KGV-PR04.agr, KGV-PR05.agr, KGV-PS01.agr, KGV-PS02.agr, KGV-PS03.agr, KGV-PS04.agr, KGV-
PS05.agr, KGV-PS06.agr, KGV-PS07.agr, KGV-PS08.agr, KGV-PS09.agr, KGV-PV01.agr, KGV-PV02.agr, KGV-
PV03.agr, KGV-PV04.agr, KGV-PV05.agr, KGV-PV06.agr, KGV-PV07.agr, KGV-PV08.agr, KGV-PV09.agr, KGV-
PV10.agr, KGV-PV11.agr, KGV-PV12.agr, KGV-PV13.agr, KGV-PV14.agr, KGV-PV15.agr, KGV-PV16.agr, KGV-
PV17.agr, KGV-PV18.agr, KGV-PV19.agr, KGV-PV20.agr, KGV-PV21.agr, KGV-PV22.agr, KGV-PV23.agr, KGV-
PV24.agr, KGV-PV25.agr, KGV-PV26.agr, KGV-PŽ03.agr, KGV-RA01.agr, KGV-RA02.agr, KGV-RA03.agr, KGV-
RA04.agr, KGV-RA05.agr, KGV-RA06.agr, KGV-RA07.agr, KGV-RA08.agr, KGV-RA09.agr, KGV-RA10.agr, KGV-
RA11.agr, KGV-RA12.agr, KGV-RA13.agr, KGV-RA14.agr, KGV-RA15.agr, KGV-RA16.agr, KGV-RA17.agr, KGV-
RA18.agr, KGV-RB01.agr, KGV-RB02.agr, KGV-RB03.agr, KGV-RB04.agr, KGV-RB05.agr, KGV-RB06.agr, KGV-
RB07.agr, KGV-RB08.agr, KGV-RB09.agr, KGV-RB10.agr, KGV-RB11.agr, KGV-RB12.agr, KGV-RB13.agr, KGV-
SA01.zsr, KGV-SA02.agr, KGV-SA03.agr, KGV-SA04.agr, KGV-SE01.zsr, KGV-SE02.agr, KGV-SE03.agr, KGV-
SE04.agr, KGV-SE05.agr, KGV-SH02.agr, KGV-SH03.agr, KGV-SH04.agr, KGV-SH05.agr, KGV-SH06.agr, KGV-
SH07.agr, KGV-SH08.agr, KGV-SH09.agr, KGV-SH10.agr, KGV-SH11.agr, KGV-SH12.agr, KGV-SH12.agr, KGV-
SH13.agr, KGV-SH14.agr, KGV-SH15.agr, KGV-SH16.agr, KGV-SH17.agr, KGV-SH18.agr, KGV-SL01.agr, KGV-
SL02.agr, KGV-SL03.agr, KGV-SL04.agr, KGV-SL05.agr, KGV-SL06.agr, KGV-SL07.agr, KGV-SL08.agr, KGV-ST03.agr, 
KGV-ST04.agr, KGV-ST05.agr, KGV-ST06.agr,KGV-ST07.agr, KGV-ST08.agr, KGV-ST09.agr, KGV-ST10.agr, KGV-
ST11.agr, KGV-ST12.agr, KGV-ST13.agr, KGV-ST14.agr, KGV-ST15.agr, KGV-ST16.agr, KGV-ST17.agr, KGV-
ST18.agr, KGV-ST19.agr, KGV-ŠM02.agr, KGV-ŠM03.agr, KGV-ŠM04.agr, KGV-ŠM05.agr, KGV-ŠM06.agr, KGV-
ŠM07.agr, KGV-ŠM08.agr, KGV-TV01.agr, KGV-TV02.agr, KGV-TV03.agr, KGV-TV04.agr, KGV-TV05.agr, KGV-
TV06.agr, KGV-TV07.agr, KGV-TV08.agr, KGV-TV09.agr, KGV-TV10.agr, KGV-VH01.agr, KGV-VH02.agr, KGV-
VH03.agr, KGV-VH04.agr, KGV-VH05.agr, KGV-VH06.agr, KGV-VH07.agr, KGV-VK02.agr, KGV-VK03.agr, KGV-
VK04.agr, KGV-VK05.agr, KGV-VK06.agr, KGV-VK07.agr, KGV-VL01.agr, KGV-VL02.agr, KGV-VL03.agr, KGV-
VL04.agr, KGV-VL05.agr, KGV-VL06.agr, KGV-VL07.agr, KGV-VL08.agr, KGV-VL09.agr, KGV-VL10.agr, KGV-
VL11.agr, KGV-VL12.agr, KGV-VL13.agr, KGV-VL14.agr, KGV-VL15.agr, KGV-VL16.agr, KGV-VL17.agr, KGV-
VL18.agr, KGV-VL19.agr, KGV-VL20.agr, KGV-VP01.agr, KGV-VP02.agr, KGV-VP03.agr, KGV-VP04.agr, KGV-
VP05.agr, KGV-VP06.agr, KGV-VP07.agr, KGV-VP08.agr, KGV-VS02.agr, KGV-VS03.agr, KGV-VS04.agr, KGV-
VS05.agr, KGV-VS06.agr, KGV-VS07.agr, KGV-VS09.agr, KGV-VS10.agr, KGV-VS11.agr, KGV-VS12.agr, KGV-
VS13.agr, KGV-VS14.agr, KGV-VS15.agr, KGV-VS16.agr, KGV-VS17.agr, KGV-VV02.agr, KGV-VV03.agr, KGV-
VV04.agr, KGV-VV05.agr, KGV-VV06.agr, KGV-VV07.agr, KGV-VV08.agr, KGV-VV09.agr, KGV-VŽ01.agr, KGV-
VŽ02.agr, KGV-VŽ03.agr, KGV-VŽ04.agr, KGV-ZA01.agr, KGV-ZA02.agr, KGV-ZA03.agr, KGV-ZA04.agr, KGV-
ZA05.agr, KGV-ZA06.agr, KGV-ZA07.agr, KGV-ZA08.agr, KGV-ZA09.agr, KGV-ZA10.agr, KGV-ZA11.agr, KGV-
ZA12.agr, KGV-ZA13.agr, KGV-ZA14.agr, KGV-ZL01.agr, KGV-ZL02.agr, KGV-ZL03.agr, KGV-ZL04.agr, KGV-
ZL05.agr, KGV-ŽU05.agr, KGV-ŽU06.agr, KGV-ŽU07.agr, KGV-ŽU08.agr, KGV-ŽU09.agr, KGV-ŽU10.agr, KGV-
ŽU11.agr, KGV-ŽU12.agr, KGV-ŽU13.agr, KGV-ŽU14.agr, KGV-ŽU15.agr, KGV-ŽU16.agr, KGV-ŽU17.agr, KGV-
ŽU18.agr, KGV-ŽU19.agr, KGV-ŽU20.agr, KGV-ŽU21.agr, KGV-ŽU22.agr, KGV-ŽU23.agr, KGV-ŽU24.agr, KGV-
ŽU25.agr, KGV-ŽU26.agr, KGV-ŽU27.agr, KGV-ŽU28.agr, KGV-ŽU29.agr, KGV-ŽV01.agr, KGV-ŽV02.agr, KGV-
ŽV03.agr, KGV-ŽV04.agr, KGV-ŽV05.agr, KGV-ŽV06.agr, KGV-ŽV07.agr, KGV-ŽV08.agr, KGV-ŽV09.agr, KGV-
ŽV10.agr, KGV-ŽV11.agr, KGV-ŽV12.agr, KGV-ŽV13.agr, KGV-ŽV14.agr, KGV-ŽV15.agr, KGV-ŽV16.agr, KGV-
ŽV17.agr, KGV-ŽV18.agr, KGV-ŽV19.agr, KGV-ŽV20.agr, KGV-ŽV21.agr, KGV-ŽV22.agr, KGV-ŽV23.agr, KGV-
ŽV24.agr, KGV-ŽV25.agr, KGV-ŽV26.agr, KGV-ŽV27.agr, KGV-ŽV28.agr, KGV-ŽV29.agr, KGV-ŽV30.agr, KGV-
ŽV31.agr, KGV-ŽV32.agr, KGV-ŽV33.agr, KGV-ŽV34.agr, KGV-ŽV35.agr, KGV-ŽV36.agr 
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OPN Žužemberk, odlok (URL RS, št. 55/14 in 4/20 – tehn. poprav.), Priloga 2: 
 Usmeritve za izdelavo OPPN (85. člen) 

 
SD OPN 2, odlok (sprejet dokument, oktober 2022), Priloga 2: 

Usmeritve za izdelavo OPPN, dopolnjena z vsebinami,  
ki so predmet SD OPN 2 (24. člen) 

 
 

 
Uradno prečiščeno besedilo 

 
 

 
OPPN 5-01: Gospodarska cona Ajdovec 
Velikost območja 4,27 ha; PNR IG in PC. 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje leži v odprtem prostoru kulturne krajine.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Gospodarska cona za več gospodarskih enot manjšega in srednjega velikostnega merila.  
 
c- Dejavnosti 
Manjše proizvodnje -obrtne, storitvene dejavnosti in skladišča.  
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Organizacija gradbenih enot in stavbne strukture vzdolž osrednjega javnega prostora v 
skladu z naslednjimi merili: 

- sooblikovanje v prostorskem smislu GC kot prostorske celote v razmerju do kulturne 
krajine (uskladitev višinskih gabaritov, zniževanje in zmanjševanje kubusov na zunanjih 
robovih, ozelenitev robov);  

- oblikovanje skupnega javnega prostora (enotne gradbene linije); 
- enoten koncept uvozov in priključevanja na GJI; 
- stavbni kubusi naj bodo elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami. Strehe naj 

bodo oblikovno ravne, lahko dvokapnice in enokapnice.  
 
OPPN 6-02: Turistično naselje Dolnji Kot 
Velikost območja 2,63 ha; PNR BT, PC, K1 in G. 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Nepozidan izrazito vrtačast prostor na prelomu valovite ravnice Dvora v ožji ambinet Krke. 
Lokacija se povezuje z vasjo Dolnji Kot na južni strani. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Vzpostavitev novega turističnega naselja.  
 
c- Dejavnosti 
Občasno bivanje v individualnih počitniških enotah turističnega naselja ter terciarne 
dejavnosti I- Gostinstvo in sicer le 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač ter 55. Gostinske 
nastanitvene dejavnosti z objekti za rekreacijo.  
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
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Stavbna struktura drobnega merila, tipološko enovita na novi mreži javnega prostora. V 
merilu krajine naj soseska deluje kot homogena prostorska enota. Na območju kmetijskih 
zemljišč in gozda (podobmočje EUP z oznako KGV-DK12.zsr) je dopustna ureditev za potrebe 
rekreacije na prostem skladno z določili 46. člena odloka. 
 
OPPN 9-02: Stanovanjska soseska Dvor severozahod 
Velikost območja 3,06 ha; PNR SS, BT, PC in ZS. 

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Zaledni severovzhodni del naselja je praktično brez stavb. Nad območjem je osnovna šola. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč- sanacija severovzhodnega dela naselja in, glede 
na lego ob lokalno pomembnih terciarnih vsebinah, opredelitev novih razvojnih možnosti za 
vzpostavitev novih stanovanjskih bivalnih enot oziroma urbanizacija območja. Soseska naj bo 
monofunkcionalna. Hkrati se na skrajen severovzhodnem delu območja uredi območje 
zelenih površin namenjenih športu in rekreaciji.  
 
c- Dejavnosti 
Bivanje ter dejavnosti v skladu s merili bivanja v mirnem okolju v zaključeni stanovanjski 
soseski. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Sanacija obstoječe strukturne osi oziroma dostopne ceste ter opredelitev nove mreže 
sekundarnega prostora (ceste, pločnik…), ki bo omogočala dostop vsem novo vzpostavljenim 
gradbenim enotam. Vzpostavi naj se stavba struktura drobnega merila z orientacijo stavbnih 
kubusov v smeri reke Krke. Stavbna struktura naj bo v smislu tematske strukture enotnega 
tipa z enovito krajino streh (višina stavb, geometrija streh, barve kritine…). Vzdolž obstoječe 
strukture osi naj bodo glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. V severnem delu 
območja naj se na območju zelenih površin uredijo odprte površne za šport v parkovni 
ureditvi (razno vrstna igrišča), ki bodo namenjene tako potrebam prebivalcev kot vzgojno 
izobraževalnim dejavnostim.  
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Obstoječe gradbena enota na EUP DV59 naj se do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa 
GE .ti. Na EUP DV31 do sprejetja OPPN veljajo merila tipa GE .zsr.  
 
OPPN 9-04: Prenova središča Dvora 
Velikost območja 2,94 ha; PNR: CU in PC. 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Pas zemljišč ob glavni strukturni osi naselja Dvor, ki je hkrati tudi regionalna prometnica.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Glede na lego ob najpomembnejši strukturni osi naselja je lokacija primerna za pomembne 
javne vsebine terciarnega sektorja. Sanacija in reurbanizacija območja v intenzivno urbano 
strukturo s prevladujočimi vsebinami terciarnega in kvartarnega sektorja ter pozidava 
nepozidanih stavbnih zemljišč.   
 
c- Dejavnosti 
Terciarne, kvartarne vsebine ter bivanje. 
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d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Nova stavbna struktura naj se organizira ob obstoječi strukturni osi, v smeri geometrije trase 
ceste. Stavbna struktura manjšega in srednjega merila enotnega tipa – trško mestna hiša, ki 
naj bo vzdolž obstoječe ceste vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah. Dovoljeno je 
prepletanje javnih vsebin in bivanja, ki je lahko le v zgornjih etažah glavnih stavb. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Obstoječe gradbene enote na EUP DV09 naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili 
tipa GE .tm.  
 
OPPN 9-05: Novo središče Dvora 
Velikost območja 4,18 ha; PNR CU in PC 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Ožji pas nepozidanih stavbnih zemljišč ob glavni strukturni osi naselja Dvor ob katerem je 
tudi bencinska črpalka. V območju je danes tudi nekaj individualnih stanovanjskih enot. 
Območje je pomemben razvojni prostor naselja. 

 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Reurbanizacija in urbanizacija v intenzivno javno urbano strukturo s prevladujočimi 
vsebinami terciarnega in kvartarnega sektorja. 
 
c- Dejavnosti 
Terciarne, kvartarne vsebine ter bivanje. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
V območju naj se vzpostavi urbana javna stavbna struktura v merilu pešca, linearno 
nanizana stavbna struktura – priporočene arhitekturne tipologije javne stavbe. Artikulacija 
osrednjega uličnega prostora naselja s primarno stavbno struktura na enotni gradbeni liniji. 
Celoten prostor naj bo namenjen razvoju javnih programov (predvsem terciarnega sektorja) 
z volumni, ki jih v starem jedru ni mogoče razvijati. Venci stavb ne smejo presegati 
povprečne višine slemen obstoječih stanovanjskih hiš na SV delu. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Obstoječe gradbene enote bivalnih hiš na EUP DV16 naj se do sprejetja urejajo v skladu z 
merili tipa GE .tm, na EUP DV15 (bencinska črpalka) pa z merili tipa GE .jsp.  
 
 
OPPN 15-01: Stanovanjska soseska z družbeno infrastrukturo Hrib 
Velikost območja 2.95 ha; PNR: CU, PC in ZD. 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje je del širšega ambienta naselja Hinj pod Hribom, vendar je izven vzhodne meje 
naselbinskega telesa, vizualno ločeno z gozdno zaplato. V naravi je danes pretežno gozdna 
površina, delno, v manjšem delu tudi v kmetijski rabi.  

 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Organizacija doma starejših, gradnja oskrbovanih stanovanj in domskih skupnosti s 
spremljajočimi dejavnostmi. Lokacija ima pomembno prednost saj je prostor funkcionalno 
povezan z naseljem Hrib pri Hinjah in Hinjami, hkrati pa gre za kakovosten naravni ambient 
z raznovrstnimi možnostmi navezav na zunanji naravni prostor.  
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c- Dejavnosti 
Oskrba prebivalcev s posebnimi nameni, starejših občanov ter terciarnimi in kvartarnimi 
dejavnostmi kot dopolnitev k osnovnemu programu.  
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Lokacija ima lokalno pomembno strateško prednost saj gre za prostor, ki je funkcionalno 
povezan z naseljema Hrib pri Hinjah in Hinjami, hkrati pa gre za kakovosten naravni ambient 
z raznovrstnimi možnostmi navezav na zunanji naravni prostor. Vzpostavitev javne stavbne 
za program doma starejših strukture. Območje naj se napaja iz severni strani preko nove 
dostopne ceste. Na zahodni strani območja naj se, kot cezura proti naselju Hrib pri Hinjah 
oziroma dejavnostim terciarnega sektorja vzpostavi območje zelenih površin. Stavbna 
struktura je lahko srednjega do večjega merila.  
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Na EUP HH15 do sprejetja OPPN veljajo merila tipa GE .zdz. 
 
OPPN 16-02: Prenova območja žage Javornik 
Velikost območja 1,0 ha; PNR: CU, ZS, ZD, PC, K1, VC in SK. 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje je del zgodovinsko pomembnega nekdanjega gospodarskega kompleksa Dvora ob 
Krki, z mostom povezanih lokacij nekdanje žage Javornik, mlinov ter Auerspergove železarne 
ter naravne stene proti Jami. V kontekstu celostne prenove kulturnega izročila stavbne in 
naselbinske dediščine železarne, mlinov in žag ob Krki, ki je za občino Žužemberk izjemnega 
pomena, ima tudi konkretna lokacija v varovanem območju vode Krke z lehnjakovimi pragovi 
in Černičkovo jamo velik potencial za razvoj gostinstva, turizma in tudi rekonstrukcijo 
hidroenergetskega potenciala nekdanje žage (kjer je že obratovala tudi MHE) in mlinov. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Cilj OPPN je revitalizacija, natančneje vsebinsko programska, arhitekturno prostorska in 
ambientalna prenova območja žage, mlinov in perišča ter drugih prostorskih ureditev – ki po 
doktrini prenove dediščine med drugim, poleg arhitekturne rekonstrukcije nekdanjih stavb in 
ureditev, varovanja narave v urbanem okolju pomeni tudi zagotovitev ekonomskih in 
prostorskih pogojev za življenje danes sprejemljivih programov.  
 
c- Dejavnosti 
V območju nekdanje žage Javornik in mlinov na Krki gostinstvo z nastanitvenimi 
kapacitetami, proizvodnja električne energije z izrabo hidroenergetskega potenciala reke 
Krke, športno rekreacijske dejavnosti, naravno kopališče ter dejavnosti kulture in 
izobraževanja. V ostalih območjih tudi ostale obstoječe dejavnosti. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Celovita prenova celotnega območja naj bo uravnotežena sinergija vsebin z merili varovanja 
naselbinske in stavbne kulturne dediščine, ohranjanja narave v urbanem okolju in varovanja 
voda. Prostorski koncept naj v celoti izhaja iz historičnega prostorskega koncepta (na podlagi 
predhodne zgodovinske in prostorske analize) in tudi iz ekonomskih pogojev obratovanja 
dejavnosti. Pri tem naj se na novo opredeli zelo pomembne nove prvine prezentacije kulture 
in narave ter sfere javnega nasploh (prostora, režimov, ureditev, infrastrukture…).  
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Vse ureditve naj se izvedejo v skladu z ugotovljenim (srednjim) razredom poplavne 
nevarnosti. V območju urejanja spomeniško varovanih stavb in ureditev se le rekonstruira 
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historična zasnova objektov, gradnja novih stavb se ne izvaja. V ostalih območjih pa se 
gradnja lahko odvija le v skladu z merili, ki omogočajo ohranjanje in razvoj naselbinske 
dediščine na način podpore funkcioniranja kulturne dediščine. 
 
Režim obratovanja MHe je dopusten le v pogojih ekološko sprejemljivih pretokov (Qes) in po 
ugotovljeni dejanski dinamiki rečnega pretoka. Za odvzem vode naj se uporablja obstoječe 
dovodne kanale in ohranja obstoječe grajene strukture. 
 
Na območju naravnega kopališča se lahko postavi le urbana oprema (klopi, mize), ki se jo po 
kopalni sezoni odstrani. Vstop v reko za kopalce in čolnarje se uredi izven ključnega dela 
lehnjakovih pregrad, na mestu obstoječega vstopa, ob betonskem zidu, na skrajnem 
zahodnem delu območja urejanja. Ker je vstop drugačen od ostalih vstopov, se ga kakor je 
le mogoče poenoti z ostalimi predvidenimi vstopi v reko na celotnem delu reke Krke;  
 
Za potrebe obratovanja posameznega kompleksa v območju ohranjanja narave naj se uredi 
le posamezna parkirna mesta. Parkiranje za potrebe turizma v času kopalne sezone naj se 
uredi izven območij ohranjanja narave.  
 
EUP JA03.x se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE z oznako .x, EUP JA13.vs 
pa z merili tipa GE z oznako .vs. Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene 
smernice in mnenje pristojne enote ZRSVN, kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne 
enote ZVKDS ter organa pristojnega za varstvo voda ter dovoljenja iz predpisov v zvezi z 
rabo vode.  
 
OPPN 16-03: Gospodarska cona Jama 
Velikost območja 15.34 ha; PNR IG, A in PC. 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje kmetijskih zemljišč z vmesnimi manjšimi gozdnimi zaplatami vzdolž glavne ceste. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Opredelitev prostorskega razvoja gospodarske cone, več enot, za dejavnosti sekundarnega 
in terciarnega sektorja.  
 
c- Dejavnosti 
Terciarne in sekundarne dejavnosti - proizvodnje manjšega, srednje ter večjega velikostnega 
merila. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Opredelitev koncepta mreže javnega prostora, uvozov in priključevanja na GJI z osnovno 
strukturno osjo v smeri sever-jug. Fleksibilna opredelitev gradbenih enot različnih velikosti. 
Nujno potrebno je zagotavljanje kakovostne infrastrukturne podpore. V primarnem, 
zahodnem delu, vzdolž ceste, se oblikuje urbana struktura s prepletom dejavnosti, v 
vzhodnem pa bolj introvertirane vsebine. Umestitev stavbne strukture srednjega in večjega 
merila (poslovne stavbe in objekti za proizvodnjo in skladiščenje, večja parkirišča…) z 
enostavnimi linijami. Stavbna struktura naj sooblikuje javni prostor osrednje komunikacijske 
poti (enotne gradbene linije). Ob osnovnih komunikacijskih poteh naj se umeščajo poslovni 
objekti, lahko tudi javna parkirišča, v zaledju parcel pa proizvodni objekti, servisi in skladišča 
ter interne parkirne površine. Pri tem naj bodo na zunanjih robovih območja razviti nižji in 
manjši kubusi, v prepletu z robnimi hortikulturnimi površinami, ki naj bodo oblikovane tako, 
da mehčajo prehod proti odprtemu prostoru.  
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e- Druge usmeritve glede PIP 
Obstoječe stavbe na EUP JA10 se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE z 
oznako .od. Pred posegi je na podlagi predhodnih arheoloških raziskav (Ocena arheološkega 
potenciala za območje gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS , december 
2011) na območju načrtovane gospodarske cone potrebno še neraziskane površine 
arheološko raziskati. 
 
OPPN 29-01: Rekreacijski park Poljane 
Velikost območja 2.97 ha; PNR ZS in VC. 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje izčrpanega peskokopa.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Sanacija peskokopa v območje za rekreacijo. Razvoj rekreativnih vsebin iz meril in 
zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi, kolesarjenje, veslanje, plavanje, trim steza 
jahanje….) kot ene pomembnejših turističnih vsebin občine. 
 
c- Dejavnosti 
Območje za šport in rekreacijo- odprte športne površine v naravnem okolju.   
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Ohranja oziroma v največji meri naj se sanira osnovna krajinsko hortikulturna struktura z 
visokoraslo avtohtono vegetacijo po celotnem območju- gozd. Rekreativne vsebine se lahko 
navezujejo tudi na obstoječe gozdne/pohodne poti. V osrednjem delu, ob lokalnem jezeru se 
lahko v oblikujejo odprti športno družabni objekti kot: igrišča za balinišče, otroška igrišča 
ipd. Utrjene površine naj bodo izvedene predvsem v peščeni izvedbi.  
 
OPPN 48-01: Novi center Zafara 
Velikost območja 1.98 ha; PNR CU, PC 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje leži na SV strani naselja in je na robu naselja ujeto med pokopališče in cerkveno 
območje (cerkev sv. Mohor in Fortunat) in se odpira v pobočje nad Zafaro in je po svoji vlogi 
primerno za dopolnitev manjkajočih programov družbenih dejavnosti.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Opredelitev novega razvojnega območja za centralne dejavnosti, kjer so lahko tudi stavbe za 
posebne namene (doma za starejše) in tudi varovana stanovanja. ter hortikulturne parkovne 
ureditve. 
 
c- Dejavnosti 
Območje centralnih dejavnosti, terciarne, kvartarne dejavnosti- javni poslovni prostori v 
pritličjih, v nadstropjih lahko tudi stanovanja. Možne so tudi druge oblike bivanja- varovana 
stanovanja, stavbe za posebne namene.  
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Vzdolž obstoječe ulice naj se vzpostavijo najpomembnejši javni programi in osrednja stavbna 
struktura z javnimi prostori v pritličju in terciarnimi dejavnostmi ter stanovanji v nadstropju. 
Nova ureditev naj zagotovi integracijo nove stavbne strukture v krajino med obstoječo 
pozidavo na severu in dominantno vzpostavljenim območjem lokalne cerkve s pokopališčem. 
Vzpostavi se nova intenzivna urbana soseska s poslovnimi in storitvenimi programi, ki proti 
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jugu prehaja v bivalni značaj. Omogoči naj se javno bivalni program - dom starejših in 
varovana stanovanja v južnem delu območja vključujoč tudi primerno hortikulturno parkovno 
ureditev oziroma dejavnosti primernim elementi zelenega sistema.  
 
OPPN 50-01: Gospodarska cona Sejmišče zahod – II. faza 
Velikost območja 3.24 ha; PNR IG, CU, PC 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Nova, zaključna faza razvoja gospodarske cone Žužemberk v prostorski cezuri med 
naselbinsko strukturo Žužemberka in NT Prapreč. Hkrati se do NT Prapreče, med obema 
razvojno, strukturno, namensko in pomensko različnima strukturama, prostorsko artikulira 
ustrezna cezura. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Zagotovitev razvojnih možnosti lokalnega gospodarstva, za prostorske gospodarske strukture 
srednjega merila. V primarnem, jugozahodnem delu, vzdolž državne ceste, se oblikuje 
klasična urbana struktura s prepletom dejavnosti, v severnem, severozahodnem delu pa bolj 
introvertirane vsebine. 
 
c- Dejavnosti 
Vzdolž državne ceste vsebine terciarnega sektorja (storitve, trgovina…)- tiste, ki jih 
načeloma ni mogoče umestiti v starem jedru. V severovzhodnem delu je predvidena 
proizvodnja, skladišča ipd., na severozahodnem delu pa druge zelene površine.  
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Na jugozahodnem robu vzpostavitev klasične urbane strukture, v enotni arhitekturni 
kompoziciji oziroma načeloma na enotni gradbeni liniji. Pritličja naj bodo v višinski ravnini 
glavne ceste in obvezno javna. Proizvodne dejavnosti v tem delu niso dopustne. Parkiranje 
naj načeloma ne bo v parterju med glavno cesto in glavno stavbo. Stavbni kubusi naj bodo 
primerljive velikosti, načeloma visoki do E3. 
 
V sekundarnem delu, proti severozahodu se vzpostavi pretočna mreža javnih poti v rastru 
gospodarskih enot srednjega merila. Stavbni kubusi naj bodo elementarnih geometrijskih 
oblik z ravnimi površinami. Na skrajnem jugovzhodnem robu območja, kjer naj bo glavni 
uvoz, naj se oblikuje vozlišče prostora z najpomembnejšimi vsebinami. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
V prehodnem obdobju naj se varujejo razvojna izhodišča ureditve celote. Izjema je EUP 
ŽU03.tm, ki naj se do sprejema OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .tm. Pred posegi je na 
podlagi predhodnih arheoloških raziskav (Ocena arheološkega potenciala za območje 
gospodarskih con Hinje, Jama in Žužemberk, ZVKDS , december 2011) na območju 
načrtovane gospodarske cone potrebno še neraziskane površine arheološko raziskati.  
 
 
OPPN 50-06: Prenova in revitalizacija jedra Žužemberka 
Velikost območja 6.81 ha; PNR CU, SS, SK, PC, PO in CD 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje zgodovinskega jedra Žužemberka, ki je v odmiranju, in njegovega zaledja, kjer so 
pomembni neizkoriščeni prostorski potenciali. Obsega srednjeveški trg z gradom do Krke, 
značilno pobočje proti Stranski vasi s posebnimi arhitekturnimi tipi stavb, ter izrazito slabo 
izkoriščen prostor na severni in zahodni strani. V splošnem je materialno stanje sicer 
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stavbarsko kvalitetnejše starejše stavbne strukture slabo, stavbni fond slabo oziroma 
neprimerno izkoriščen. Novejše stavbe so v splošnem stavbarsko oziroma arhitekturno 
nekvalitetne. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Opredelitev in zagotovitev izvedljivosti vsebinske (programi), razvojno prostorske (nekdanji 
trg z gradom prenove središča Žužemberka v občinsko središče- v skladu z vlogo in 
pomenom, ki mu ga omogoča vloga v širšem prostoru, predvsem pa razpoložljivi razvojno 
prostorski potenciali. Osnovni namen OPPN je zagotoviti identitetno, simbolno, arhitekturno-
urbanistično, socialno in funkcionalno prenovo jedra naselja. Eden osnovnih instrumentov je 
nadaljevanje izgradnje urbane infrastrukture - vendar na načine in v kapacitetah, ki bodo 
zagotavljali realizacijo vseh temeljnih ciljev prenove občinskega središča.  
 
c- Dejavnosti 
Najpomembnejše vsebine kvartarnega in terciarnega sektorja v območju občine in v širšem 
vplivnem območju- vendar pa vsebine, ki jih prostor glede na strukturo (merilo stavb ipd.) 
lahko prenese. Med terciarnimi programi so pomembne predvsem vse vrste storitev. Ostale 
dejavnosti, ki jih prostor ne prenese, se umesti na obrobje- predvsem v poslovno cono Klek, 
delno tudi v GC Žužemberk- zahod. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Predvidi se revitalizacija in prostorska ohranitev izvornega prostorskega koncepta 
srednjeveškega trga in razmerij med gradom, trgom ter reko Krko. Omogoči naj se 
implementacija novih vsebin z izrazito urbanotvornimi oziroma sociološko atraktivnimi 
vsebinami (privlačnost za različne skupine ljudi do ravni ekonomske učinkovitosti oziroma 
drugih načinov zagotavljanja le teh). Opredeli se dopolnilne ureditve v zaledju na severni ter 
zahodni strani. Te naj v prvi vrsti zagotavljajo optimalno funkcioniranje osrednjega dela trga 
oziroma naj ga razbremenijo (ureditev parkiranja, umestitev nujnih servisnih vsebin…).  
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Do sprejema OPPN se prostor ureja z merili tipa GE .tm v naslednjih EUP: ŽU02, ŽU18, 
ŽU101 in z merili tipa GE .vs v EUP: ŽU12, ŽU17, ŽU58, ŽU100. Do sprejema OPPN veljajo 
na EUP ŽU28 merila tipa GE .jp, na EUP ŽU41 merila tipa GE .pjg., na EUP ŽU109, ŽU52, 
merila tipa GE .jsm in na EUP ŽU46 merila tipa .tm. 
 
 
OPPN 50-07: Hotel pod Gradom 
Velikost območja 0.58 ha, PNR CU, SK, PC, ZS, ZD in VC 

  
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Ozek pas zemljišč med gradom in Krko, ki vključuje tudi obrežje, je danes pretežno 
nepozidan. Na zahodnem robu ureditev vključuje tudi dve obstoječi trški domačiji. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Implementacija nove dejavnosti v skladu z zmožnostmi prostora in pravno prostorskimi 
omejitvami in prenova obstoječih enot na zahodnem robu. 
 
c- Dejavnosti 
Predvidena je hotelsko turistična dejavnost v območju novogradnje. Ureditev naj omogoča 
vključitev obstoječe enote na zahodnem robu v aktivno urbano strukturo naselja na podlagi 
kriterijev varovanja vrednot grajskega kompleksa in obrečnega roba Žužemberka – 
rekonstrukcija principa pokrivanja spodnjega roba stika gradu in reke po analogiji nekdanje 
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usnjarne s homogeno – elementarno formo stavbne strukture po vedutah iz območja 
Stranske vasi. Vsi utilitarni elementi ureditve (parkirne površine, servisni programi…) morajo 
biti integrirani v primarno stavbno strukturo na način, da se izpostavijo ambientalno 
prostorske in arhitekturne ter zgodovinsko pričevalne vrednote prostora. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Prostorski koncept se uskladi na predhodni idejni zasnovi z merili prostora. Omogoči se 
razvoj obstoječe urbane strukture v skladu z merili trške arhitekture Žužemberka. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Parkirne površine se uredijo za dostavo in nujne potrebe glede na prostorske možnosti. Za 
potrebe, ki presegajo zmogljivost prostora, se parkirišča zagotavljajo izven območja urejanja 
v sklopu drugih javnih parkirnih površin Žužemberka. 
 
Na delu območja, ki se ureja z merili ZS na obrežju je dopustna ureditev sprehajalne poti in 
ureditve, ki ne zahtevajo večjih posegov v brežino ter ohranjajo obstoječe naravne razmere 
na rečnem obrežju. Prepovedano je zasipavanje mlinščice. Z gradnjo objekta in njegovim 
obratovanjem se ne sme posegati v vodni režim in kakorkoli poškodovati ali ogroziti prvine 
naravne vrednote reke Krke.Za ureditev dostopa naj se le minimalno posega v skalno 
pobočje oziroma steno gradu. Rušenje in gradnjo se izvaja na način (tehnologija gradnje, 
zavarovanje gradbišča), da ne bo poškodovana stena gradu, struga mlinščice, brežine in 
rečno dno Krke. Za obratovanje objekta se zagotovi zadostne parkirne površine zunaj 
območja urejanja – na sosednji EUP (ŽU45.ppn) ali v sklopu ureditve jedra Žužemberka. 
Dostopna cesta se uredi z režimom za potrebe oskrbe objekta in intervencij (dostop z vozili 
naj bo nadzorovan z elektronskim in fizičnim varovanjem. Ob hotelu se zagotovijo le 
najnujnejše parkirne površine za dostavo, dovoz gostov in manipulacijo intervencijskih vozil. 
Pripravljalna in gradbena dela naj se izvaja izven drstitvene sezone. Miniranja tal ali grajske 
vzpetine na območju urejanja se ne izvaja. Ruševine nekdanjega objekta se odstrani na 
način, da ne bo poseganja v vodno površino. nasipavanje na območju urejanja ni dopustno. 
Z gradbenimi deli se v mlinščico ne posega. Sečnja dreves se izvede na način, da se 
posekana drevesa odstrani z gradbišča. Odstranjevanje vegetacije s poraščene stene pod 
gradom ni dopustno. V času gradnje naj se prepreči krušenje kamenja in poškodovanja 
grajske pečine z začasno zaščito (zaščitne mreže med gradbiščem in skalnato pečino). V delu 
območja, ki spada v razred majhne in preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po 
predpisu o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Za obstoječe objekte je 
potrebno zagotoviti lokalne varovalne ukrepe (varovalni nasipi in zidovi, vodotesne zapore na 
vratih in podobno).  
 
Dostopne poti do objekta hotela se umestijo tako, da se ne posega v grajsko pečino. O 
predvidenih delih ob reki Krki se 14 dni prej obvesti pristojno ribiško družino za morebiten 
nadzor. Pred pričetkom gradnje se o nameri obvesti pristojno enoto ZRSVN, za morebiten 
naravovarstveni nadzor, katerega namen je predvsem nadzor nad izvajanjem omilitvenih 
ukrepov in podajanje nadaljnjih usmeritev v zvezi z izkazanimi vplivi gradnje. Vsa dela 
morajo biti izvedena v čim krajšem možnem času,da se morebiten vpliv na živi svet v in ob 
Krki zmanjša na najmanjšo možno raven.  
 
Pri pripravi OPPN je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice in mnenje pristojne enote 
ZRSVN ter kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi v 
območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega 
za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS ( za 
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EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro in EŠD 10117 – Žužemberk – Gričarjev 
mlin). 
 
V kolikor omilitvene ukrepe v izvedbenem aktu ne bo mogoče upoštevati  in za konkretne 
načrtovane posege omiliti do te mere, da bi z njimi zagotavljali ohranjanje naravnih vrednot 
(reka Krka in Žužemberk – lehnjakovi pragovi) in ne bi poslabšali razmer kvalifikacijskih vrst 
in habitatnih tipov Natura 2000 Krka, postopek OPPN ne bo izvedljiv. 
 
Do sprejetja OPPN veljajo na EUP ŽU98 merila tipa GE .tm, na EUP ŽU96 merila tipa GE .zvo 
in na EUP ŽU21 merila tipa GE .ml. 
 
OPPN 50-08: Rekreativno turistični park Žužemberk 
Velikost območja 5,03 ha; PNR CU, ZS , BT, PC, K2 in VC 
 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje naplavne ravnice v okljuki Krke ter območje obrežja pod Stransko vasjo, kjer je 
prostor označen s športno rekreativnimi vsebinami, vendar pa slabo urejen. Ureditve ter 
stavbna struktura so slabo oziroma niso usklajene z vsebinami, ki jih v tem delu Žužemberk 
potrebuje. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Vzpostavitev celovitega športno rekreativnega in turističnega središča ob Krke, kjer se 
vsebinsko in ureditveno reafirmira osnovni motiv reke Krka in zelenih obrežij.  
 
c- Dejavnosti 
Šport, rekreacija v (ob)vodnem svetu Krke v urbanih formah, dopolnilne vsebine terciarnega 
sektorja in turizma v severnem delu oziroma v jugozahodnem delu. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Športno rekreativne vsebine naj se omogočijo s subtilnimi prostorskimi intervencijami 
oziroma ureditvami v zunanjem prostoru (brez stavb, brez izrazitih mrež ipd., vendar z 
urejenimi dostopi do reke in vstopi vanjo). Zunanji športno rekreativni prostor naj bo hkrati 
tudi prijeten ambient- pretežno zeleni javni prostor- park. Pretežna površina naj bo brez 
drevja in grmičevja- ta naj se načeloma oblikujejo v gručah, le v obvodnem svetu. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Parkirne površine se uredijo za dostavo in nujne potrebe glede na prostorske možnosti. Za 
potrebe, ki presegajo zmogljivost prostora, se parkirišča zagotavljajo izven območja urejanja 
v sklopu drugih javnih parkirnih površin Žužemberka. V kolikor se načrtuje ureditev javne 
razsvetljave oziroma razsvetljave objektov, je potrebno upoštevanje določil predpisa o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Z gradnjo naj se v obvodni (15 m) pas 
in vodo ne posega, prav tako se ne odlaga nastalih odpadkov in odstranjuje obvodne 
vegetacije. Uredi se primerno odvajanje odpadnih vod iz objektov (priklop na kanalizacijo ali 
nepropustna greznica). Pred posegi v območju naravne vrednote - reka Krka, je potrebno 
pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za ohranjanje narave ter kulturnovarstvene pogoje 
in soglasje pristojne enote ZVKDS (EŠD 902 – vplivno območje Žužemberk - Trško jedro). 
Vse nelegalne ureditve na brežini reke (predvsem na zahodni strani OPPN, ob Krki) naj se 
pred celostnim urejanjem območja odstrani. Območja naj se proti reki Krki ne ograjuje. 
Manjšega vodotoka na območju naj se ne zasipava ali nadkriva. Površine ob Krki na vzhodni 
strani OPPN naj ostanejo v travnati izvedbi, naj se jih ne tlakuje in utrjuje. Reliefa naj se na 
območju ne spreminja. Časovna omejitev del, ki se jih izvaja od konca meseca junija do 
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začetka meseca marca. Novih oskrbnih objektov naj se na območju kopališča in igrišča ne 
gradi, razen sanitarij na postajališču za avtodome in za oskrbo kampa. 
 
Do sprejetja OPPN veljajo na EUP ŽU15 merila tipa GE .tm, na EUP ŽU23 merila tipa GE .hm, 
na EUP ŽU40 merila tipa GE .pjc, na EUP ŽU53 merila tipa GE .vo, na EUP ŽU57 merila tipa 
GE .vs, na EUP ŽU63 merila tipa GE .ti in na EUP ŽU68 merila tipa GE .zsr. 
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BREZOVICA

3289. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Brezovica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list 
RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni 
seji dne 20. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu  

Občine Brezovica za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 2. člen tako, da se 
glasi:

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

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

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun 2022 
(EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 15.579.276,50
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.494.086,00

70 DAVČNI PRIHODKI 9.127.445,79
700 Davki na dohodek in dobiček 7.736.930,00
703 Davki na premoženje 1.171.710,00
704 Domači davki na blago in storitve 218.805,79

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.366.640,21
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 976.200,00
711 Takse in pristojbine 15.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 152.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 50.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.173.440,21

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 50.000,00

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.023.190,50
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.946.858,14
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.076.332,36

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.240.815,00
40 TEKOČI ODHODKI 2.585.455,50

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 589.561,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 88.380,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.762.514,50
403 Plačila domačih obresti 53.000,00
409 Rezerve 92.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.127.736,76
410 Subvencije 423.039,58
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.279.931,75
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 338.568,90
413 Drugi tekoči domači transferi 1.086.196,53

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.667.037,93
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 6.667.037,93

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 860.584,81
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 676.584,81
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 184.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I-II) 338.461,50

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

IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽ. 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POPVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

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

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

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 625.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 625.000,00

550 Odplačila domačega dolga 625.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –286.538,50
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –625.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) –338.461,50
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2021 286.538,50
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proraču-
nov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 (Ura-

dni list RS, št. 199/21) se spremeni 9. člen tako, da se glasi:

»9. člen
(proračunski skladi)

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

po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 
12.000,00 EUR.

– Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v skladu z 
49. členom ZJF v višini 60.000,00 EUR. Sredstva proračunske 
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne 
sile in ekološke nesreče.

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

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 (Ura-

dni list RS, št. 199/21) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:

»13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lah-
ko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v 
skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadol-
žitev občine iz drugega odstavka tega člena.

V letu 2022 se Občina Brezovica ne bo dolgoročno za-
dolževala.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter 
drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina 
odločujoč vpliv.«

4. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 (Ura-

dni list RS, št. 199/21) se spremeni 14. člen tako, da se glasi:

»14. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov  

in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč  
vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter 
JHL, d.o.o. se v letu 2022 lahko zadolžijo v skupnem znesku 
3.132.600,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na 
Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 
220.800,00 EUR:

– VOKA SNAGA do višine 138.000,00 EUR;
– LPP do višine 82.800,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 

2.911.800,00 EUR:
– Energetika Ljubljana do višine 2.042.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 414.000,00 EUR;
– LPP do višine 455.400,00 EUR.

Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz 
neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanovi-
teljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, 
d.o.o.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. izv. 34/22
Brezovica, dne 20. oktobra 2022

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

3290. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Brezovica za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 7. člena 
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski 
svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu  

Občine Brezovica za leto 2023

1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 (Uradni 

list RS, št. 199/21) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

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

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

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun 2023 
(EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.697.903,39
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.784.639,92

70 DAVČNI PRIHODKI 9.129.647,00
700 Davki na dohodek in dobiček 7.760.937,00
703 Davki na premoženje 1.171.710,00
704 Domači davki na blago in storitve 197.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.654.992,92
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 959.200,00
711 Takse in pristojbine 15.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 137.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 50.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.493.792,92

72 KAPITALSKI PRIHODKI 150.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 150.000,00
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73 PREJETE DONACIJE 12.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 12.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.751.263,47
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 777.314,28
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.973.949,19

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.447.903,39
40 TEKOČI ODHODKI 2.662.435,56

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 587.426,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 88.380,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.771.629,56
403 Plačila domačih obresti 53.000,00
409 Rezerve 162.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 4.984.783,07
410 Subvencije 365.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.300.333,07
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 336.450,00
413 Drugi tekoči domači transferi 983.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.568.684,76
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 8.568.684,76

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 232.000,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 162.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 70.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I-II) –1.750.000,00

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

IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽ. 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POPVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 2.000.000,00

500 Domače zadolževanje 2.000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 650.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 650.000,00

550 Odplačila domačega dolga 650.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –400.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.350.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) 1.750.000,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2022 400.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-

dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proraču-
nov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu 
odloku, sta na vpogled na spletni strani Občine Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 (Ura-

dni list RS, št. 199/21) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:

»13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lah-
ko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v 
skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadol-
žitev občine iz drugega odstavka tega člena.

V letu 2023 se bo Občina Brezovica dolgoročno zadolžila 
v višini 2.000.000,00 EUR.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter 
drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina 
odločujoč vpliv.«

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 (Ura-

dni list RS, št. 199/21) se spremeni 14. člen tako, da se glasi:

»14. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov  

in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč  
vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter 
JHL, d.o.o. se v letu 2023 lahko zadolžijo v skupnem znesku 
3.463.800,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na 
Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 
552.000,00 EUR:

– Energetika Ljubljana do višine 276.000,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 165.600,00 EUR;
– LPP do višine 110.400,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 

2.911.800,00 EUR:
– Energetika Ljubljana do višine 2.042.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 414.000,00 EUR;
– LPP do višine 455.400,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz 

neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanovi-
teljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, 
d.o.o.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. izv. 35/22
Brezovica, dne 22. oktobra 2022

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret
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MIREN - KOSTANJEVICA

3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica 
za leto 2022 Rebalans št. 4

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta 
Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 
62/2016) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. iz-
redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Miren - Kostanjevica  
za leto 2022  

Rebalans št. 4
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 13/21) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 7.210.088
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.092.841

70 DAVČNI PRIHODKI 3.871.536
700 Davki na dohodek in dobiček 3.254.880
703 Davki na premoženje 450.164
704 Domači davki na blago in storitve 165.502
706 Drugi davki 990

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.221.305
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 946.986
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Globe in druge denarne kazni 6.500
714 Drugi nedavčni prihodki 261.819

72 KAPITALSKI PRIHODKI 165.899
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 138.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 27.599

73 PREJETE DONACIJE 50.384
730 Prejete donacije iz domačih virov 50.384

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.760.389
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.462.577
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 297.812

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU  
IN IZ DRUGIH DRŽAV 140.575
787 Prejeta sr. od drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 140.575

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.312.153
40 TEKOČI ODHODKI 2.183.019

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 529.305
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 84.799
402 Izdatki za blago in storitve 1.506.865
403 Plačila domačih obresti 26.000
409 Rezerve 36.050

41 TEKOČI TRANSFERI 2.384.372
410 Subvencije 54.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.431.354
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 190.267
413 Drugi tekoči domači transferi 708.751

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.624.982
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.624.982

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 119.780
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,  
ki niso pror. upor. 101.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 18.280

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. –2.102.065

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443) 21.061

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 21.061
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 2.422
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih pravnih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje  
v svoji lasti 18.639

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –21.061

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.600.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.600.000

500 Domače zadolževanje 1.600.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 264.592

55 ODPLAČILA DOLGA 264.592
550 Odplačila domačega dolga 264.592

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –787.718

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.335.408
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.102.065

Stanje sredstev na računih  
dne 31.12. preteklega leta 787.718

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
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2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obliko-

vane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 

36.050,33 €.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 

namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah do višine 
30.000,00 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v 
prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0019/2022-8
Miren, dne 20. oktobra 2022

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

PIRAN

3292. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o proračunu Občine Piran za leto 2022

Na podlagi 33. 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 in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu 

Občine Piran za leto 2022, 

ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 37. redni 
seji dne 20. oktobra 2022.

Št. 410-0002/2021
Piran, dne 21. oktobra 2022

Župan 
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in 
17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Obči-
ne Piran na 37. redni seji dne 20. oktobra 2022 sprejel naslednji

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu 

Občine Piran za leto 2022

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2022 (Uradni 

list RS, št. 11/22, 76/22 in 92/22) se dopolni 19. člen tako, da 
se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:

Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., katerega ustanovitelji-
ca je Občina Piran, se v letu 2022 lahko dolgoročno zadolži do 
višine 1.500.000,00 evrov za financiranje investicije.

Za predmetno investicijo v izgradnjo mostovža v Kanalu 
Sv. Jerneja se ne črpa sredstev proračuna Občine Piran.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0002/2021
Piran, dne 20. oktobra 2022

Župan 
Občine Piran

Đenio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge 
sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 
– Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della 
RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)

E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
di modifica e integrazione  

al Decreto sul bilancio di previsione  
del Comune di Pirano per l’anno 2022, 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 37ª seduta ordinaria del 20 ottobre 2022.

N. 410-0002/2021
Pirano, 21 ottobre 2022

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 
29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della 
RS, nn. 11/11 – Testo Consolidato e successive modificazioni) 
e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta 
Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), 
nella 37ª seduta ordinaria, il giorno 20 ottobre 2022 approva 
il seguente

D E C R E T O
di modifica e integrazione al Decreto  

sul bilancio di previsione  
del Comune di Pirano per l’anno 2022

Articolo 1
L’articolo 19 del Decreto sul bilancio di previsione del 

Comune di Pirano per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS, 
nn. 11/22, 76/22 e 92/22), è integrato inserendo i nuovi commi 
due e tre che recitano:

All’Azienda pubblica Okolje Pirano S.r.l., cui il Comune 
di Pirano è fondatore, è ammesso nell’anno 2022 un indebita-
mento a lungo termine fino all’importo di euro 1.500.000,00 per 
finanziare l’investimento.

Per l’investimento in questione nella costruzione del pon-
tile nel canale di San Bortolo non vengono impiegati i fondi di 
bilancio del Comune di Pirano.

Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

N. 410-0002/2021
Pirano, 20 ottobre 2022

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković
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PUCONCI

3293. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci 
št. 3-2022

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 Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 102. člena Sta-
tuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je Občinski 
svet Občine Puconci na 2. izredni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna  

Občine Puconci št. 3-2022
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se 
spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans 

3-2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 9.322.398

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  6.724.830
70 DAVČNI PRIHODKI 5.392.067

700 Davki na dohodek in dobiček 4.732.778
703 Davki na premoženje 444.010
704 Domači davki na blago in storitve 215.279

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.332.763
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 607.763
711 Takse in pristojbine 7.000
712 Globe in druge denarne kazni 8.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.000
714 Drugi nedavčni prihodki 682.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 433.324
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 433.324

73 PREJETE DONACIJE 8.350
730 Prejete donacije iz domačih virov 8.350

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.155.894
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.656.305
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 499.589

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.037.907
40 TEKOČI ODHODKI 3.013.625

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 432.456
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 67.227
402 Izdatki za blago in storitve  2.333.988
403 Plačila domačih obresti  9.000
409 Rezerve 170.954

41 TEKOČI TRANSFERI 3.346.458
410 Subvencije 183.500
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.878.983
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 404.410
413 Drugi tekoči domači transferi 879.565

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.375.154
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  3.375.154

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 302.670
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 220.170

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 82.500

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –715.509
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0
440 Dana posojila  0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 300.000
50 ZADOLŽEVANJE 300.000

500 Domače zadolževanje 300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 385.896

55 ODPLAČILA DOLGA  385.896
550 Odplačila domačega dolga  385.896

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  –801.405

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  –85.896
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 715.509

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 801.405

«
2. člen

V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se 
spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine 
Puconci za leto 2022, tako da se glasi:

»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne 
proračunske rezervacije za leto 2022 se zagotavljajo v višini 
77.153,18 evrov.«

3. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se 

spremeni 19. člen Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 
2022, tako da se glasi: 

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja, se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do 
višine 300.000,00 evrov.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0009/2022
Puconci, dne 22. oktobra 2022

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak
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VLADA
3242. Uredba o načinu sodelovanja med Javnim zavo-

dom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri za-
gotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke 10077

3243. Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju 10079

MINISTRSTVA
3244. Pravilnik o kadrovskih in tehničnih pogojih za iz-

vajanje neformalnega izobraževanja na področju 
čebelarstva ter o programu neformalnega izo-
braževanja na področju čebelarstva za obdobje 
od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 10079

3245. Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi 10086
3246. Odredba o podatkih, ki jih distributerji naftnih deri-

vatov in drugi zavezanci  zagotavljajo ministrstvu 10094
3247. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest 

državnih tožilcev 10094

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3248. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni 

komisiji 10095

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

3249. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineral-
ne vode Vrnjci 10095

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3250. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani 10095

OBČINE
BREZOVICA

3289. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 
Brezovica za leto 2022 10219

3290. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 
Brezovica za leto 2023 10220

BREŽICE
3251. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje Trgo-
vskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod, 
del BRŽ-129 in BRŽ-130 10097

3252. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 10099

DOBRNA
3253. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti 
v Občini Dobrna 10099

GORENJA VAS - POLJANE
3254. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 10100

IDRIJA
3255. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podru-

žnične šole Zavratec 10100
3256. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 10100
3257. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 10101
3258. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske 

volilne komisije Občine Idrija 10101

KOČEVJE
3259. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2023 10101
3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetni-
ški inkubator Kočevje 10105

3261. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje 10106

3262. Odlok o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju Občine Kočevje 10106

3263. Sklep o imenovanju v Posebno občinsko volilno 
komisijo Občine Kočevje 10107

KOMEN
3264. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Komnu in 

cerkve sv. Katarine v Kodretih za kulturna spome-
nika lokalnega pomena 10107

3265. Odlok o dopolnitvah Odloka o postopku in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Komen 10109

3266. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 10109

LAŠKO
3267. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2023 10110
3268. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na par-
celah št. 889/1, 889/2 in 890/3, vse k. o. Lahomšek 
(1029) 10112

3269. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na par-
celah št. 719/4, 719/8, *148 in 1306/5, vse k. o. Vrh 
nad Laškim (1036) 10112

LENDAVA
3270. Odlok o spremembi območja naselja Hotiza 

in o spremembi poimenovanja ulic na območju 
Občine Lendava 10113

3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
računu Občine Lendava za leto 2022 10117

LJUBLJANA
3272. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni 
občini Ljubljana 10117

3273. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Lju-
bljana za leto 2022 10118

3274. Odlok o spremembah proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2023 10120

MEDVODE
3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za 

leto 2022 številka 2 10122
3276. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javno-

-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta po-
godbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije 
z namenom energetske sanacije javnih objektov 
v lasti Občine Medvode 10124

3277. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici 
Občine Medvode 10124

3278. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega do-
bra lokalnega pomena 10124

METLIKA
3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o go-

spodarskih javnih službah v Občini Metlika 10124
3280. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v 
letu 2023 10125

MIREN - KOSTANJEVICA
3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 
Rebalans št. 4 10222

MORAVSKE TOPLICE
3281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Moravske Toplice za leto 2022 10125
3282. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Moravske Toplice za leto 2023 10126

VSEBINA
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NOVO MESTO
3283. Konvencija Evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJA-
NA–NOVO MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« / 
»PUTEVI BUDUĆNOSTI – LJUBLJANA–NOVO 
MESTO–KARLOVEC–ZAGREB« 10127

PIRAN
3284. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebni-

mi potrebami 10138
3292. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prora-

čunu Občine Piran za leto 2022 10223

PUCONCI
3293. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci 

št. 3-2022 10224

ŽUŽEMBERK
3285. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023 10140
3286. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča v Občini Žužemberk 10142
3287. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izva-

janju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz 
komunalnih odpadkov in gospodarske javne služ-
be odlaganja ostankov predelave ali odstranjeva-
nja komunalnih odpadkov na območju Občine Žu-
žemberk 10147

3288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk 
(SD OPN 2) 10148

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 135/22 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi 2267
Razpisi delovnih mest 2297
Objave po Zakonu o političnih strankah 2299
Objave po Zakonu o medijih 2300
Objave sodišč 2301
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2301
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2302
Oklici pogrešanih 2304
Preklici 2305
Spričevala preklicujejo  2305
Drugo preklicujejo  2305

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
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