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Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

Na podlagi 10. in 12. 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21) se
v 1. členu v drugem odstavku 1. in 2. točka spremenita tako,
da se glasita:
»1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/613 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. aprila 2022 /2014 v zvezi
z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto (UL L št. 115 z dne 13. 4. 2022, str. 38),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. 	 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede
posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore
v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L
št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);«.

Leto XXXII

2. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku v četrti alineji črta besedilo »da je višina upravičenih stroškov iz petega odstavka
10. člena te uredbe določena v skladu z drugim, tretjim in petim
odstavkom 16. člena te uredbe ali«.
V peti alineji se število »36« nadomesti s številom »24«.
3. člen
V 10. členu se v petem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če gre za pilotni projekt iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri
izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:«.
V osmem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »Če gre za projekt EIP iz tretjega odstavka 6. člena
te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:«.
4. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za izvedbo projekta EIP znaša podpora 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. do 4. točke osmega odstavka
10. člena te uredbe ter 75 odstotkov upravičenih stroškov iz
5. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer se pri
določitvi zneska podpore upoštevajo določbe tretjega in petega
odstavka tega člena.«
V petem odstavku se število »350.000« nadomesti s
številom »240.000«.
5. člen
V 50. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri podukrepih Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP iz tretjega odstavka 6. člena
te uredbe, Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji lahko vodilni
partner na posamezni javni razpis vloži eno vlogo.«.
6. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(obravnava vloge na javni razpis)
(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Če dve ali več vlog na
javni razpis prejme enako število točk in razpisana sredstva ne
zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge izberejo
na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog, ki se določijo v
javnem razpisu.
(2) Če dve ali več vlog na javni razpis na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog iz prejšnjega odstavka prejme enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev
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vseh teh vlog v celoti, se sredstva dodelijo po vrstnem redu
prejema popolnih vlog, do porabe sredstev.
(3) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpisana sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.«.
7. člen
V prilogi 2 se poglavje A) spremeni tako, da se glasi:
»A) Tematike projektov EIP za podukrep Razvoj novih
proizvodov, praks, procesov in tehnologij:
1. Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov;
2. Revitalizacija in vzdrževanje kmetijskih zemljišč po
požarih oziroma protipožarna varnost kmetijskih zemljišč;
3. Inovativne tehnologije reje za zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov in amonijaka pri rejnih živalih;
4. Novi načini uporabe stranskih proizvodov na kmetiji;
5. Gojenje netradicionalnih kultur na kmetijskih gospodarstvih za krmo živali oziroma prehrano ljudi (npr. alge, žuželke,
mikrozelenje, kalčki);
6. Visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s
poudarkom na uvajanju pametnega oziroma preciznega kmetovanja (npr. uporaba IoT rešitev, dronov, senzorjev, robotov);
7. Optimizacija porabe energije na kmetijskem gospodarstvu;
8. Uporaba biorazgradljivih materialov v procesu kmetijske pridelave;
9. Prehrana čebel v primerih nezadostne paše;
10. Nove tehnologije za zaščito pridelka pred pozebo
oziroma za blaženje negativnih vplivov pozebe na pridelek;
11. Pridelava dealkoholiziranih vin in delno dealkoholiziranih vin z geografsko označbo;
12. Ekološka pridelava hmelja.«.
8. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(postopki)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19,
108/20 in 163/21), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju
ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17,
71/18, 36/19, 108/20 in 163/21).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-362/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0068
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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Priloga
»
PRILOGA 3: Obseg razpoložljivih sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev po posameznem podukrepu iz te uredbe z ločenim prikazom prispevka
EKSRP, prispevka proračuna Republike Slovenije in prispevka iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU ter
skupnim obsegom javnih sredstev v eurih za programsko obdobje 2014–2020:

Ukrep

Prispevek
EKSRP v eurih

Prispevek RS
v eurih

Prispevek iz 58a.
člena Uredbe
SKUPAJ v eurih
1305/2013/EU
v eurih

Razvoj novih
proizvodov, praks,
procesov in tehnologij

8.914.790,40

2.228.697,60

1.750.000,00

12.893.488,00

Vzpostavitev in razvoj
kratkih dobavnih
verig in lokalnih trgov

1.135.871,20

283.967,80

750.000,00

2.169.839,00

Okolje in podnebne
spremembe

5.245.824,00

1.311.456,00

2.750.000,00

9.307.280,00

Diverzifikacija
dejavnosti na kmetiji

1.226.702,82

306.675,71

750.000,00

2.283.378,53

16.523.188,42

4.130.797,11

6.000.000,00

26.653.985,53

Skupaj

«.
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Uredba o spremembi Uredbe
o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom
v Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 7. člena in v
zvezi z 68. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS,
št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18,
65/20, 97/20 – popr. in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi Uredbe o ustanovitvi lovišč
s posebnim namenom v Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 117/04, 38/14 in 58/22)
se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni
del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-375/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0099
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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Priloga
»Priloga: Karta lovišč s posebnim namenom po lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji

«.
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Odlok o Svetu za nacionalno varnost

Na podlagi 20. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o Svetu za nacionalno varnost
1. člen
(vsebina)
Ta odlok ureja sestavo in delovanje Sveta za nacionalno
varnost (v nadaljnjem besedilu: SNAV) ter sestavo in delovanje Sekretariata Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem
besedilu: SSNAV) in Operativne skupine Sekretariata Sveta za
nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: operativna skupina
SSNAV), ki podpirata delovanje SNAV.
2. člen
(sestava SNAV)
SNAV sestavljajo:
1. predsednik vlade, ki je predsednik SNAV,
2. minister, pristojen za obrambo,
3. minister, pristojen za notranje zadeve,
4. minister, pristojen za zunanje zadeve,
5. minister, pristojen za infrastrukturo, in
6. direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
3. člen
(naloge SNAV)
SNAV opravlja naslednje naloge:
1. svetuje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se
nanašajo na nacionalno varnost države,
2. usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti
nacionalne varnosti,
3. pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev
in drugih državnih organov glede aktov Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor), ki se
nanašajo na nacionalno varnost,
4. ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanja
države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne
varnosti,
5. daje mnenje vladi o zagotavljanju zmogljivosti na področju nacionalne varnosti in
6. opravlja naloge, določene s predpisi, ki urejajo sestavo,
delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.
4. člen
(delovanje SNAV)
(1) Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta
obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika
državnega zbora, predstavnika največje opozicijske stranke
v državnem zboru, predstojnike drugih državnih organov ter
predstavnike drugih organizacij.
(2) Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu
SNAV druge ministre, predstavnike drugih državnih organov in
strokovnjake s področja nacionalne varnosti.
(3) Način dela SNAV se določi s poslovnikom.
5. člen
(sestava SSNAV)
(1) SSNAV sestavljajo:
1. državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, pristojen za nacionalno varnost, ki je vodja SSNAV,
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2. direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
ki je namestnik vodje SSNAV,
3. generalni sekretar vlade,
4. državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za zunanje
zadeve,
5. državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za obrambo,
6. državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za notranje
zadeve,
7. državni sekretar v ministrstvu, pristojnem za infrastrukturo,
8. direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost,
9. generalni direktor Policije,
10. načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
11. generalni direktor obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo, in
12. poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.
(2) Če je vodja SSNAV odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik vodje SSNAV. Če je sočasno odsoten ali
zadržan tudi namestnik vodje SSNAV, vodjo SSNAV nadomešča oseba, ki jo ta za to pooblasti. Ostale člane nadomeščajo
osebe, ki jih člani za to pooblastijo. Oseba, ki nadomešča člana
SSNAV, lahko na seji SSNAV sodeluje in razpravlja, nima pa
pravice glasovati.
(3) V primeru kompleksne krize vodja SSNAV izmed članov SSNAV imenuje še enega namestnika vodje SSNAV.
6. člen
(naloge SSNAV)
SSNAV opravlja naslednje naloge:
1. operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV,
2. usklajuje vsebine s področja nacionalne varnosti pred
obravnavo na SNAV,
3. skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV in
4. opravlja druge naloge, ki mu jih naloži SNAV, in ostale
naloge, določene s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.
7. člen
(delovanje SSNAV)
(1) SSNAV se praviloma sestaja enkrat na tri mesece
oziroma po potrebi.
(2) Na seje SSNAV se po potrebi vabita nacionalni koordinator za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma
ter nacionalni koordinator za preprečevanje radikalizacije, ki ju
imenuje vlada.
(3) Če je to potrebno, lahko vodja SSNAV k sodelovanju
pri delu SSNAV povabi tudi predstavnike drugih ministrstev in
vladnih služb ter druge strokovnjake.
(4) Način dela SSNAV se določi s poslovnikom.
8. člen
(delovne skupine SSNAV)
SSNAV lahko ustanovi delovne skupine za posamezna
področja.
9. člen
(vodja SSNAV)
(1) Vodja SSNAV je sekretar SNAV ter usklajuje in vodi
delo SSNAV in operativne skupine SSNAV.
(2) Predsednik SNAV lahko določi, da vodja SSNAV spremlja izvrševanje odločitev vlade glede uresničevanja nacionalnih interesov in ciljev na področju nacionalne varnosti, pri
čemer lahko vpogleda v dokumentacijo in druge zapise ministrstev ali vladnih služb ter pridobi druge informacije odgovornih
oseb, skladno s svojimi pristojnostmi in zakonodajo s področja
tajnih podatkov.
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10. člen
(nacionalna koordinatorja)
(1) Nacionalna koordinatorja iz drugega odstavka 7. člena
tega odloka sta zadolžena za prenos mednarodnih izkušenj s
področja preprečevanja terorizma in preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem, organom, ki so pristojni za
navedeni področji.
(2) Pristojni organi, ki delujejo na področju preprečevanja
terorizma in preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem, v okviru svojih pristojnosti in pooblastil, z namenom
stalne izmenjave informacij, mnenj in stališč ter usklajevanja
aktivnosti in s ciljem učinkovitega in usmerjenega boja proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu, redno obveščajo nacionalna koordinatorja in SSNAV o zaznanih novih pojavnih oblikah
in nacionalnih izkušnjah z navedenih področij.
11. člen
(sestava operativne skupine SSNAV)
(1) Operativno skupino SSNAV sestavljajo:
1. politični direktor ministrstva, pristojnega za zunanje
zadeve,
2. generalni direktor Policije,
3. direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
4. direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost in
5. generalni direktor obveščevalno varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo.
(2) Če je član operativne skupine SSNAV odsoten, ga
nadomešča oseba, ki jo član za to pooblasti.
12. člen

Št.

13. člen
(delovanje operativne skupine SSNAV)
(1) Operativna skupina SSNAV se sestaja pri vodji SSNAV
praviloma tedensko oziroma po potrebi.
(2) Vodja SSNAV lahko k sodelovanju pri delu operativne
skupine SSNAV povabi tudi predstavnike drugih ministrstev in
vladnih služb ter druge strokovnjake.
(3) Ministrstva in vladne službe zagotavljajo pogoje za
delovanje svojih predstavnikov v operativni skupini SSNAV.
14. člen
(administrativno-tehnična podpora)
Administrativno-tehnično podporo za delovanje SNAV,
SSNAV in operativne skupine SSNAV zagotavlja Nacionalni
center za krizno upravljanje.
15. člen
(nasprotje interesov)
(1) Strokovnjak iz drugega odstavka 4. člena, tretjega
odstavka 7. člena in drugega odstavka 13. člena tega odloka
mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje in-
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teresov in mora storiti vse, da se temu izogne. Sodelovanja v
telesih iz tega odloka ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu
drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes.
(2) Strokovnjak, ki ob začetku sodelovanja ali med sodelovanjem v telesu iz tega odloka ugotovi nasprotje interesov
ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj obvestiti
osebo, ki vodi to telo, in takoj prenehati s sodelovanjem v njem.
Za nasprotje interesov po tem odloku šteje nasprotje interesov,
kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje
korupcije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(rok za sprejem aktov)
SNAV in SSNAV sprejmeta vsak svoj poslovnik v treh
mesecih od uveljavitve tega odloka.
17. člen
(prenehanje veljavnosti in nadaljnja uporaba)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
Svetu za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 26/20).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Poslovnik o delu Sveta za nacionalno varnost z dne 13. 11. 2019
in Poslovnik o delu Sekretariata Sveta za nacionalno varnost
z dne 15. 6. 2020.
(3) Poslovnika iz prejšnjega odstavka se uporabljata do
sprejema poslovnikov na podlagi tega odloka, kolikor nista v
nasprotju s tem odlokom.
18. člen

(naloge operativne skupine SSNAV)
Operativna skupina SSNAV opravlja naslednje naloge:
1. zagotavlja analitično in strokovno podporo SSNAV, tako
da spremlja pojave, dogodke in procese v državi in mednarodnem varnostnem okolju, ki bi lahko povzročali večja varnostna
tveganja in ogrožali temeljne družbene vrednote Republiki
Sloveniji, pri čemer upošteva tudi ocene ogroženosti iz mednarodnega okolja,
2. pripravlja celovito analizo stanja nacionalne varnosti po
posameznih področjih ter po posameznih področjih pripravlja
obdobne ocene stanja nacionalne varnosti praviloma enkrat
na tri mesece,
3. opravlja druge naloge skladno s predpisi, ki urejajo
sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne
varnosti.

137 / 28. 10. 2022 /

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-21/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-1411-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

3324.

Odlok o spremembah Odloka o loviščih
v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08,
46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 44/22) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o loviščih v Republiki
Sloveniji in njihovih mejah
1. člen
V Odloku o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
(Uradni list RS, št. 128/04, 38/14, 197/20 in 58/22) se v 2. členu v 14. točki za besedo »Stahovica« črtata vejica in beseda
»Strelovec«.
2. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.

Stran

10356 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

Uradni list Republike Slovenije

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Dosedanji upravljavec lovišča s posebnim namenom Kozorog Kamnik še naprej trajnostno gospodari z divjadjo na
območju lovišča s posebnim namenom Kozorog Kamnik, kot je
določeno v Uredbi o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 117/04 in 38/14).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-374/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0097
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

137 / 28. 10. 2022 /

Priloga
»Priloga: Karta lovišč po lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji

Stran

10357

Stran

10358 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

Ime lovišča
VELIKI GABER
VELIKA LOKA
PLEŠIVICA
DOBRNIČ
TREBNJE
MIRNA
ŠENTRUPERT
ŠENTJANŽ
NOVO MESTO
MIRNA PEČ
TREBELNO
MOKRONOG
TRŽIŠČE
OTOČEC
ŠKOCJAN
TOPLICE
PADEŽ
GORJANCI
BRUSNICE
OREHOVICA
ŠENTJERNEJ
KRANJSKA GORA
DOVJE
JESENICE
BLED
STOL - ŽIROVNICA
BEGUNJŠČICA
JELOVICA
KROPA
STARA FUŽINA
BOHINJSKA BISTRICA
NOMENJ - GORJUŠE
SORICA
ŽELEZNIKI
SELCA
JOŠT - KRANJ
DOBRČA
UDENBORŠT
TRŽIČ
STORŽIČ
LPN BRDO PRI KRANJU
LPN KOZOROG KAMNIK
JEZERSKO
ŠENČUR
KRVAVEC
KOMENDA
VODICE
MENGEŠ
PŠATA
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Šifra lovišča
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228

2
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Ime lovišča
ŠMARNA GORA
TOŠKO ČELO
MEDVODE
DOBROVA
POLHOV GRADEC
HORJUL
ŠENTJOŠT
SORŠKO POLJE
KRIŽNA GORA
ŠKOFJA LOKA
POLJANE
GORENJA VAS
ŽIRI
SOVODENJ
GROSUPLJE
TABORSKA JAMA
KRKA
DOBREPOLJE
SUHA KRAJINA
TURJAK
VELIKE LAŠČE
VELIKE POLJANE
SODRAŽICA
LOŠKI POTOK
RIBNICA
DOLENJA VAS
STRUGE
KOČEVJE
MALA GORA
LAZINA
DRAGA
OSILNICA
BANJA LOKA - KOSTEL
PREDGRAD
SINJI VRH
DRAGATUŠ
VINICA
LOKA
ADLEŠIČI
ČRNOMELJ
SMUK - SEMIČ
GRADAC
METLIKA
SUHOR
LPN KOČEVSKO
BREZOVICA
LPN LJUBLJANSKI VRH

Št.

137 / 28. 10. 2022 /

Stran

Šifra lovišča
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0401
0402

3

10359

Stran

10360 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

Ime lovišča
BOROVNICA
RAKITNA
TOMIŠELJ
IG
RAKOVNIK - ŠKOFLJICA
RAKEK
BEGUNJE
CAJNARJE
ŽILCE
MOKRC
JAVORNIK - POSTOJNA
CERKNICA
GRAHOVO
NOVA VAS
PRESTRANEK
PIVKA
GORNJE JEZERO
LOŽ - STARI TRG
IGA VAS
BABNO POLJE
LPN JELEN
TABOR ZAGORJE
TRNOVO
KOZLEK
ZEMON
FAJTI HRIB
TRSTELJ - KOSTANJEVICA
TABOR - DORNBERK
JEZERO - KOMEN
DOLCE - KOMEN
BRJE - ERZELJ
ŠTANJEL
KRAS - DUTOVLJE
VRHE - VRABČE
RAŠA - ŠTORJE
TABOR SEŽANA
GABERK - DIVAČA
SENOŽEČE
VIDEŽ - KOZINA
TIMAV - VREME
GRADIŠČE - KOŠANA
PREM
BUKOVCA
BRKINI
ŽABNIK - OBROV
SLAVNIK - MATERIJA
KOJNIK - PODGORJE
RIŽANA
ISTRA - GRAČIŠČE
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Šifra lovišča
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524

4
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Ime lovišča
MAREZIGE
DEKANI
KOPER
ŠMARJE
IZOLA
STRUNJAN
KOPRIVNA - TOPLA
BISTRA
PECA
POGOREVC
PODGORJE
SLOVENJ GRADEC
PREŽIHOVO
JAMNICA
STROJNA
LIBELIČE
DRAVOGRAD
BUKOVJE - OTIŠKI VRH
GRADIŠČE
GOLAVABUKA
MISLINJA
DOLIČ
LPN POHORJE
ZELENI VRH
MUTA
RADLJE
ORLICA
JANŽEV VRH
REMŠNIK
PODVELKA
KAPLA
PUŠČAVA
VURMAT
BOČ NA KOZJAKU
GAJ NAD MARIBOROM
RUŠE
RADVANJE
HOČE
FRAM
ŠMARTNO NA POHORJU
SLOVENSKA BISTRICA
OPLOTNICA
ZREČE
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
BOŠTANJ
SEVNICA
ZABUKOVJE
BUČKA
STUDENEC - VELIKI TRN

Št.

137 / 28. 10. 2022 /

Stran

Šifra lovišča
0525
0526
0527
0528
0529
0530
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0701
0702
0703
0704
0705
0706

5

10361

Stran

10362 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

Ime lovišča
BRESTANICA
SENOVO
VELIKI KAMEN
RAKA
KRŠKO
VIDEM OB SAVI
ARTIČE
PIŠECE
BIZELJSKO
GLOBOKO
KAPELE
BREŽICE
DOBOVA
MOKRICE
ČATEŽ OB SAVI
CERKLJE OB KRKI
VELIKI PODLOG
PODBOČJE
KOSTANJEVICA NA KRKI
APAČE
GORNJA RADGONA
NEGOVA
RADENCI
VIDEM OB ŠČAVNICI
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
MALA NEDELJA
LJUTOMER
ROGAŠOVCI
GRAD - KUZMA
LPN KOMPAS PESKOVCI
CANKOVA
RADOVCI
PEČAROVCI
KRIŽEVCI V PREKMURJU
RANKOVCI
BREZOVCI
DOLINA
IVANOVCI
PROSENJAKOVCI
TIŠINA
MURSKA SOBOTA
MLAJTINCI
MORAVCI
BOGOJINA
DOBROVNIK
KOBILJE
BAKOVCI - LIPOVCI
LPN FAZAN BELTINCI
VELIKA POLANA
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Šifra lovišča
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830

6
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Ime lovišča
LENDAVA
PETIŠOVCI
ŠKALE
OLJKA
VELENJE
POLZELA
ŽALEC
DOBRNA
VITANJE
VOJNIK
SLOVENSKE KONJICE
LOČE
PONIKVA
DRAMLJE
KAJUH - ŠMARTNO
GRMADA - CELJE
HUM - CELJE
GOZDNIK - GRIŽE
PREBOLD
TABOR
REČICA PRI LAŠKEM
LAŠKO
BOJANSKO - ŠTORE
ŠENTJUR PRI CELJU
LOG ŠENTVID
ŠMARJE PRI JELŠAH
PRISTAVA
LOKA PRI ŽUSMU
HANDIL - DOBJE
JURKLOŠTER
BOHOR - PLANINA
KOZJE
PODČETRTEK
BISTRICA OB SOTLI
PODSREDA
KUNGOTA
ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
PALOMA - SLADKI VRH
KAMNICA
KOŠAKI - MALEČNIK
PESNICA - JARENINA
JAKOB
VELKA
SVETA ANA
SVETI JURIJ - JUROVSKI DOL
PERNICA
LENART V SLOVENSKIH GORICAH
BENEDIKT
DOBRAVA V SLOVENSKIH GORICAH

Št.

137 / 28. 10. 2022 /

Stran

Šifra lovišča
0831
0832
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928
0929
0930
0931
0932
0933
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
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Stran

10364 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

Ime lovišča
VOLIČINA
DUPLEK
POBREŽJE
STARŠE
RAČE
POLSKAVA
ČREŠNJEVEC
CIGONCA
LAPORJE
LPN TRIGLAV BLED
LOG POD MANGARTOM
BOVEC
SOČA
ČEZSOČA
DREŽNICA
KOBARID
SMAST
TOLMIN
VOLČE
LJUBINJ
PODBRDO
PLANOTA
OTAVNIK
POREZEN
KANAL
MOST NA SOČI
DOBROVO
SABOTIN
ANHOVO
GRGAR
ČEPOVAN
TREBUŠA
GORICA
LIJAK
TRNOVSKI GOZD
ČAVEN
HUBELJ
KOZJE STENA
KREKOVŠE
IDRIJA
JELENK
VIPAVA
COL
JAVORNIK - ČRNI VRH
DOLE
VOJKOVO
NANOS
HRENOVICE
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Šifra lovišča
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1112
1113
1114
1115
1116
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
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Ime lovišča
ČRNA JAMA
BUKOVJE
PLANINA
LOGATEC
HOTEDRŠICA
ROVTE
VRHNIKA
PUGLED
LAZE
KRESNICE
MORAVČE
VAČE
MLINŠE
IZLAKE
ČEMŠENIK
ŠENTLAMBERT
ZAGORJE
TRBOVLJE
HRASTNIK
DOBOVEC
DOL PRI HRASTNIKU
VIŠNJA GORA
IVANČNA GORICA
ŠENTVID PRI STIČNI
ŠMARTNO PRI LITIJI
LITIJA
POLŠNIK
GABROVKA
DOLE PRI LITIJI
PODKUM
RADEČE
SOLČAVA
LUČE
LJUBNO
REČICA OB SAVINJI
MOZIRJE
SMREKOVEC
VELUNJA ŠOŠTANJ
GORNJI GRAD
DRETA NAZARJE
BRASLOVČE
VRANSKO
STAHOVICA
KAMNIK
SELA PRI KAMNIKU
TUHINJ
MOTNIK - ŠPITALIČ
DOMŽALE
LUKOVICA

Št.

137 / 28. 10. 2022 /

Stran

Šifra lovišča
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
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Stran

10366 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

Ime lovišča
TROJANE - OŽBOLT
TRNOVSKA VAS
VITOMARCI
DESTRNIK
JURŠINCI
TOMAŽ PRI ORMOŽU
IVANJKOVCI
KOG - VINSKI VRHOVI
SREDIŠČE
ORMOŽ
VELIKA NEDELJA
BRESNICA - PODGORCI
DORNAVA - POLENŠAK
SVETA MARJETA NIŽE PTUJA
ZAVRČ
CIRKULANE
MARKOVCI
JOŽE LACKO - PTUJ
BORIS KIDRIČ
PTUJ
LESKOVEC V HALOZAH
PODLEHNIK
DRAVINJA - MAJŠPERK
CIRKOVCE
MAKOLE
STOPERCE
ŽETALE
ROGATEC
ROGAŠKA SLATINA
POLJČANE
BOČ

Uradni list Republike Slovenije

Šifra lovišča
1419
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530

«.
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Št.

3325.

137 / 28. 10. 2022 /

Odlok o spremembi Odloka o lovsko
upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji
in njihovih mejah

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena v zvezi z drugim
odstavkom 4. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list
RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18,
65/20, 97/20 – popr. in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih
območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
1. člen
V Odloku o lovsko upravljavskih območjih v Republiki
Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 110/04, 197/20
in 58/22) se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga
sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-373/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0098
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Stran

10367

Stran

10368 /

Št.

137 / 28. 10. 2022
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Priloga
»Priloga: Karta lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji

«

«.
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3326.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v El Guni, v Arabski republiki Egipt

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) je na predlog ministrice za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v El Guni, v Arabski republiki Egipt
I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega guvernat Rdeče
morje.
Konzulat spodbuja in omogoča razvijanje gospodarskih,
kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z Arabsko republiko Egipt.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

3328.

SKLEP
o imenovanju častne konzulke Republike
Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt
I
Anita Dravec se imenuje za častno konzulko Republike
Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-38/2022
Ljubljana, dne 22. septembra 2022
EVA 2022-1811-0007
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

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

Maja Lajh, rojena 18. 8. 1982, se imenuje za okrožno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-9/2022
Ljubljana, dne 22. septembra 2022
EVA 2022-2030-0016
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

3329.

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

10369

ODLOČBO

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Sklep o imenovanju častne konzulke
Republike Slovenije v El Guni, v Arabski
republiki Egipt

Stran

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13,
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11,
21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20,
54/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ter na predlog ministrice za
pravosodje, št. 701-2/2020/35 z dne 8. 9. 2022, je Vlada
Republike Slovenije na 17. redni seji dne 22. 9. 2022 pod
točko 12.5 izdala naslednjo

Št. 50100-6/2022
Ljubljana, dne 22. septembra 2022
EVA 2022-1811-0008

3327.

137 / 28. 10. 2022 /

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

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12
– ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13
– ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21
in 105/22 – ZZNŠPP) ter na predlog ministrice za pravosodje,
št. 701-44/2021/62 z dne 6. 9. 2022, je Vlada Republike Slovenije na 17. redni seji dne 22. 9. 2022 pod točko 12.6 izdala
naslednjo

ODLOČBO
Nevenka Berdnik, rojena 9. 12. 1975, se imenuje za
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Mariboru.
Št. 70101-10/2022
Ljubljana, dne 22. septembra 2022
EVA 2022-2030-0015
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Stran

10370 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

MINISTRSTVA
3330.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju vlaganj
v gozdove

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in
77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v
gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08,
63/10, 54/14, 60/15, 86/16, 31/19 in 116/22) se v 1. členu drugi
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pomoč za financiranje aktivnosti izdelave kontrolnih
in lovnih nastav iz 1. točke, četrte alineje 2. točke, 3. in 5. točke
11. člena tega pravilnika, ki se izvajajo v zasebnih gozdovih,
razen materialov za preventivna varstvena dela, in sofinanciranje aktivnosti iz 1. do 7. točke 12. člena tega pravilnika se
izvaja v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti
in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L
št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU).«.
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glasi:

V petem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se

»– lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo
storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z
dne 26. 4. 2012, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi
Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja
uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi se upošteval učinek pandemije COVID-19 (UL L
št. 337 z dne 14. 10. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 360/2012/EU) do zgornje meje, določene v Uredbi
360/2012.«.
2. člen
V prilogi 2 se tabela 3 nadomesti z novo tabelo 3, ki je kot
priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-425/2022
Ljubljana, dne 24. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0094
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA

»PRILOGA 2
Tabela 3 – Varstvo pred žuželkami in boleznimi

Vrsta dela

Postavitev pasti

Čiščenje in vzdrževanje pasti

Postopek

Normativ (N)
€/drevo

enojne

8 pasti/8 ur

dvojne

1,3 norme za enojno past

zvezdaste

1,5 norme za enojno past

enojne

10 minut/past

dvojne

1.2 norme za enojno past

zvezdaste

1.3 norme za enojno past 10 minut

prehodi
−
podiranje in izdelava

/ (št.
pasti - 1)
N za sečnjo
(10€/drevo)

− lupljenje lovnih debel

N za sečnjo*0,70 (7 €/drevo)

− požig ali drobljenje
ostankov lovnih nastav

20−40 min/drevo (6 €/drevo)

− škropljenje lovnih nastav
Polaganje in izdelava lovnih nastav

N za sečnjo*0,40 (6 €/drevo)

− zlaganje lovnega kupa

N za sečnjo*0,70*0,50 8 €/drevo

− lupljenje na cerado in
zložitev kupa

20 min/drevo (2,5 €/drevo)

− požig lubja

Oddvojitev kupa od podlubnikov napadenih sečnih
ostankov od okolja s PVC folijo (namestitev in
odstranitev folije)
Odstranjevanje polparazitskih cvetnic z drevja (do
vključno drogovnjaka, v primerih, ko je ogrožen
sestoj in drevo)

30 min/drevo (6 €/drevo)

− požig ali drobljenje
lovnega kupa

20−40 min/drevo (6 €/drevo)

-prehodi
prostornina do 2,0 m3

10 min/drevo (1,5 €/drevo)
30 min

prostornina od 2,0 - 4,0 m

45 min

prostornina nad 4,0 m3

60 min

3

odstranjevanje

20 min/drevo 3,50€/drevo
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Vzpostavljanje gozdne higiene:
− poškodovanih je do 30% nosilcev v debeljaku
iglavcev;
− poškodovanih je nad 30% nosilcev v debeljaku
iglavcev ali do 30% nosilcev v močnejšem
drogovnjaku;
− poškodovano od 30% do 50% nosilcev v
močnejšem drogovnjaku iglavcev;
− močno poškodovani letvenjaki in drogovnjaki.
Stroški sanitarne sečnje in traktorskega spravila
okuženega ali z insekti napadenega oz. močno
poškodovanega drevja, za katero Zavod z veliko
gotovostjo ugotovi, da okuženost, napadenost z
insekti oz. močna poškodovanost izvirajo iz
gozdnega rezervata.

Uradni list Republike Slovenije
pospravilo polomljenih,
svežih vrhov iglavcev
zaradi ujm
4 ure/ha 8 ur/ha
16 ur/ha 24 ur/ha

24 EUR/m3

Zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja

Delo se obračunava na podlagi
porabljenega časa (ur)

Druga preventivna varstvena dela pred požari,
žuželkami in nevarnimi rastlinskimi boleznimi

Delo se obračunava na podlagi
porabljenega časa (ur)

Načrtovana dela v varovalnih gozdovih in v gozdovih
na hudourniških območjih

Delo se obračunava na podlagi
porabljenega časa (ur)

«.
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3331.

Odlok o razpisu ponovnega glasovanja
na volitvah predsednika republike

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o volitvah
predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl.
US) Državna volilna komisija izdaja

ODLOK
o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah
predsednika republike
I.
Ker nobeden izmed kandidatov na glasovanju na volitvah
predsednika republike, ki je bilo v nedeljo, 23. 10. 2022, ni dobil
večine veljavnih glasov, se glasovanje ponovi.
Glasovanje se ponovi med kandidatoma, ki sta prejela
največ glasov.
II.
Kandidata sta:
1. Kandidat:
dr. Anže Logar, roj. 15. 5. 1976, stanujoč
Parmova ulica 40, Ljubljana, doktor
upravnih znanosti, poslanec državnega
zbora.
Predlagatelj: dr. Romana Jordan
in skupina volivcev
2. Kandidatka: Nataša Pirc Musar, roj. 9. 5. 1968,
stanujoča Škrjančevo 1, Radomlje,
doktorica pravnih znanosti, odvetnica.
Predlagatelj: Biserka Marolt Meden
in skupina volivcev
III.
Ponovno glasovanje bo v nedeljo, 13. 11. 2022.
Št. 041-75/2022-23
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
Peter Golob
predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3332.

Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 254. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) ter druge alineje drugega
odstavka 292. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno
besedilo) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o kontnem okviru za zavarovalnice
1. člen
(1) Zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pool-i ter Slovensko zavarovalno združenje, GIZ v
delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in odškodninskega urada, vodijo knjigovodstvo po kontnem okviru za
zavarovalnice, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
(2) Določila tega sklepa veljajo na podlagi prvega odstavka 338.b člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) tudi za pokojninske družbe.
2. člen
S tem sklepom določen kontni okvir temelji na mednarodnih standardih računovodskega poročanja, ki so določeni z
Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih

Uradni list Republike Slovenije
standardov (UL L št. 243 z dne 11. septembra 2002, str. 609)
in Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra
2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 29. novembra 2008,
str. 1), s spremembami in dopolnitvami (v nadaljnjem besedilu: MSRP).
3. člen
(1) Osebe iz prvega člena tega sklepa pri vodenju svojih
poslovnih knjig uporabljajo najmanj predpisani kontni okvir.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka skupine kontov, ki so
predpisane s tem sklepom, v svojih internih aktih nadalje razčlenjujejo tako, da zagotovijo poročanje v skladu z MSRP,
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20), ZPIZ-2 in
drugimi predpisi. Skupine kontov v posameznem razredu, ki
niso predpisane v tem sklepu, lahko prosto uporabljajo, njihovo
uporabo pa določijo v svojih internih aktih.
4. člen
(1) Ta sklep začne veljati 1. januarja 2023.
(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o
kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 104/15,
12/18 in 82/20).
Št. 00701-9/2022-8
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2022-1611-0108
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
mag. Gorazd Čibej
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KONTNI OKVIR ZA ZAVAROVALNICE
Osebe iz prvega člena tega sklepa skupine kontov v posameznem razredu, ki so predpisane s tem
sklepom, v svojih internih aktih razčlenjujejo na premoženjska in življenjska zavarovanja. V okviru
premoženjskih zavarovanj se ločeno izkazujejo dopolnilna zdravstvena zavarovanja.
Osnovna dejavnost za namene tega sklepa je opravljanje zavarovalnih poslov po zakonu, ki ureja
zavarovalništvo in upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninska in invalidska
zavarovanja.
Razred 0 – NALOŽBE IN DOLGOROČNA SREDSTVA
Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo finančne naložbe znotraj skupin kontov 02, 03, 04, 05, 06 in
07 nadalje razčlenjevati vsaj na naslednje:
– Finančne naložbe vrednotene po odplačni vrednosti
- Finančne naložbe vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida
- Finančne naložbe vrednotene po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa
00 – Neopredmetena sredstva
01 – Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine
02 - Finančne naložbe, ki ne krijejo obveznosti iz zavarovalnih pogodb
03 - Finančne naložbe, ki krijejo obveznosti iz zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj
V primeru omejenega sklada mora zavarovalnica finančne naložbe tega sklada voditi ločeno.
04 - Finančne naložbe, ki predstavljajo sredstva iz naslova življenjskih zavarovanj, pri katerih
zavarovalec prevzema naložbeno tveganje
05 - Finančne naložbe, ki predstavljajo sredstva iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
06 - Finančne naložbe, ki predstavljajo sredstva pokojninskih skladov, ki so oblikovani kot kritni skladi
po zakonu, ki ureja pokojninska zavarovanja, in Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada
07 - Finančne naložbe, ki krijejo obveznosti iz zavarovalnih pogodb premoženjskih zavarovanj
08 - Naložbe v družbe v skupini, v pridružene in skupaj obvladovane družbe
09 - Odložene terjatve za davek in druga dolgoročna sredstva

Razred 1 – SREDSTVA IZ OSNOVNE DEJAVNOSTI IN KRATKOROČNA SREDSTVA
Spodaj naštete postavke morajo osebe iz prvega člena tega sklepa smiselno izkazovati ločeno za vsak
sklad, ki je ali omejeni sklad, notranji sklad iz tretjega odstavka 239. člena ZZavar-1 in pokojninski
sklad, oblikovan kot kritni sklad ali skupina kritnih skladov. Ločeno izkazovanje za skupine kontov 12 in
13 ne zahteva.
Skupina kontov 15 se uporablja za pokojninski sklad oblikovan kot kritni sklad ali skupina kritnih
skladov.
10
11
12
13

- Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice
- Denarna sredstva na računih
- Sredstva iz naslova zavarovalnih pogodb
- Sredstva iz naslova pozavarovalnih pogodb
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14 - Kratkoročne terjatve iz finančnih pogodb
15 - Terjatve iz upravljanja pokojninskega sklada
Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo za vsak pokojninski sklad ločeno, izkazovati najmanj
naslednje postavke:
a. Terjatve za vstopne stroške
b. Terjatve za izstopne stroške
c. Terjatve za stroške upravljanja pokojninskega sklada
d. Druge terjatve iz naslova upravljanja pokojninskega sklada
16 - Kratkoročne terjatve iz investiranja in financiranja
17 - Druge terjatve, ki niso namenjene izvajanju osnovne dejavnosti
19 – Druga kratkoročna sredstva

Razred 2 – OBVEZNOSTI IZ OSNOVNE DEJAVNOSTI IN KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Spodaj naštete postavke morajo osebe iz prvega člena tega sklepa smiselno izkazovati ločeno najmanj
za vsak sklad, ki je ali omejeni sklad, notranji sklad iz tretjega odstavka 239. člena ZZavar-1 in
pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad ali skupina kritnih skladov. Ločeno izkazovanje za skupine
kontov 22 in 23 ne zahteva.
Skupina kontov 25 se uporablja za pokojninski sklad oblikovan kot kritni sklad ali skupina kritnih
skladov.
21 - Obveznosti iz naslova plač, avtorskih honorarjev in podjemih pogodb
22 – Obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb
23 – Obveznosti iz naslova pozavarovalnih pogodb
24 - Obveznosti iz finančnih pogodb
25 – Obveznosti iz upravljanja pokojninskega sklada
Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo za vsak pokojninski sklad ločeno izkazovati najmanj naslednje
postavke:
a. Obveznosti za vstopne stroške
b. Obveznosti za izstopne stroške
c. Obveznosti za stroške upravljanja pokojninskega sklada
d. Druge obveznosti iz naslova upravljanja pokojninskega sklada
26 – Kratkoročne obveznosti iz investiranja in financiranja
27 – Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
28 – Izvedeni finančni instrumenti
29 – Druge obveznosti, ki niso namenjene izvajanju osnovne dejavnosti

Razred 3
Uporaba tega razreda je za evidentiranje prosta.

Razred 4
Uporaba tega razreda je za evidentiranje prosta.
Razred 5
Uporaba tega razreda je za evidentiranje prosta.
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Razred 6
Uporaba tega razreda je za evidentiranje internih obračunskih razmerij prosta.
Upravljavec pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad znotraj razreda 6 vzpostavi pri kontih
terjatev naslednje analitične konte, in sicer:
- Terjatve pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad do upravljavca zaradi nedoseganja
zajamčenega donosa in
- Druge terjatve pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad do upravljavca.
Upravljavec pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad znotraj razreda 6 vzpostavi pri kontih
obveznosti naslednje analitične konte, in sicer:
- Obveznosti pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad do upravljavca za vstopne
stroške;
- Obveznosti pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, do upravljavca za provizijo za
upravljanje;
- Obveznosti pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, do upravljavca za izstopne
stroške in
- Druge obveznosti pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, do upravljavca.
600 do 649 - Terjatve iz internih obračunskih razmerij
650 do 699 - Obveznosti iz internih obračunskih razmerij

Razred 7 – ODHODKI IN PRIHODKI
Poleg tega morajo spodaj naštete postavke ločeno izkazovati najmanj za vsak sklad, ki je ali omejeni
sklad, notranji sklad iz tretjega odstavka 239. člena ZZavar-1 in pokojninski sklad, oblikovan kot kritni
sklad ali skupina kritnih skladov.
70 – Odhodki iz zavarovalnih pogodb
71 – Odhodki iz finančnih pogodb
Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo ločeno izkazovati najmanj:
a. Odhodke za plačilo razlike do zajamčenega donosa pokojninskega sklada
b. Druge odhodke iz naslova upravljanja pokojninskega sklada
72
73
74
75

– Prevrednotovalni in drugi poslovni odhodki
– Odhodki naložb in drugi finančni odhodki
– Drugi odhodki
– Prihodki iz zavarovalnih pogodb

76 – Prihodki iz finančnih pogodb
Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo ločeno izkazovati najmanj:
a. Prihodki od vstopne provizije iz naslova upravljanja pokojninskega sklada
b. Prihodki od izstopne provizije iz naslova upravljanja pokojninskega sklada
c. Prihodki od provizije za upravljanje iz naslova upravljanja pokojninskega sklada
77 – Prihodki naložb in drugi finančni prihodki
78 - Čisti prihodki od ostalih storitev, prevrednotovalni in drugi poslovni prihodki
79 – Drugi prihodki
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Razred 8 – POSLOVNI IZID
Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo znotraj skupine kontov 80 - Izračun celotnega izida in 81 Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo morajo ločeno izkazovati izida za premoženjska in življenjska
zavarovanja. Pri premoženjskih zavarovanjih se ločeno izkazuje izid dopolnilna zdravstvena
zavarovanja.
80 – Izračun celotnega izida
V tej skupini se izkazuje dobiček kot pozitivni poslovni izid ali izguba kot negativni poslovni izid.
81 – Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo
V tej skupini se izkazuje dobiček kot pozitivni poslovni izid ali izguba kot negativni poslovni izid.
82 – Dobiček ali izguba po obdavčitvi
83 – Razporeditev čistega dobička poslovnega leta
84 – Izguba in prenos izgube

Razred 9 – KAPITAL, REZERVACIJE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
90 – Osnovni kapital
91 – Rezerve
92 – Preneseni in nerazporejeni čisti dobiček ali izguba
93 – Akumulirani drugi vseobsegajoči donos
94 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja in financiranja
Osebe iz prvega člena tega sklepa morajo ločeno izkazovati najmanj Podrejene obveznosti
95 – Odložene obveznosti za davek
96 – Rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine, tožbe in druge rezervacije
97 – Rezervacije za nedoseganje zajamčene donosnosti
Upravljalec pokojninskega sklada zagotovi izkazovanje rezervacije za nedoseganje zajamčene
donosnosti za vsak pokojninski sklad ločeno.
98 – Druge dolgoročne obveznosti

Uradni list Republike Slovenije
3333.

Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih
aktivnosti

Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ,
št. 23/91)
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa Danijel Bešič
Loredan, minister za zdravje, (v nadaljnjem besedilu: Vlada)
in
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije,
ki ga zastopa Konrad Kuštrin, predsednik, po njegovem pooblastilu namestnik vodje pogajalske skupine dr. Gregor Zemljič,
(v nadaljnjem besedilu: FIDES)
skleneta

Št.

2. člen
Stranki se dogovorita, da se stavkovne zahteve iz prejšnjega člena rešijo na naslednji način:
»(1) Vlada bo do 1. 4. 2023 oblikovala ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja in ga
do 30. 6. 2023 vložila v zakonodajni postopek.
(2) Če bi druge poklicne skupine ali sindikati pogojevali ali
omejevali urejanje plač zdravnikov in zobozdravnikov, se Vlada
zavezuje, da bo omogočila ločeno urejanje specifik, povezanih
z delom, odgovornostjo in plačilom zdravnikov in zobozdravnikov na način in v rokih iz prejšnjega odstavka.
(3) FIDES se zavezuje, da do poteka rokov iz tega sporazuma ne bo sprožil stavkovnih aktivnosti v zvezi s prvim
odstavkom tega člena.
(4) Če zaveze iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne bodo izpolnjene, se Vlada zaveže zagotoviti nadomestilo
plače za stavko zdravnikov in zobozdravnikov.«.
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3. člen
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-236/2022
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0116
Vlada Republike Slovenije
Minister za zdravje
Danijel Bešič Loredan

SPORAZUM
o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti
1. člen
Stranki ugotavljata, da je FIDES dne 20. 9. 2022 sprejel
Sklep o začetku splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov
z naslednjimi stavkovnimi zahtevami:
»a. Vlada RS naj Državnemu zboru RS posreduje predlog
sprememb in dopolnitev Zakona o zdravniški službi, na podlagi
katerih se za zdravnike in zobozdravnike Zakon o sistemu plač
v javnem sektorju ne bo več uporabljal. Vlada naj tudi imenuje
pogajalsko skupino za začetek pogajanj za nov tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (KPZZ).
b. FIDES pričakuje, da bo z novim tarifnim delom Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike vzpostavljeno
takšno plačilo, ki bo ustavilo beg zdravnikov in zobozdravnikov
iz javnih zdravstvenih zavodov in s tem preprečilo pretečo katastrofo razpada javnega zdravstva.
c. Za čas stavke stavkajočim pripade 100 % nadomestilo
plače.«.
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FIDES, Sindikat zdravnikov
in zobozdravnikov
predsednik, Konrad Kuštrin
po njegovem pooblastilu
namestnik vodje
pogajalske skupine
dr. Gregor Zemljič

Parafirano v štirih (4-ih) izvodih v Ljubljani, dne 17. 10.

3334.

Poročilo o gibanju plač za avgust 2022

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

POROČILO
o gibanju plač za avgust 2022
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2022 je znašala 2.007,94 EUR in je bila za
0,3 % višja kot za julij 2022.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2022 je znašala 1.312,06 EUR in je bila za
0,6 % višja kot za julij 2022.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–avgust 2022 je znašala 1.983,65 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–avgust 2022 je znašala 1.288,70 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij–avgust
2022 je znašala 2.005,94 EUR.
Št. 9616-716/2022/4
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
EVA 2022-1522-0030
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3335.

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi
komunalnih dejavnosti

Na podlagi določil Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/21) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, ki jo zastopa
predsednik Janko Širec
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve,
Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa Martina Krajnc
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Majda Marolt
in
KNSS – Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Linhartova cesta 13, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Evelin Vesenjak

TARIFNA PRILOGA
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE
1. člen
(plače)
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti se povečajo za 10 %
in od vključno 1. 1. 2023 znašajo:

Uradni list Republike Slovenije
Republike Slovenije o letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin in stanja panoge.
(5) Na podjetniški ravni se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi za dodatno uskladitev plač.
II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI
Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI
2. člen
(regres za letni dopust)
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj
1.400,00 EUR od 1. 1. 2023 dalje.
3. člen
(povračilo stroška prehrane med delom)
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec
iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec upravičen
do povračila stroškov prehrane v višini 7,96 EUR na dan od
1. 10. 2022.
4. člen
(povračilo stroška prevoza na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na
delo in z dela v višini cene javnega prevoza.
(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do
0,21 EUR na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.
(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno
do enega kilometra od mesta opravljanja dela, ni upravičen do
povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te
oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.
(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela v višini do 0,21 EUR za prevoženi
kilometer.
(5) Določila tega člena se uporabljajo od 1. 10. 2022 dalje.

Tarifni razred

Najnižja mesečna
osnovna plača v EUR

I.

602,65

II.

656,57

III.

726,64

IV.

850,66

Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povrnejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za
plačilo prispevkov za socialno varnost.

V.

926,12

6. člen

VI.

1.228,03

VII

1.519,16

VIII.

1.950,48

IX.

2.327,83

(2) Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka tega člena so določene za polni delovni čas oziroma z njim izenačen
delovni čas.
(3) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca
niso obvezna.
(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavnosti do konca meseca februarja tekočega leta sestanejo z
namenom sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih
plač. Podpisniki KP KD se bodo skupaj prizadevali za sklenitev
dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač do konca meseca oktobra tekočega leta. Kot podlaga za uskladitev najnižjih
osnovnih plač se uporabi uradni podatek Statističnega urada

5. člen
(službeno potovanje v RS)

(službeno potovanje v tujino)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov
za službeno potovanje v tujino.
7. člen
(terenski dodatek)
Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem
znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno
varnost.
8. člen
(nagrade dijakom in študentom
na praktičnem usposabljanju)
Dijakom in študentom v času praktičnega usposabljanja z
delom oziroma v času obvezne prakse pripada nagrada v višini
zgornjega zneska, ki se ne všteva v davčno osnovo.
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III. VELJAVNOST TARIFNE PRILOGE
9. člen
(veljavnost Tarifne priloge)
Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja
pa se od 1. 1. 2023, razen 3. in 4. člena, ki se uporabljata od
1. 10. 2022 dalje.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2022
Podpisniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije –
Zbornica komunalnega gospodarstva
Janko Širec
Združenje delodajalcev Slovenije –
Sekcija za storitve
Martina Krajnc
Podpisniki delojemalcev:
Sindikat Komunale, varovanja
in poslovanja
z nepremičninami Slovenije
Majda Marolt
KNSS – Neodvisnost Konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Evelin Vesenjak
NI PODPISALA
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-66
o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih
dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS,
št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 6/20.
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OBČINE
BOROVNICA
3336.

Odlok o proračunu Občine Borovnica
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 8. člena Statuta
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet
Občine Borovnica na 21. redni seji dne 14. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Borovnica za leto 2023
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Borovnico za leto 2023
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih
zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
PRORAČUN
Skupina/Podskupina kontov
2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.528.808
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.859.468
70 DAVČNI PRIHODKI
3.258.672
700 Davki na dohodek in dobiček
2.930.862
703 Davek na premoženje
295.005
704 Domači davki na blago in storitve
32.805
71 NEDAVČNI PRIHODKI
600.797
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
530.709
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
30.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki
33.438
72 KAPITALSKI PRIHODKI
–
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopre. dolgoročnih sredstev
–
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujih virov
–

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

669.340
332.818
336.522
5.246.039
1.253.905
299.547
54.757
862.556
12.562
24.483
1.977.676
97.343
1.278.500
157.039
444.794
1.858.623
1.858.623
155.835
–
127.835
28.000
–717.231

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
476.668
476.668
476.668
159.437
159.437
159.437
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec
leta 2022
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2022

Št.

–ؘ400.000
317.231
717.231

400.000

(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. 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) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in
prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1, 9/11, 83/12
in 61/17 – GZ), ki se uporablja za namene, določene v tem
zakonu,
– prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
– prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se
uporabljajo za gradnjo komunalne opreme,
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
– prispevki soinvestitorjev,
– prihodki od koncesijske dajatve od posebnih iger na
srečo.
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
(3) Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih
neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo,
se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic
porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med
prerazporeditvami na proračunsko postavko in z njih.
(2) Župan lahko v posebnem delu proračuna prerazporeja pravice porabe med področji porabe, pri čemer skupno
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povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne
sme presegati 15 % področja porabe v sprejetem proračunu.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med
posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija
odhodkov.
(3) V okviru prerazporeditev lahko župan odpira tudi nove
proračunske postavke.
(4) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju
januar–junij 2023 in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in o
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2024 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
(4) 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) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte katerih se vrednost spremeni za
več kot 20 %, mora predhodno odobriti občinski svet.
(2) 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.
(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov
na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta
(v nadaljevanju DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in
27/16).
(4) Za projekte z ocenjeno vrednostjo nad 100.000 EUR
sprejme DIIP občinski svet. V primeru, da DIIP-a občinskemu
svetu ne predlaga župan, mora župan dati mnenje k predlogu.
(5) Za projekte z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR
sprejme DIIP župan. V predlogu za uvrstitev projekta v načrt
razvojnih programov, za katerega je DIIP sprejel župan, je potrebno predstaviti bistvene elemente sprejetega DIIP-a.
(6) Ostalo investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
8. člen
(proračunski skladi)
(1) Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF
2. stanovanjski sklad.
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(2) Proračunska rezerva se oblikuje v višini 10.000 EUR.
(3) Na predlog občinske uprave, župan odloča o uporabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka
49. člena ZJF do višine 5.000 eurov in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezerva)
(1) Splošna proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje
v višini 10.000 EUR.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena 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. O uporabi
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(3) O opravljenih prerazporeditvah župan s poročilom o
izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in konec leta z
zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
(odpis dolgov)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 EUR.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška
dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega
odstavka tega člena ne všteva.
(3) Župan o odpisu dolga poroča občinskemu svetu v
skupnem znesku po posameznih namenih z zaključnim računom proračuna.
11. člen
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do vrednosti posamezne nepremičnine do višine 2.000 eurov sprejme
župan.
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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)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 100.000 EUR.
(2) Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja
je soglasje občinskega sveta.
15. člen
(likvidnostno zadolževanje)
(1) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov
zadnjega sprejetega proračuna.
(2) Zadolžitev iz prejšnjega odstavka ne šteje v obseg
zadolžitev občine, razen če leto črpanja in leto odplačila nista
v istem proračunskem letu.
(3) Odločitev o likvidnostnem zadolževanju sprejme župan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2024)
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v
letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0019/2022-9
Borovnica, dne 14. oktobra 2022
Podžupan
Občine Borovnica
v začasnem opravljanju
funkcije župana
Peter Črnilogar

12. člen
(načrt ravnanja s premičnim premoženjem)
V načrt ravnanja s premičnim premoženjem je potrebno
uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo posameznega
premičnega premoženja v višini kot jo določa zakon, ki ureja
stvarno premoženje. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem
sprejme župan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. 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 računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko dolgoročno
zadolži do višine 476.668,20 EUR, in sicer za investicije iz
načrta razvojnih programov.
(2) Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Borovnica, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnic
50.000 EUR.

3337.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
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,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 49. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 15. člena Statuta Občine
Borovnica je Občinski svet Občine Borovnica na 21. redni seji
dne 14. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2022
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Borovnica.
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Št.

2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 15.000,00 EUR se
namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav,
nastalih od 15. 9. do 17. 9. 2022.
Sredstva se namenijo za:
– operativne stroške ob intervencijah 500,00 EUR,
– sanacijo zemeljskega plazu v Jelah v višini
9.000,00 EUR,
– preventivne ukrepe na vodotokih v višini 5.000,00 EUR,
– odpravo posledic poplav na javnih objektih in infrastrukturi 500,00 EUR.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena naknadno in
bo specificirana v zaključnem računu Občine Borovnica za
leto 2022.
4. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022-1
Borovnica, dne 14. oktobra 2022
Podžupan
Občine Borovnica
v začasnem opravljanju
funkcije župana
Peter Črnilogar

71

72

73
731
74

II.
40

CERKNICA
3338.

Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine
Cerknica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO, 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 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl. US) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Cerknica na 25. seji dne 13. 10. 2022
sprejel

ODLOK
o rebalansu 3 proračunu Občine Cerknica
za leto 2022

41

42

43

1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto
2022 (Uradni list RS, št. 205/21, 20/22, 87/22) se spremeni
tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin kontov

III.

podatki so
v EUR

B.

A.

I.

70

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

Rebalans 3
14.039.968,75
12.261.996,34
10.018.516,54
8.303.284,00
1.534.424,83

IV.
75

V.
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704 Domači davki na blago in storitve
180.807,71
706 Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
2.243.479,80
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.631.755,04
711 Takse in pristojbine
11.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
51500
64.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
10.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
526.024,76
KAPITALSKI PRIHODKI
247.236,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
195.115,00
721 Prihodki od prodaje zalog
2.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgo sredstev
50.121,00
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
Prejete donacije iz tujine
0,00
TRANSFERNI PRIHODKI
1.530.736,41
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.527.520,83
741 Prejeta sredstva iz držav. pror.
iz sredstev proračuna EU
3.215,58
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.885.994,49
TEKOČI ODHODKI
3.586.283,46
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
763.786,95
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
126.470,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.447.838,38
403 Plačila domačih obresti
63.188,13
409 Rezerve
185.000,00
TEKOČI TRANSFERI
5.547.935,34
410 Subvencije
428.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.895.900,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
561.954,00
413 Drugi tekoči domači transferi
2.662.081,34
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.229.128,69
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
8.229.128,69
INVESTICIJSKI TRANSFERI
522.647,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
329.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
193.647,00
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.846.025,74
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA DELEŽEV
0,00
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
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DANA POSOJILA IN POV.
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN KAP. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
Stanje sredstev na računu konec
preteklega leta
9009 – splošni sklad za drugo
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44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
488.760,28
488.760,28
488.760,28
–2.834.790,87
1.011.239,72
3.846.025,74

2.834.786,02

V 8. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto
2022 – splošna proračunska rezervacija se spremeni zadnji
stavek tega člena.
V proračunu se, na podlagi 42. člena Zakona o javnih
financah, del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne
razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija,
ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da
niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo
v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne
proračunske rezervacije odloča župan. Splošna proračunska
rezervacija se oblikuje v višini 180.000 EUR.
2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2022 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-042/2022
Cerknica, dne 13. oktobra 2022
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

3339.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan
Cerknica

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21); 3. in 24. člena Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,

40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1,
14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16,
61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in
54/22 – ZUPŠ1); Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 17. člena Statuta
Občine Cerknice (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1), je Občinski
svet Občine Cerknica na 25. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica
1. člen
V Vrtcu Martin Krpan Cerknica se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
1. I. STAROSTNO OBDOBJE: 1 do 3 let
2. II. STAROSTNO OBDOBJE: 3 do 6 let
3. KOMBINIRANI ODDELKI: 2 do 6 let
4. ODDELKI: 3 do 4 let
5. CICIBANOVE URICE: cena oddelka

590,48 EUR
403,39 EUR
459,93 EUR
459,93 EUR
596,89 EUR

2. člen
Prispevek staršev določi pristojni Center za socialno delo
na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v
deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen.
3. člen
Prispevek staršev iz prve, druge, tretje in četrte točke
1. člena tega sklepa, je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni
v mesecu.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana
cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno
programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan
odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od
drugega dne odsotnosti dalje – zajtrk, kosilo, malica, ki znašajo
2,20 EUR na dan.
4. člen
Otroci so lahko v vrtcu prisotni največ 9 ur dnevno, znotraj obratovalnega časa vrtca. Za prisotnost otroka v vrtcu nad
9 ur lahko vrtec zaračuna zamudnino v višini 5 EUR za vsako
začeto uro nad 9 ur prisotnosti.
V primeru, da starši prihajajo po otroka izven obratovalnega časa vrtca in za to nimajo opravičljivega razloga, vrtec
staršem zaračuna zamudnino v višini 5 EUR za vsakih 5 minut
zamude.
5. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
javnem vrtcu, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. starostnega obdobja za 11 % nižjo ceno programa
njim določenega dohodkovnega razreda, v programu 2. starostnega obdobja za 7 % nižjo ceno programa njim določenega
dohodkovnega razreda in v kombiniranih oddelkih in oddelkih
3–4 let za 8 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda.
Subvencija iz prvega odstavka tega člena velja le za
otroke, ki jim plačilo ni sofinancirano iz državnega proračuna.
Subvencija se upošteva od 1. 11. 2022 do 31. 8. 2023.
6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
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javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti
otroka, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en
in največ dva meseca letno.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % prispevka določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca brez stroškov
nepripravljene hrane. Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko
ceno programa krije občina.
Starši otrok drugih občin, za katere Občina Cerknica po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, morajo
pridobiti pisno soglasje od občine, v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Rezervacija iz drugega odstavka tega člena velja le za
otroke, ki jim plačilo ni sofinancirano iz državnega proračuna.
7. člen
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, lahko starši uveljavljajo znižanje prispevka za en plačilni
razred. Pisna prošnja s priloženim zdravniškim potrdilom se
odda v vrtcu, v katerega je otrok vključen, najkasneje v roku
5 dni od zaključka odsotnosti.
Dodatno se plačilo staršev za otroka v vrtcu lahko zniža
za dva plačna razreda v naslednjih izjemnih primerih:
– Eden od staršev varovanca vrtca konstantno neguje bolnega drugega otroka, kar je razlog, da ne more hoditi v službo;
– Enega ali oba starša doleti nenadna težja bolezen ali
nesreča, ki bistveno spremeni dosedanji način življenja družine
in o tem obstajajo dokazila. V tem primeru se plačilo zniža le do
ureditve stanja, vendar ne več kot za 6 mesecev.
8. člen
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni
obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v tekočem
mesecu.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2022 dalje.
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Št. 1214-110/2016
Cerknica, dne 13. oktobra 2022
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

3341.

Sklep o določitvi višine subvencije storitve
E-oskrba v Občini Cerknica za leto 2023

Na podlagi 4. člena Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo
(E-OSKRBA) v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 205/21) je
Občinski svet Občine Cerknica na 26. redni seji dne 13. 10.
2022 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencije storitve E-oskrba
v Občini Cerknica za leto 2023
1. člen
Višina subvencije socialno varstvene storitve socialnega
servisa varovanja na daljavo, E-oskrba, v Občini Cerknica, za
leto 2023 znaša 100 % mesečne naročnine osnovnega paketa.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se
od 1. 1. 2023 dalje.
Št. 007-1/2022
Cerknica, dne 13. oktobra 2022
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

Št. 007-9/2022
Cerknica, dne 13. oktobra 2022

3340.

Stran

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se
od 1. 1. 2023 dalje.

10. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu
Martin Krpan Cerknica, številka 007-6/2020-1 z dne 12. 11.
2020, objavljen v Uradnem listu RS, št. 171/20.

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar
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3342.

Sklep o razrešitvi in imenovanju člana
Občinske volilne komisije Občine Cerknica
(OVK)

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl.
US), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB1)
je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni seji redni seji
dne 13. 10. 2022 sprejel

Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 66/03) je Občinski
svet Občine Cerknica na 26. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju člana Občinske
volilne komisije Občine Cerknica (OVK)

SKLEP
o določitvi višine enkratne pomoči
za novorojence v Občini Cerknica za leto 2023

1. člen
Z mesta namestnika člana Občinske volilne komisije se
razreši:
Boštjana Udoviča, Cesta Jožeta Krajca 10, 1381 Rakek.

1. člen
Višina enkratne denarne pomoči za otroke, rojene od 1. 1.
2023 dalje, znaša 300,00 EUR in se izplačuje v skladu s Pravilnikom o enkratni pomoči za novorojence v Občini Cerknica.

nuje:

2. člen
Za namestnico člana Občinske volilne komisije se imeMargareto Pakiž, Loško 20, 1380 Cerknica.
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3. člen
Mandat člana traja do izteka mandatne dobe Občinske
volilne komisije.
4. člen
Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0002/2019
Cerknica, dne 14. oktobra 2022
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

3343.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica
v letu 2022

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08,
11/11, 28/11, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US) in 18. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 25. redni seji
dne 13. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2022
I.
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini
Cerknica.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v Občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
na vnovičnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila organizatorja občinskemu svetu.
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V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v Občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Cerknica
v roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila organizatorja
občinskemu svetu.
VI.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
VII.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Cerknica v letu 2018 (Uradni list RS, št. 46/18).
Št. 007-0010/2022
Cerknica, dne 14. oktobra 2022
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

ČRNOMELJ
3344.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Majer – stanovanjska soseska
in Majer-nova pozidava, v enotah urejanja
prostora ČR_10/7 in ČR_10/8

Na podlagi 117. in 119. člena v povezavi s prvo in peto
alinejo 282. člena in drugo alinejo četrte točke 289. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17,
175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3), 16. člena Statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) ter
v povezavi z drugim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju
prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) je Občinski svet
občine Črnomelj na svoji 31. redni seji, dne 13. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova
pozidava, v enotah urejanja prostora
ČR_10/7 in ČR_10/8
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova pozidava, v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8 (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelan na podlagi tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07,
199/21 – ZUrep-3).
(3) OPPN se vodi pod identifikacijsko številko 2916. Prostorski akt je izdelalo podjetje SAPO, d.o.o., pod št. OPPN3/2021 v oktobru 2022.
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta
v digitalni in analogni obliki.
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(2) Tekstualni del (besedilo odloka) je sestavljen iz naslednjih poglavij:
– opis prostorske ureditve,
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
– splošna določila,
– podrobna določila,
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– faznost izvedbe prostorske ureditve,
– drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN,
– odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta.
(3) Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
1. Izsek iz občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj
2. Pregledna situacija
3. Situacija s prikazom prostorske ureditve v širšem prostoru (DOF)
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
5. Ureditvena situacija OPPN
6. Ureditvene enote OPPN
7. Prikaz prerezov terena
8. Prometna situacija
8.1 Prikaz predvidene in obstoječe prometne signalizacije
9. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro
10. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom
11. Načrt parcelacije
12. Prikaz elementov za zakoličenje.

5. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem OPPN so uporabljeni izrazi, kot jih določa Odlok
o Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 82/11, 105/11 – teh. popr., 49/16, 70/17 – DPN in 69/18,
v nadaljevanju OPN).
(2) V tem OPPN so uporabljeni še drugi izrazi, in sicer:
ureditvena enota:
je sklop gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi, predvsem glede dopustnih dejavnosti in urbanistično-arhitekturnih
pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev,
območje za razvoj objekta(ov):
predstavlja zemljišče, ki je omejeno s parcelnimi mejami,
gradbeno mejo, gradbeno linijo ipd., na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
Na površini za razvoj objekta(ov) je dopustna postavitev vseh
vrst s tem odlokom dopustnih objektov ter zunanjih ureditev,
osnovni objekt (kubus):
je stavba (kubus), ki s svojim položajem in volumnom
opredeljuje oziroma omejuje prostor; objekt je enotnega kubusa, če stranice niso zalomljene ipd., lahko je sestavljen iz
več kubusov;
pomožni objekt:
je objekt, ki dopolnjuje funkcijo osnovnega objekta in
ga po njegovem namenu in velikosti ne presega. Oblikovanje
pomožnih objektov se podredi oblikovanju osnovnega objekta;
sekundarni kubus:
je prizidek k obstoječemu objektu ali posamezen del
objekta, ki s svojo postavitvijo in obliko dopolnjuje tako funkcijo
kot tudi podobo osnovnega objekta (kubusa);
gradbena linija osnovnega objekta:
je gradbena linija, ki jo določa stranica osnovnega objekta, v primeru, da je postavljena ob javni prostor naselja, ki ga
opredeljuje glavna dostopna pot v območje ali lokalna cesta;
gradbena meja:
je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.

3. člen

6. člen
(prostorske ureditve)
S tem OPPN se na območju dela mesta Črnomelj načrtuje
ureditev:
– območja za stanovanjsko gradnjo,
– območja zelenih površin,
– pripadajočih zunanjih površin in
– gospodarske javne infrastrukture.

(spremljajoče gradivo OPPN)
Spremljajoče gradivo OPPN:
1. Izvleček iz hierarhično višjih aktov
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Izhodišča, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev akta
6. Povzetek za javnost
7. Okoljsko poročilo – odločba glede celovite presoje
vplivov na okolje
8. Elaborat ekonomike.
4. člen
(pomen kratic)

melj,

Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– EO: enostavni objekt,
– FI: faktor izrabe gradbene parcele,
– FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele,
– GJI: gospodarska javna infrastruktura,
– NO: nezahtevni objekt,
– OPN Črnomelj: Občinski prostorski načrt občine Črno– OPPN: občinski podrobni prostorski načrt.

II. TEKSTUALNI DEL OPPN
1. Opis prostorske ureditve

2. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor
7. člen
(območje urejanja)
(1) Območje OPPN je locirano na JV delu mesta Črnomelj, v bližini mestnega jedra.
(2) Območje urejanja OPPN na dan sprejema obsega naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel, na
katerih se izvedejo načrtovane prostorske ureditve: 1273/1,
1237/2, 1237/3, 1237/4, 1254/42, 1254/1, 1254/43, 1253/1, del
1277/12, del 1273/6, 1236/1, 2630, 1273/1, 1273/4, 1273/7,
1272/2, 1272/1, 1273/3, del 1265/13 in 1265/15, del 1265/8,
1237/1, 1254/40, 1254/41, 1254/29, 1254/7 in del 2442/2,
vse k.o. 1541-Loka. V območje OPPN je zaradi zaključenosti
območja vključen tudi skrajni južni del parcele 1273/1, k.o.
1514-Loka in parcela 1236/2, k.o. 1541-Loka, za kateri v OPN
ni določena izdelava OPPN. Območje OPPN meri cca 5,9 ha
in je prikazano v grafičnem delu OPPN.
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(3) Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s
priključitvami lahko segajo tudi izven v tem členu navedenega
območja.
8. člen
(ureditvene enote)
Območje urejanja je razdeljeno na enajst ureditvenih enot
(UE), in sicer:
– UE A1 – območje ob cesti Majer, namenjeno stanovanjski gradnji, s površino cca 2.693 m²,
– UE A2, območje med cesto B in C, s površino
cca 3.867 m²,
– UE B – območje JZ dela OPPN, na križišču regionalne
ceste in ceste Majer, namenjeno stanovanjski gradnji, s površino cca 2.867 m²,
– UE C – območje osrednjega dela OPPN med cesto
A in C, s površino cca 10.830 m²,
– UE D1 – območje ob vstopu v OPPN z obstoječimi objekti in predvidenimi zelenimi površinami, s površino
cca 3.746 m²,
– UE D2, območje južno od ceste E, s površino 3.743 m²,
– UE D3, območje ob vstopu v OPPN, s površino
4.895 m²,
– UE E, osrednje območje OPPN med cesto A in E, s
površino 13.315 m²,
– UE F, območje na SV strani OPPN, s površino 4.304 m²,
– UE G, manjše območje na V robu OPPN s površino
124 m²,
– UE H, prometu in GJI namenjeno območje, s površino
7.943 m².
9. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Vplivi ureditve v OPPN bodo v času gradnje segali na
zemljišča znotraj in v neposredni okolici OPPN ter zemljišča
potrebna za gradnjo GJI. Po izgradnji predvidenih ureditev bo
soseska sicer predstavljala dodatne obremenitve glede prometa v območju urejanja, vendar pa bodo nove ureditve pozitivno
vplivale na prometni režim v sosednjih območjih.
(2) Del obravnavanega območja OPPN se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste III. reda, št. R3-660, na odseku
1179 Črnomelj–Dolenjci, in sicer od km 0,480 do km 0,859
na levi strani v smeri naraščanja stacionaže državne ceste (v
nadaljevanju: regionalna cesta). Posegi v varovalni pas regionalne ceste se izvajajo v soglasju z upravljavcem.
(3) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega
vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov znotraj
in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.
(4) Objekti v OPPN morajo biti projektirani, grajeni, vzdrževani in odstranjeni tako, da je raba naravnih virov trajnostna
in da se omogoča predvsem ponovna uporaba in možnost recikliranja objektov in njihovih delov ter gradbenega materiala po
odstranitvi, dolga življenjska doba objektov in uporaba okoljsko
sprejemljivih surovin.
10. člen
(koncept prostorske ureditve)
(1) Območje OPPN se ureja kot mirno stanovanjsko območje, namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostim ter
obstoječim dejavnostim. Predvidi se 45 novih gradbenih parcel
za stanovanjsko prostostoječo gradnjo in 4 parcele za druge
namene (zelene ureditve, deli pozidanih parcel in podobno).
V osrednjem delu območja, se v okviru OPPN načrtuje zeleni
pas.
(2) OPPN določa izvedbo pozidave v ureditvenih enotah
v smislu oblikovanja urejene soseske, ki predstavlja možnost
razvoja poselitve na jugovzhodnem vstopu v mesto.
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3. Splošna določila
11. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Na območju OPPN so v UE A1, A2, B, C, D2, E, F,
in UE G ob bivanju dopustne poslovne dejavnosti, trgovina ter
storitvene dejavnosti, razen vzdrževanja in popravila motornih
vozil, ki ne motijo bivanja in ne generirajo tovornega prometa ter
z njim povezanih potreb po parkirnih mestih (površina prostorov
za dejavnost do 60 m², na območju UE F do 120 m²), dopustno je
tudi sobodajalstvo in ureditev turističnih nastanitvenih prostorov,
pri čemer površina prostorov za dejavnost ni omejena.
– G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
in sicer le G47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– I Gostinstvo, in sicer le I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač,
– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L Poslovanje z nepremičninami,
– M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– P Izobraževanje,
– O Dejavnost javne uprave in obrambe,
– Q Zdravstvo in socialno varstvo,
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S Druge dejavnosti,
– T – dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo in sorodne dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Na območju OPPN se v UE D1, na parceli 26, poleg
dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, dopušča nestanovanjske objekte za potrebe obstoječe dejavnosti:
– F Gradbeništvo, F43.3 Zaključna gradbena dela.
(3) Na območju OPPN se v UE F poleg dejavnosti iz
prvega odstavka tega člena, dopušča nestanovanjske objekte
za potrebe dejavnosti:
– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.
(4) Na območju OPPN se v UE D3, dejavnosti iz prvega
odstavka tega člena dopuščajo brez omejitev kvadrature, pri
čemer so dopustne v okviru poslovno stanovanjskih objektov
večjih dimenzij.
12. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dopustne gradnje naslednjih
vrst objektov:
– stanovanjske stavbe, izjemoma dvostanovanjske stavbe,
– nestanovanjske stavbe, kot so pomožni in podobni
objekti za dopolnitev obstoječe pozidave ter funkcije osnovnega objekta,
– komunalni objekti, pomožni objekti namenjeni varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena je
na območju UE D1 dopustna tudi prenova (rekonstrukcija,
dozidava ipd.) obstoječih nestanovanjskih objektov za potrebe
dejavnosti.
(3) Obstoječi objekti v UE B se odstranijo, in sicer najkasneje pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za nove objekte
predvidene na pripadajočih parcelah.
(4) Na celotnem območju OPPN so dopustni gradbeni
inženirski objekti (gospodarske javne infrastrukture), zelene
površine, podporni in oporni zidovi, armirane brežine, ograje,
stabilizacijski objekti za zadržanje plazov ipd.
(5) Na območju OPPN je skladno s predpisi dopustna
gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: enostavni in nezahtevni objekti, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta, npr. nadstrešek, garaža, drvarnica, lopa, bazen ipd., pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid,
rezervoar, vodnjak, priključek na objekte GJI, samostojno parkirišče, kolesarska pot in pešpot, športno igrišče na prostem,
vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
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objekt za oglaševanje, pomožni objekti za spremljanje stanja
okolja in naravnih pojavov.
(6) Ne glede na določila prvega odstavka, na parcelah 11
in 25 gradnje, razen objektov gospodarske javne infrastrukture
in otroških igrišč s pripadajočo urbano opremo in sorodnimi
elementi zunanjih parkovnih in športnih površin, niso dopustne.
(7) Na območju OPPN je skladno s predpisi, do izgradnje
javne gospodarske infrastrukture, dopustna začasna samooskrba objektov (gradnja male komunalne čistilne naprave,
kapnice, solarnih modulov ipd.), če s tem soglašajo pristojni
upravljavci GJI.
13. člen
(vrste dopustnih gradenj in del)
(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in del:
– gradnje novih objektov,
– rekonstrukcije objektov, manjše rekonstrukcije objektov,
– sprememba namembnosti delov ali celotnih objektov v
skladu z določili tega odloka,
– vzdrževanje objektov (obsega redno vzdrževanje in
vzdrževalna dela v javno korist),
– odstranitve objektov oziroma njihovih delov.
(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena, se
za zagotavljanje večje preglednosti križišča lokalne ceste LK
054051 (cesta Majer) in regionalne ceste R3/660-1179, ne
dopušča manjše rekonstrukcije, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje ali spremembe namembnosti obstoječih objektov na
parcelah 4, 9 in 12.
14. člen
(dopustna izraba prostora)
Na območju ureditvenih enot je dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele največ 0,5 in faktor izrabe največ 0,7,
na območju UE F, do 0,8.
15. člen
(odmiki od mej sosednjih zemljišč)
(1) Odmiki objektov od parcelnih mej sosednjih zemljišč
na robu oziroma znotraj območja OPPN so:
– najmanj 3,0 m – za vse zahtevne in manj zahtevne
objekte,
– najmanj 1,5 m – za vse pomožne objekte, razen za
ograje, podporne in oporne zidove, urbano opremo ter parterne ureditve, pri katerih je najbolj izpostavljen del odmaknjen
minimalno 0,5 m.
(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena so
manjši odmiki objektov od mej sosednjega zemljišča dopustni
s pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča ter v primeru
prenove legalno zgrajenih objektov.
(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena do
lahko brez odmikov od mej sosednjih zemljišč postavijo naslednji pomožni objekti:
– utrjene dovozne poti in dvorišča,
– pomožni infrastrukturni objekti, razen male komunalne
čistilne naprave,
– poljska pot in kolesarska steza,
– podzemni pomožni objekti.
(4) Odmiki novih objektov od cestnega telesa javnih cest
morajo biti v skladu s cestno-prometnimi predpisi glede na
kategorizacijo posamezne ceste, upoštevajo določila tega odloka v zvezi z gradbenimi linijami oziroma območjem za razvoj
objektov ter zahteve za zagotavljanje preglednosti in prometne
varnosti v soglasju z upravljavci cest.
4. Podrobna določila
16. člen
(splošni urbanistično-arhitekturni pogoji
v ureditvenih enotah)
(1) Objekti se gradijo v okviru območja za razvoj objektov,
vzporedno/pravokotno na dostopne poti ali vzporedno/pravo-
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kotno s plastnicami, glede na morfologijo terena in gradbeno
mejo, če je ta določena. Objekti se postavljajo tako, da zagotavljajo enotno podobo soseske, pri čemer je treba upoštevati
urbanistično zasnovo prikazano v grafičnem delu OPPN in
predlagan višinski gabarit objekta s koto terena (5 Ureditvena
situacija). V UE D1 in D3 se na posamezni parceli dopušča
gradnja več osnovnih (stanovanjskih ali poslovno stanovanjskih
objektov), ki skupaj tvorijo zaključeno celoto.
(2) Merila za oblikovanje objektov:
Gabarit:
– Dopusten je pravokotni tlorisni gabarit osnovnega kubusa, z razmerjem stranic med 1:1,4 in 1:2 ter širino največ
9,5 m, v UE D1 in D3 do največ 12 m. Višinski gabarit je največ
(K) + P + M. Kolenčni zid je dopusten do višine 1,0 m. V UE
A1, A2 in F je dopusten višinski gabarit do (K)+P+1, pri čemer
je klet popolnoma vkopana.
– Osnovnemu objektu je dopustno dodajati pomožne
kubuse na osnovni tloris v vzdolžni in prečni smeri, pri čemer
njihov tlorisni gabarit ne sme presegati 50 % tlorisne površine
(zazidana površina) osnovnega objekta, višinski gabarit pa ne
sme presegati višine objekta oziroma mora biti višinsko po
enoten z osnovnim kubusom. V primeru pomožnega kubusa z
ravno streho, višina kubusa ne sme presegati pritličja oziroma
mansarde osnovnega objekta.
Streha:
– Streha osnovnega objekta je simetrična dvokapnica s
slemenom vzporednim z daljšo stranico objekta, naklona od
35 do 45 stopinj. Na pomožnih kubusih se dopušča ravno in
dvokapno streho.
– Na strehah objektov se dopušča postavitev sončnih
sprejemnikov in fotovoltaičnih modulov oziroma podobnih elementov za funkcioniranje objekta, ki ne smejo segati nad sleme
strehe objekta. Dopustna so strešna okna in frčade, ki se na
posameznem objektu oblikujejo enotno. Frčade so pravokotnih
oblik, trapezne, trikotne in polkrožne niso dopustne. Dopustno
je tudi odvzemanje volumna strehe zaradi osvetljevanja prostorov v mansardi.
– Dopustna je kritina opečno rdeče, sive in temno sive
nebleščeče barve (opečna, betonska, kovinska itd.).
Fasade:
– Fasada objekta se oblikuje sodobno, uporabi se arhitekturne elemente pravilnih pravokotnih geometrijskih oblik.
– Dopustna je horizontalna in vertikalna členitev fasad in
odprtin, ki naj bo enostavna in poenotena na fasadi osnovnega
objekta in pomožnih kubusov.
– Dopustna je uporaba ometa, vidnega betona, lesa (rezan les, brune se ne dopuščajo), kovine in stekla. Barve fasad
naj bodo v pastelnih odtenkih od rumene do rjave ter bele in
sive barve.
(3) Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega
člena, se dopušča rekonstrukcija obstoječih objektov v UE D1,
D2 in D3 v obstoječih gabaritih. Fasade se oblikuje sodobno,
ohranja se naravne materiale.
(4) Oblikovanje pomožnih objektov se podredi oblikovanju
stanovanjskega objekta, pomožni objekti imajo lahko poleg
ravne strehe tudi blago enokapnico.
17. člen
(podrobni urbanistično-arhitekturni pogoji v UE D1 in D3)
(1) Objekte, ki se postavljajo neposredno ob regionalni
cesti se oblikuje mestotvorno, in sicer tako, da se južna fasada
oblikuje kot javna fasada, tudi v primeru, ko objekt nima vhodov
z južne strani. V delu ob regionalni cesti se pred gradbeno linijo
osnovnega objekta ne postavlja servisnih in pomožnih objektov,
razen pergol in senčnic ter zimskih vrtov in vrtnih ut.
(2) Na območju parcele 25 v UE D1, se ob predvidenih
ureditvah za potrebe GJI (črpališče, ekološki otok) uredi javne
zelene površine, otroško igrišče in/ali skupnostni prostor za
druženje prebivalcev. Prostor se zazeleni z visokoraslo avtohtono vegetacijo. Na severnem robu UE D3 (proti UE D2) se zasadi zelena bariera (avtohtona listnata drevesa, lahko tudi sadna).
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18. člen

(podrobni urbanistično-arhitekturni pogoji v UE F)
(1) Objekti se postavljajo tako, da je sleme objekta vzporedno z dostopno potjo in tvorijo objekti na parcelah v ureditveni
enoti F rob soseske, zaradi izrazite lege pa tudi rob tega dela
naselja. Fasade objektov proti severu, ki so v veduti pomembnih javnih površin mesta (Park Griček), se oblikuje nevpadljivo
(uporaba lesa in naravnih materialov, nebleščeči materiali in
omet umirjenih barv ipd.), robovi parcel se na severni strani
zasadijo z avtohtonim visokoraslim drevjem.
(2) Kmetijski objekti v enoti se postavljajo vzporedno
ali pravokotno na stanovanjski objekt, tlorisni gabarit ne sme
presegati širine 12 m in dolžine 20 m, višinski pa ne (K) + P.
Oblikovani naj bodo sodobno, enostavno. Streha se prilagodi
strehi osnovnega objekta, tako z naklonom kot tudi z vrsto
kritine, fasada naj bo lesena oziroma obita z lesom.
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vzporedni poteki načrtovanih ureditev z vodi GJI obdelajo ter
se zanje pripravijo ustrezne tehnične rešitve.
(3) V primeru, da se med izvedbo ugotovi, da je potrebno
za posamezni obstoječi ali predvideni vod GJI zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.
(4) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi,
naprave in objekti GJI zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika določene GJI.
(5) V varovalnem pasu vodovoda in kanalizacije ni dopustno dodajati ali odvzemati zemljine, kar bi imelo za posledico
zviševanje ali zniževanje globine vodovoda oziroma kanalizacije od predpisane. Sajenje dreves z globokimi koreninami v
varovalnih pasovih objektov GJI ni dopustno, oziroma mora
znašati odmik dreves od vodovoda in kanalizacije najmanj
2,00 m.

19. člen

21. člen

(zunanje ureditve)

(podrobne določbe glede prometnih ureditev)

(1) Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in
oblikovno dopolnjujejo sosesko. Dopustna je zasaditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami kot so lipa, javor in druge. Na javnih
površinah se ne dopušča uporaba strupenih in alergenih rastlin.
Žive meje se na območjih ob dostopnih cestah dopustijo do
višine 1 m, drugod lahko tudi višje. Odmik žive meje od cestišča
je najmanj 1 m, od pločnika 0,5 m, zasajena je lahko le tako,
da ne ovira preglednosti v prometu. Površine se lahko delno
tlakujejo, uredijo z urbano opremo in podobnimi ureditvami.
Uporaba barvno agresivnih ali drsečih materialov ni dopustna.
(2) Urbana oprema javnega prostora mora biti poenotena
(svetilke, ograje, klopi, koši za smeti in podobno) in se izbere
skladno s katalogom mestne opreme za mesto Črnomelj.
(3) Pri urejanju okolice objektov se upošteva obstoječa
konfiguracija terena, oziroma se pri preoblikovanju terena upošteva načelo čim bolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja urejanja. Dopustni
so nasipi in vkopi do največ 3,0 m glede na obstoječi teren.
(4) Višinske razlike na zemljišču se urejajo s travnatimi,
tudi armiranimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni do višine
1,5 m, in sicer v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja
brežin, možna je tudi izvedba v terasah (več zaporednih nižjih
opornih zidov). Gradnja višjega opornega zidu, do višine 2,5 m
je dopustna le v primerih, kadar ni mogoča druga rešitev in kadar gre za ukrep varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Oporne zidove se ozeleni.
(5) Višinske razlike ob cesti morajo biti premoščene z
ozelenjenimi brežinami z ustrezno protierozijsko zaščito. Kjer
to zaradi konfiguracije terena ni mogoče, so dopustni oporni
zidovi z višino do 2,0 m.

(1) Območje OPPN se na jugu navezuje na regionalno
cesto R3/660-1179 (Črnomelj–Dolenjci), zahodno od območja
OPPN poteka lokalna cesta LK 054051 (R3 660 – Črnomelj
– PC). Preko območja poteka javna pot JP 554271, ki se jo
deloma uporabi za prometno omrežje znotraj območja OPPN.
(2) V varovalnem pasu regionalne ceste je raba prostora
omejena, posegi v varovalni pas ne smejo biti v nasprotju z
njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste
in prometa na njej, njene morebitne širitve zaradi razvoja prometa ter njenega videza. Z namenom rezervacije prostora za
rekonstrukcijo regionalne ceste in umestitev obojestranskega
pločnika in kolesarske steze, se v OPPN v UE B, C in D2, določi gradbena meja, ki je na novo predvideni objekti ne smejo
preseči.
(3) Pri načrtovanju se upošteva ugotovitve Kapacitetne analize priključevanja nove soseske na regionalno cesto
R3-660/1179 Črnomelj–Dolenjci v sklopu priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Majer, CUINCO, Simon Detellbach s.p., marec 2022 ter se zagotovi:
– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
– opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence
v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za
varno odvijanje prometa,
– opremljenost s cestno razsvetljavo,
– upoštevanje obstoječih in načrtovanih komunalnih vodov.
(4) Znotraj območja OPPN se predvidi cestno omrežje,
in sicer:
– Cesta A: Dostop do območja OPPN se zagotovi z gradnjo nove dostopne ceste iz regionalne ceste R3/660-1179.
Predvidi se nov priključek v stacionaži km 0,7+20 za potrebe
dostopa do območja. Cesta A poteka proti severnemu robu
OPPN, kjer se v križišču z javno potjo JP 554271 nadaljuje proti
zahodu po trasi javne poti JP 554271 in v nadaljevanju po trasi
nekategorizirane javne poti do zahodnega roba OPPN, kjer se
naveže na lokalno cesto LK 054041 (Majer), na mestu obstoječega priključka nekategorizirane javne poti. Gradnja javne ceste je v javno korist. Izvede se v minimalnem karakterističnem
profilu 7,50 m (vozišče 1 x 5,00 m, pločnik 1 x 1,50 m, bankina
2 x 0,50 m). Križišče ceste A z regionalno cesto se izvede kot
štirikrako križišče brez posebnega pasu za leve zavijalce, po
potrebi se lahko izvede kot krožno križišče. Na cesti A se po
potrebi predvidi avtobusno postajališče.
– Cesta C, D, E in F: Predvidi se izgradnja dostopnih cest
do posameznih parcel v območju OPPN. Gradnja javne ceste
je v javno korist. Izvede se v minimalnem karakterističnem
profilu 5,00 m (vozišče 1 x 4,00 m, bankina 2 x 0,50 m).
– Cesta B: Poteka od križišča interne ceste A in JP 554271
proti vzhodu in sledi trasi nekategorizirane javne poti v smeri
gozda. Od meje OPPN poteka naprej kot gozdna pot, ki se ne
ureja, dolgoročno se predvidi razširitev in povezava s sosesko
širše. Gradnja javne ceste je v javno korist. Izvede se v mini-

5. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
20. člen
(splošne določbe)
(1) Predvideno pozidavo se veže na obstoječe in predvideno infrastrukturno omrežje. Pri načrtovanju se upošteva
naslednje dokumente:
– OPN Občine Črnomelj, Strateški del, Prikaz prostorskih
izvedbenih pogojev za prečne profile javnih cest: pregledna
situacija javnih cest, za katere je določen prečni profil na območju UN Črnomelj;
– PZI za kanalizacijo, Kanalizacije mesta Črnomelj-priključitev dela naselja Majer, Ambiens d.o.o., št. proj. 60/2018,
januar 2021.
(2) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z GJI se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji ter pogoji upravljavcev posamezne vrste GJI. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja in
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malnem karakterističnem profilu 5,00 m (vozišče 1 x 4,00 m,
bankina 2 x 0,50 m).
(5) Po izgradnji novega cestnega omrežja v območju
OPPN se ukine obstoječi priključek JP 554271 na regionalno
cesto R3/660-1179 (Črnomelj–Dolenjci) v km 0,5+26 regionalne ceste. Do izgradnje novega cestnega omrežja predvidenega
v OPPN je mogoče uvoze na predvidene parcele organizirati iz
obstoječega priključka ob upoštevanju korekcij začasnih uvozov ob izgradnji novih ureditev prometnega omrežja.
(6) Ceste in priključki se umestijo v teren z vkopi, nasipi
in opornimi zidovi. Predvidene ceste se asfaltira. Imeti morajo
ustrezne prečne in vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje
(mulde, vtoki pod robnikom). Parkirna mesta za posamezno
stavbo in manipulativne površine se zagotavljajo na pripadajoči
gradbeni parceli.
(7) Cesti R3/660-1179 (Črnomelj–Dolenjci) ter LK 054051
(R3 660 – Črnomelj – PC) se nahajata izven območja OPPN.
Ob meji OPPN se zagotavlja prosti pas zemljišč za rekonstrukcijo cest skladno s strateškim delom OPN (kolesarska steza in
hodnik za pešce), pri čemer je do izgradnje novega cestnega
omrežja predvidenega v OPPN mogoče začasne uvoze na
predvidene parcele organizirati iz obstoječih cest, ob soglasju
upravljavcev.
(8) Površine za pešce so zagotovljene na obodni ulici
– Cesta A. Ob internih cestah jih ne načrtujemo posebej. Površine za kolesarje so predvidene ob regionalni cesti in lokalni
cesti. Posebnih ureditev za javni promet znotraj območja ni
potrebnih. Ob obstoječi obodnih cestah je izvedena cestna
razsvetljava.
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(2) Razvod javnega kanalizacijskega fekalnega omrežja
v območju OPPN je predviden v cestnem telesu oziroma v
raščenem terenu gravitacijsko, delno (od križišča cest A in B
proti jugu) se predvidi tlačni vod s črpališčem na parceli 25
(ekološki otok in črpališče). Ureditev območja pri predvidenem
črpališču se predvidi z ločenim uvozom iz ceste z ureditvijo
dovolj obsežne manipulativne površine (traktor s cisterno) za
potrebe vzdrževanja in obratovanja črpališča (krožna pot) in
odlaganja odpadkov.
(3) V UE D3 se ob regionalni cesti, na parceli 34, zaradi
predvidenih gradenj, predvidi prestavitev javne kanalizacije
mešanega sistema.
(4) Do izgradnje kanalizacijskega omrežja v območju je
dopustna gradnja malih komunalnih čistilnih naprav ustrezne
kapacitete. Pred načrtovanjem je potrebno izdelati hidro-geološko analizo prevodnosti meteornih in prečiščenih odpadnih
vod v ponikovalnico. Za obratovanje male čistilne naprave se
sklene pogodba z izvajalcem javne službe.
(5) Za odvod padavinske vode s streh objektov in površin
se padavinska voda spelje v ponikovalnice ali uporabi za sanitarne in druge potrebe. Za odvod padavinske vode s prometnih
površin se predvidi meteorno kanalizacijo. Večje ponikovalno
polje se predvidi na območju lokacije črpališča za fekalno kanalizacijo in ekološki otok, na parceli 25. Manjše ponikovalnice se
predvidijo na privatnih parcelah, pri čemer se lahko le-te združijo s ponikalnicami za objekte predvidene za gradnjo na njih.
(6) Pri projektiranju se upošteva odlok, ki v občini Črnomelj ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ter ustrezne tehnične pravilnike.

22. člen

24. člen

(vodovodno omrežje)

(ogrevanje)

(1) Območje OPPN je delno vendar neprimerno opremljeno z vodovodnim omrežjem. Nov vodovod se na lokaciji
regionalne ceste (Ločka cesta) in ulice Majer priključi na obstoječe vodovodno omrežje. Razvod javnega vodovodnega
omrežja v območju OPPN je predviden v cestnem telesu.
Trasa vodovoda v cesti A predstavlja glavno krožno oskrbno
linijo. Ostali odcepi v cestah B, C, D1, D2 in E so predvideni kot
slepi kraki. Dimenzije cevovodov so DN 100 mm za sekundarni
cevovod, cevi so iz nodularne litine. Obstoječi hišni priključki
se prilagodijo in navežejo na nove cevovode. Hišni vodomerji
se vgradijo v zunanje jaške, ki so na vedno dostopnem mestu
upravljavcu vodovoda.
(2) Območje se oskrbuje s pitno in požarno vodo. Hidrante v nadzemni izvedbi se izvede ob ulicah na vedno dostopnih
mestih.
(3) Dopustno je zbiranje in uporaba deževnice.
(4) Pri projektiranju in izvedbi se upošteva odlok, ki v
občini Črnomelj ureja oskrbo s pitno vodo in ustrezne tehnične
pravilnike in razvojne programe vodooskrbe v občini Črnomelj.

(1) Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode se ureja
individualno.
(2) V kolikor se pridobijo vsa soglasja in dovoljenja, je dopustno urejanje skupnega ali daljinskega ogrevanja, npr. daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso.

23. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na širšem območju OPPN je predvidena kanalizacija
v ločenem sistemu. Komunalna odpadna voda se preko vej
kanalizacije vodi v predvideno javno fekalno kanalizacijo, ki je
predvidena za gradnjo v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj, podprojekt:
Dograditev kanalizacije v mestu Črnomelj«, za območje »Kanalizacija za del območja Majer«. Upošteva se PZI za kanalizacijo, Kanalizacije mesta Črnomelj-priključitev dela naselja Majer,
Ambiens d.o.o., št. proj. 60/2018, januar 2021, ki je predviden v
območju ceste C in delno A, od križišča s cesto B. Celotna soseska se v največji meri naveže na predvideno kanalizacijo, saj
je ta predvidena za izgradnjo pred izgradnjo ostalih predvidenih
ureditve v okviru OPPN. Območja ureditvenih enot na robovih
OPPN se lahko navežejo tudi na kanalizacijsko omrežje ob
cesti R3/660-1179 (Črnomelj–Dolenjci) ter LK 054051 (R3 660
– Črnomelj – PC).

25. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Objekti se priključujejo na elektroenergetsko omrežje na obstoječi transformatorski postaji TP Butorajska 1978,
locirani na zemljišču s parc. št. 1232/6, k.o. 1541-Loka, do
katere se zgradi novo EKK s PVC cevmi fi 160 mm, kabel tipa
NA2XY-J2x 240 +1,5 mm². Za potrebe informatike se po celotni
trasi EKK predvidi še dvojček 2x fi 50 mm.
(2) Razvod elektro omrežja v območju OPPN je predviden v podzemni izvedbi v cestnem telesu oziroma v raščenem
terenu.
(3) Celotno elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja
elektroenergetske infrastrukture) se v fazi projektne dokumentacije projektno obdela v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno
tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
(4) Javna razsvetljava je predvidena ob cesti A, po potrebi
pa tudi ob ostalih sekundarnih cestah. Javna razsvetljava se
zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo
svetlobe v UV-spektru.
26. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN je obstoječe telekomunikacijsko
omrežje, ki se ga dogradi za potrebe nove soseske.
(2) Razvod telekomunikacijskega omrežja v območju
OPPN je predviden v podzemni izvedbi v cestnem telesu.
(3) Celotno telekomunikacijsko omrežje (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja omrežja) se v fazi projektne dokumentacije projektno obdela v skladu
s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi
predpisi in standardi.
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27. člen

(odstranjevanje odpadkov)
(1) Uredi se odvoz komunalnih odpadkov s prevzemnih
mest, ki morajo biti opremljena z zabojniki za odpad po navodilih upravljavca. Lokacije odvzemnih mest so ob dostopnih
poteh na območju OPPN. Ostali odpadki (kosovni, nevarni in
drugi) se zbirajo in odvažajo v skladu z določbami odloka, ki v
občini Črnomelj ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Na območju OPPN se določi ena zbiralnica ločeno
zbranih in bioloških odpadkov – ekološki otok, in sicer ob
vstopu v območje po cesti A, na zemljišču s parc. št. 1273/1,
k.o. 1541-Loka (v OPPN parcela 25)
(3) V času izvajanja gradbenih del morajo investitorji z
gradbenimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z uredbo,
ki ureja način ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih.
6. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
28. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni registrirane dediščine oziroma
kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij. V neposredni bližini območja OPPN se nahaja registrirana dediščina
(priporočilno) Črnomelj – Gospodarsko poslopje Rožičevega
gradu (EŠD 18603, v nadaljevanju: gospodarsko poslopje Rožičevega gradu).
(2) Na stičnem območju UE C, s cesto A na severu in
višje z območjem gospodarskega poslopja Rožičevega gradu,
se ohranja širši nepozidan ambient z oblikovanjem drevoreda
(visokorasla avtohtona vegetacija, lipe ipd.) in jasnim odmikom
od načrtovane grajene strukture.
7. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja,
naravnih virov in ohranjanje narave
29. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni območij ali objektov ohranjanja
narave.
30. člen
(varstvo tal in voda)
(1) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le materiali, za katera
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Upoštevajo
se veljavni predpisi za področje varstva voda.
(2) Komunalne odpadne vode se odvajajo v skladu s
24. členom tega odloka. Odvajanje in ponikanje padavinske
odpadne vode se uredi v skladu z določili veljavnih predpisov.
Odvod vseh odpadnih in padavinskih voda na erozijskem območju prikazanem v grafičnem delu akta (6 Prikaz ureditev
potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) je potrebno
načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča
in s tem preprečena erozija terena. Odnašanje zemljine na
sosednje parcele ni dopustno.
31. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo se na območjih v okolici gradbišča prepreči preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje odkritih površin na gradbišču in na transportnih poteh,
preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala
z območja urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu
itd.). Uporabljajo se tehnično brezhibna gradbena mehanizacija, delovne naprave in transportna sredstva, ki se redno
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vzdržujejo. V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in
delovnih naprav za daljši čas se motor ugasne.
(2) Po končani gradnji se zagotovi učinkovita raba energije in uporaba goriv, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin
ali biomasa) in zagotavljanje energetske učinkovitosti novih
objektov.
(3) Objekti, ki bi povzročali prekomerno onesnaženje zraka na območju OPPN, niso dopustni.
(4) Pri ureditvi ogrevanja objektov je potrebno upoštevati
veljavno uredbo, ki ureja emisije snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene
iz materiala, ki zagotavlja dobro vleko in zgrajen dimnik z
ustrezno višino.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na območju UEB, UEC ob regionalni cesti, UED1,
UED3 in UEH se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in veljavnim OPN, v območju OPPN določi
III. stopnja varstva pred hrupom.
(2) Na območju UEA1, UEA2, UEC, razen parcel 14 in 19,
UED2, UEE in UEF, se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju in veljavnim OPN, v območju OPPN
določi II. stopnja varstva pred hrupom.
(3) Zakonsko določene ravni hrupa ne smejo biti presežene. Za zmanjšanje hrupa v okolju se med gradnjo uporablja
sodobna gradbena mehanizacija, ki je opremljena s certifikati
o zvočni moči in ne presega s predpisi določenih mejnih vrednosti. Protihrupno zaščito zagotavlja vsakokraten investitor
posameznih objektov oziroma ureditev v varovalnem pasu
regionalne ceste.
33. člen
(ravnanje s plodnim delom tal)
Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Organizacija gradbišča mora obsegati čim manj
površin in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Rodovitna
zemljina se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal in za urejanje zelenih površin na območju urejanja
ali pa se odpelje na ustrezno deponijo.
34. člen
(varstvo pred onesnaženjem z odpadki)
Pri izvajanju gradbenih del se morajo gradbeni odpadki v
največji možni meri ločevati že pri samem postopku nastajanja.
Na območju OPPN se v času gradnje zagotovi ločeno zbiranje
odpadkov tako za gradbene kot komunalne odpadke. Komunalne odpadke se zbira ločeno v za to namenjenih zabojnikih
ter se pri komunalnem podjetju uredi odvoz ločeno zbranih
odpadkov. Odvečni gradbeni material in gradbeni odpadki se
odpeljejo na ustrezno deponijo oziroma se predajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
35. člen
(učinkovita raba in obnovljivi viri energije)
Pri oskrbi načrtovanih objektov z energijo za ogrevanje
prostorov in sanitarne vode, se zagotovi učinkovito rabo in
izrabo obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa, sončna
energija ipd.).
8. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
36. člen
(ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Na območju OPPN ni opredeljenih omejitev kot so
poplavnost in visoka podtalnica.
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(2) V kolikor se na delih območja OPPN zaradi načrtovanih gradenj (zasipanje terena ipd.) načrtuje preoblikovanje
terena, je pri pripravi projektne dokumentacije treba zagotoviti
geološko-geotehnično poročilo, s katerim se ugotovi stopnja
tveganja za načrtovani poseg. Na podlagi poročila se izbere
ustrezno temeljenje objektov, in sicer tako, da se zaradi posega
v zemljišče ne bo sproščala erozija zemljine ali kako drugače
ogrozila stabilnost zemljišča.
(3) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in
državnimi predpisi oziroma programi.
37. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo območja OPPN se ureja v skladu z
veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
(2) Vse ureditve in objekti v okviru območja OPPN morajo
biti zgrajeni tako, da upoštevajo dopustne odmike od meje
parcel in med objekti oziroma predpisane protipožarne ločitve.
(3) V primeru požara mora biti zagotovljena možnost varnega umika ljudi in živali. Zagotovi se neoviran in varen dostop
z vozili za intervencijo ter delovne površine za intervencijska
vozila oziroma razmeščanje opreme za gasilce.
(4) Vode za gašenje požara se zagotavljajo iz javnega
vodovodnega omrežja s hidranti.
38. člen
(potresna varnost)
(1) Pri dimenzioniranju načrtovanih objektov in ureditev
se upošteva projektni pospešek tal 0,150 g in uvrščenost območja v območje VII. stopnje MCS (Mercali-Cancani-Sieberg)
lestvice, ki velja na tem območju v skladu z določili pravilnika,
ki ureja mehansko odpornost in stabilnosti objektov.
(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se
upošteva določila predpisov glede mehanske odpornosti in
stabilnosti objektov ter določila ostalih predpisov glede varstva
pred potresom.
9. Načrt parcelacije
39. člen
(parcelacija)
(1) Za gradnjo stavbe se določi gradbena parcela glede
na namembnost in velikost ter obliko načrtovanega objekta. Načrt gradbenih parcel je prikazan v grafičnem delu akta
(8 Načrt parcelacije).
(2) Gradbene parcele se lahko po potrebi delijo ali združujejo, pri čemer parcela za gradnjo stanovanjskega objekta
ne sme biti manjša od 450 m², združita pa se lahko največ dve
parceli. Ob združevanju in deljenju parcel se površine za razvoj
objektov smiselno prilagodijo novi situacij
(3) Za parcele, kjer gradbene parcele niso določene, se
upošteva obstoječe zemljiške parcele, ki se lahko po potrebi
delijo ali združujejo.
(4) Dopustno je odstopanje od parcelacije, določene v
grafičnem delu akta (prilagajanje parcelacije), v primeru izvedbe zemeljskih del pri gradnji prometne infrastrukture (vkopi,
nasipi, obstoječi objekti ipd.).
10. Faznost izvedbe prostorske ureditve
40. člen
(faznost izvedbe)
(1) Faznost izvedbe ureditev in gradenj se predvidi tako,
da so posamezne faze zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izgradnje ostalih delov
prostorske ureditve.
(2) Za gradnjo na posameznih parcelah predvidenih v
OPPN, ki niso vezane na izvedbo dostopne ceste v območje
in posameznih sekundarnih cest, so dopustne tudi začasne
rešitve priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo, in
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sicer tako, da ne ovirajo predvidene ureditve za komunalno
urejanje celotnega območja.
11. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavcev.
(2) Promet med gradnjo se organizira tako, da na cestnem omrežju ne bo zastojev. V času gradnje ne smejo biti
prekoračene kritične ravni hrupa. Med gradnjo je potrebno
zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na
gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja.
(3) Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo.
(4) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in
izven območja urejanja se po končanju del čim prej ustrezno
sanirajo.
(5) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo
preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in
podzemnih voda, prometnih površin itd.) zaradi emisij hrupa,
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih
škodljivih snovi. V primeru nezgode (npr. ob razlitju nevarnih
tekočin ali razsutju drugih materialov) je potrebno zagotoviti
takojšnje ukrepe oziroma posredovanje pristojnih služb.
12. Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev
42. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih in oblikovalskih rešitev, določenih z OPPN, če se poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovnih in tehničnih
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati bivalnih
in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih
območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, v katerih
pristojnosti posegajo ta odstopanja.
(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah,
ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma določil geodetskega certifikata.
(4) Pri objektih in trasah prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter telekomunikacij je dopustno odstopanje
od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja,
medsebojnih razmikov, materialov, zmogljivosti in priključkov
na gospodarsko javno infrastrukturo, če se pojavijo utemeljeni
razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke
rešitve.
(5) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve
in s soglasjem upravljavca infrastrukture.
(6) Pri gradnji manipulacijskih površin v območju OPPN
je dopustno odstopanje od poteka cest v prostoru, prečnega
profila in višinskih kot zaradi terenskih pogojev, vendar se mora
dimenzioniranje izvesti na osnovi veljavne zakonodaje.
13. Usmeritve za določitev meril in pogojev
po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta
43. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, o čemer s sklepom
odloči Občinski svet občine Črnomelj, se območje ureja s prostorskim aktom, ki ureja območje mesta Črnomelj.
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DOBJE

III. KONČNE DOLOČBE
44. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled v analogni in digitalni obliki na sedežu Občine Črnomelj. V primeru odstopanj med analogno in
digitalno obliko velja analogna oblika.
45. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
46. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
ID: 2916
Št. 3500-0029/2021
Črnomelj, dne 13. oktobra 2022
Podžupan
Občine Črnomelj
Dubravko Čengija

3345.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17,
21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o
vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet
Občine Črnomelj, na 31. redni seji, dne 13. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh
nepremičninah, katera služi kulturnim dejavnostim:
– Kulturni dom Dragatuš (št. stavbe 38, parc. št. *75/1,
k.o. 1550-Dragatuš in št. stavbe 39, parc. št. *292/1, k.o.
1550-Dragatuš).
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju
kulture.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-0007/2022
Črnomelj, dne 13. oktobra 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3346.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN gospodarska cona
»Zgornje Brezje«

Na podlagi 163. in 164. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 199/21), 3., 13., 15., 17. člena Uredbe o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, 199/21 – ZUreP-3)
in 11. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je
Občinski svet Občine Dobje na 19. redni seji dne 17. 10. 2022
sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN gospodarska cona
»Zgornje Brezje«
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja
stavbnih zemljišč za OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje« (v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine
Dobje pod številko POSZ-37/2022 ter v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(4) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem
odlokom, so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– obračunski stroški nove komunalne opreme na enoto
mere,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo.
(5) Podlage za izdelavo programa opremljanja:
– Odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu
OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje« (Uradni list RS,
št. 75/18, v nadaljevanju: OPPN),
– Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za
OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«, oktober 2022
(v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(območje opremljanja)
(1) Območje opremljanja obsega enote urejanja prostora
EUP DO 60.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; priloga 1: Območje opremljanja.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4. člen
(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga gospodarska
javna infrastruktura)
(1) Območje opremljanja je že opremljeno z naslednjo
komunalno opremo (obstoječa komunalna oprema):
– obstoječe omrežje cest,
– obstoječe omrežje vodovoda.
(2) Nova komunalna oprema:
– novo omrežje ceste,
– novo omrežje vodovoda.
(3) Manjkajoča druga gospodarska javna infrastruktura
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne
opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture je razvidna
iz elaborata programa opremljanja.
(5) Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna
infrastruktura je razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 2: Nova
komunalna oprema in druga javna infrastruktura.
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5. člen
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja)
Komunalna oprema na območju OPPN je že zgrajena in
predana v upravljanje.
6. člen
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja)
(1) Sredstva za opremljanje območja OPPN so bila zagotovljena iz proračunskih sredstev Občine Dobje.
(2) Stroški graditve nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v elaboratu programa opremljanja.
(3) Zemljišča, ki jih je bilo potrebno pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in so upoštevani v finančnih sredstvih
za opremljanje navedeni v drugem odstavku tega člena, so
razvidni iz grafičnega prikaza; priloga 3: Pridobljena zemljišča.

nova komunalna oprema

obračunsko območje

novo omrežje cest
novo omrežje vodovoda

CESN
VODN

7. člen
(obračunska območja nove komunalne opreme)
(1) Obračunska območja nove komunalne opreme:
površina gradbenih
parcel stavb
[m2]
25.345
25.345

bruto tlorisna
površina objektov
[m2]
20.276
20.276

(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne
opreme so razvidne iz grafičnega prikaza; priloga 4: Obračunsko območje – novo omrežje cest in priloga 5: Obračunsko
območje – novo omrežje vodovoda.
8. člen
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne
opreme:
nova komunalna oprema

obračunsko območje

novo omrežje cest
novo omrežje vodovoda
SKUPAJ

CESN
VODN

skupni stroški
brez DDV
[€]
420.517,78
118.272,90
538.790,68

obračunski stroški
brez DDV
[€]
249.085,05
70.056,52
319.141,57

9. člen
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme
na enoto mere)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe (CpN) in
m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
nova komunalna oprema

obračunsko območje

novo omrežje cest
novo omrežje vodovoda

CESN
VODN
10. člen

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
in površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in
deležem površine objekta ([DtN) znaša DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.
11. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPNOVA(i) = (AGP · CpN(i) · DpN) + (ASTAVBA · CtN(i) · DtN)
KPNOVA =∑KPNOVA(i)

CpN
[€/m2]
9,83
2,76

CtN
[€/m2]
12,28
3,46

zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe,
DpN
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo,
DtN
delež površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo,
CpN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne
opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
CtN(i)
stroški posamezne vrste nove komunalne
opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
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posamezna vrsta nove komunalne opreme,
znesek dela komunalnega prispevka
za posamezno vrsto nove komunalne
opreme,
znesek komunalnega prispevka za
novo komunalno opremo, ki se odmeri
zavezancu.
12. člen

(vpogled v elaborat programa opremljanja)
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu
Občine Dobje ter v prostorskem informacijskem sistemu.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-007/2022
Dobje, dne 17. oktobra 2022
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek

3347.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobje za leto 2023

Na podlagi Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18)
in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 138/04, 119/05) je Občinski svet Občine Dobje
na 19. redni seji dne 17. 10. 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
GORNJI PETROVCI
3348.

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), 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 6/18) in 16. člena Statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski
svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 14. 10. 2022
sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2023
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci v letu 2023
znaša 0,0022 EUR.
2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2023 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-29
Gornji Petrovci, dne 18. oktobra 2022
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Dobje za leto 2023
1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje za leto 2023
znaša 0,0024 EUR.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje za leto 2023
znaša 0,0020 EUR. Za leto 2023 se ne obračunava nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
3. člen
Sklep ostaja v veljavi do sprejetja novega sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-0005/2022
Dobje, dne 17. oktobra 2022
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Gornji Petrovci
za leto 2023

KAMNIK
3349.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije v Občini Kamnik

Na podlagi 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 26. seji dne 19. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne
prometne signalizacije v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v Občini

Uradni list Republike Slovenije
Kamnik (Uradni list RS, št. 92/22, v nadaljevanju odlok) se
29. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega
odloka se izbere z enotnim javnim naročilom (v nadaljevanju
tudi: javni razpis). Sklep o začetku postopka sprejme župan.
(2) Javni razpis z razpisno dokumentacijo se objavi na
Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik, ter
vsebuje zlasti naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta;
2. podatke o objavi koncesijskega akta;
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu;
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije;
5. postopek izbire koncesionarja;
6. merila za izbor koncesionarja;
7. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje
javne službe;
8. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo
(pogoje za predložitev skupne vloge …);
9. način zavarovanja resnosti prijave;
10. kraj, čas objave razpisne dokumentacije;
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo
predložitev;
12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav;
13. rok za izbiro koncesionarja;
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom;
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(3) V javnem razpisu se poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena, lahko objavijo tudi drugi podatki.
(4) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.«
2. člen
Poglavje XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA se spremeni tako, da se glasi:
»Uspešnost javnega razpisa
32. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in dopustna prijava.
(2) Prijava je dopustna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke in izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa veljavni
Zakon o javnem naročanju.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te
nedopustne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar
ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja,
v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
Izbira koncesionarja
32.a člen
(1) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan z odločbo.
(2) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te
prijave po vrstnem redu glede na postavljena merila. Komisija
posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta,
ki vodi postopek izbire koncesionarja.
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(3) O izboru koncesionarja z odločitvijo o oddaji koncesije
odloči župan.
(4) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
ponudnikov (29. člen).
Sklenitev koncesijske pogodbe
33. člen
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbranim
koncesionarjem sklene ena koncesijska pogodba.
(3) Po pravnomočnosti odločitve o oddaji koncesije pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko
pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo
34. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe
35. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 5 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem učinkovanja
koncesijske pogodbe.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
Pristojni organ za izvajanje koncesije
36. člen
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo, je organ občinske uprave, pristojen za
gospodarske javne službe.«
KONČNI DOLOČBI
3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave,
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 90/11).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-11/2021
Kamnik, dne 19. oktobra 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar
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KRANJSKA GORA
3350.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o delnem občinskem podrobnem prostorskem
načrtu – OPPN za Dovje – zahod (DM S3)

Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora
– ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 16. člena Statuta Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 31/17)
in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 61/18) je Občinski svet Občine
Kranjska Gora na 24. seji dne 12. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem
občinskem podrobnem prostorskem načrtu –
OPPN za Dovje – zahod (DM S3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom o spremembah in dopolnitvah delnega
občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za Dovje
– zahod (DM S3) se spreminja in dopolnjuje Odlok o delnem
občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN za Dovje –
zahod (DM S3) (v nadaljnjem besedilu delni OPPN).
(2) Odlok o SD delnega OPPN je izdelalo podjetje Atelje
Prizma d.o.o., številka projekta 18/19 ter z ID številko 1601 v
zbirki prostorskih aktov.
2. člen
(1) Ta odlok SD delnega OPPN vsebuje tekstualni del
(besedilo odloka) in grafični del.
(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
– Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela PUP s
prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
– Prikaz delnega območja OPPN s prikazom območja
urejanja SD – območje A
– Prikaz obstoječe parcelacije
– Prikaz ureditvene situacije
– Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in javno dobro
– Prikaz zakoličbe.
3. člen
Priloge SD delnega OPPN so:
– izvleček iz strateškega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev SD delnega OPPN
– povzetek za javnost
– izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se besedilo črta in se
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Predmetni OPPN obravnava le del zemljišč, ki so skladno z dolgoročnim in družbenim planom Občine Jesenice za
Občino Kranjska Gora opredeljena kot območje DM S3, ki se
ureja z OPPN (prej ZN). Obravnava se le del.
Glede na to, da je za zagotovitev pogojev za posege v
prostor na tem območju zainteresiran le del lastnikov zemljišč
oziroma je preostali del lastnikov izrecno izrazilo nezainteresiranost, se obseg izdelave omejuje na JV del območja, in sicer
na zemljišča s parcelnimi številkami 4/2, 4/3, 4/1, 5/7, 3, 5/6,
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del 6/1, del 5/3 in del 1996/3, vse k.o. Dovje, katero je opredeljeno kot območje delnega OPPN ter na ureditveno enoto A z
zemljišči s parcelnimi številkami 877/4, 877/5 in del 1996/3 ter
880/1 vse k.o. Dovje.
Skupna površina območja urejanja delnega OPPN
meri 5.042 m2 in obsega naslednja zemljišča s parc. št. (vsa
k.o. Dovje):
Zemljišče (parc. št.)
Površina
4/2
378 m2
4/3
771 m2
4/1
631 m2
5/7
683 m2
3
653 m2
5/6
665 m2
del 6/1
185 m2
del 5/3
978 m2
del 1996
98 m2
Skupaj
5042 m2
Vir: GURS, Prostor (Prostorski portal)
Skupna površina ureditvene enote A urejanja meri
cca 2167 m2 in obsega naslednja zemljišča s parc. št. (vsa
k.o. Dovje):
Zemljišče (parc. št.)
877/4
877/5
Del 1996/3
Del 880/1

Površina
954 m2
954 m2
224 m2
35 m2
«

5. člen
V 4. členu se za prvo besedo doda besedo »OPPN«.
6. člen
V 5. členu se za besedno zvezo »V območju« doda besedo »delnega OPPN in Ureditvene enote A«.
7. člen
V 6. členu se za besedno zvezo »V območju« doda besedilo »delnega OPPN in Ureditvene enote A«.
V drugem odstavku 6. člena se za črko »V« doda besedilo
»območju delnega OPPN, Ureditvene enote A ter tudi v celotnem območju OPPN«.
8. člen
V 7. členu se za besedno zvezo »V območju« doda besedo »delnega OPPN in Ureditvene enote A«.
9. člen
V 9. členu se črta celotno besedilo člena ter se ga nadomesti z besedilom:
»Znotraj območja OPPN je potrebno urediti prometno in
komunalno infrastrukturo. Gradnja novih objektov je možna na
zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno
oskrbo, skladno z veljavno zakonodajo.
Lega objektov je določena v grafičnem delu OPPN, možna so odstopanja v okviru toleranc, določenih v 40. in 41. členu tega odloka.
Na območju delnega OPPN je možno zgraditi največ
7 objektov, lahko jih je manj. Na območju ureditvene enote A je
možno zgraditi 2 objekta. Pri tem niso upoštevani enostavni in
nezahtevni objekti.«
10. člen
V 10. členu se črta številka »0.5« ter se jo nadomesti s
številko »8«.
Na koncu 10. člena se doda nov odstavek z besedilom:
»Ureditvena enota A: lega osnovnih stavb na parcelah
je vzporedna s plastnicami, dopustna je toleranca 5° oboje-
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stransko. Pomožni objekti morajo biti orientirani vzporedno ali
pravokotno na lego osnovne stavbe.«
11. člen
V 12. členu se na koncu doda nov odstavek z besedilom:
»Oblikovanje objektov v Ureditveni enoti A:
Tloris: Arhitekturno oblikovanje objektov oziroma gradenj
se mora zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno značilne
arhitekture.
Objekti morajo biti pravokotnih tlorisov (podolgovati) z
razmerjem stranic osnovnega tlorisa vsaj 1:1,2. Iz osnovnega
tlorisa lahko segajo tudi sestavljeni deli – členitve ali izzidki.
Razmerje stranic ne velja za vkopane kleti. Objekti umeščeni
vzporedno s plastnicami.
Strehe: Strehe nad vsemi objekti morajo biti dvokapnice v
naklonu 38°–45°, sleme mora potekati v smeri daljše stranice.
Strehe so lahko tudi sestavljene iz več dvokapnic nad razgibanim tlorisom, ki pa morajo biti v istem naklonu. Odpiranje
streh je dopustno s frčadami na plašč ali v obliki klasičnih frčad
(»kukrli«). Dolžina frčad ne sme presegati ene polovice dolžine
strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe.
Dovoljena je namestitev elementov za izrabo sončne energije
na objekte, ki pa ne smejo segati preko slemena strehe. Dopustne so ravne strehe na nižjih delih objektov, kadar se na
njih uredijo pohodne površine (terase nad kletjo ali balkoni nad
izzidki v pritličju).
Višina: Maksimalna etažnost objektov je K+P+M, s kolenčnim zidom max. 120 cm. Kolenčni zid predstavlja zid od
gotovega tlaka do vrh horizontalne AB vezi (brez kapne lege
in oblog). Višina pritličja pri vhodu je lahko največ 100 cm nad
terenom. Izvedba kleti ni nujna, je pa možna. Dimenzije kleti
so lahko večje ali manjše od dimenzij objekta, če to dopušča
velikost zemljišča. Minimalni odmiki morajo biti zagotovljeni
tudi od stene kleti.
Fasade: Fasade morajo biti bele ali v svetlih zemeljskih
tonih.
Dopustni so balkoni v vseh etažah. Balkoni so lahko urejeni tudi nad izzidki.
Gradbeni materiali: Uporabljajo naj se krajevno značilni
materiali.
Strehe morajo biti krite s cementno sivo streho, napušči z
vidno konstrukcijo (brez oblaganja špirovcev in leg).«
12. člen
V 14. členu se črta drugi stavek ter se ga nadomesti z
besedilom:
»Dopustne so tudi enokapnice in ravne strehe, v ureditveni enoti A le dvokapnice.«
13. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek
z besedilom:
»V ureditveni enoti A se objekta priključujeta preko skupnega novega cestnega priključka na javno cesto. Načrtovanje
novega cestnega priključka naj upošteva vso veljavno zakonodajo.«
14. člen
V 16. členu se za besedilom »Objekt 7: 495 m2« doda
besedilo »Objekt 8: 954 m2« in »Objekt 9: 954 m2«.
15. člen
V 18. členu se črta besedilo prvega stavka in se ga nadomesti z:
»Zakoličba objektov je določena z dvema točkama v
Gaus-Kruegerjevem koordinatnem sistemu za vsak objekt, za
objekta v ureditveni enoti A je podana le ena zakoličbena točka
za vsak objekt.«
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V 18. členu se za razpredelnico doda nova razpredelnica:

Objekt 8
T8 1
Objekt 9
T9 1

X

Y

419339,87

147583,53

419316,44

147579,80
«

16. člen
V 19. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek
z besedilom:
»Ohranja naj se zelenje na robovih OPPN.«
Na koncu 19. člena se črta besedilo zadnjih dveh odstavkov ter se ga nadomesti z besedilom:
»Za premostitev višinskih razlik se uporabljajo blage ozelenjene brežine. Večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi
z opornimi zidovi. Oporni zidovi naj bodo kamniti, izdelani po
vzoru starejših kamnitih opornih zidovi v naselju Dovje. Ob
glavni cesti skozi vas se na območju OPPN vzdolž celotne
poteze na severni strani ceste predvidi poenotenje opornega
zidu v za Dovje značilno kamnito zložbo.
Ulične svetilke morajo biti izbrane tako, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0 %.
Ureditvena enota A: razlike v terenskih nivojih naj se premošča le z brežinami, graditev opornih zidov dopustna skladno
s potrebnimi ukrepi geološko geomehanskega poročila kot
ustrezno zavarovanje brežine.«
17. člen
V 21. členu se na koncu besedila doda nov odstavek:
»Za poseg v območje OPPN je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje oziroma mnenje.«
18. člen
Črta se besedilo 24. člena ter se ga nadomesti z besedilom:
»Obravnavano območje se ne nahaja v območju varovanja vodnih virov. Objekti morajo biti za odvajanje odpadne vode
priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Interna kanalizacija
mora biti grajena vodotesno. Meteorne vode je treba prioritetno
ponikati. Drenažne in zaledne vode je potrebno neškodljivo odvajati oziroma ponikati, ne da bi prišlo do erodiranj, zamakanja
in poplavljanja okoliških površin.
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z veljavno zakonodajo.
Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih
voda morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvidevajo veljavni zakoni.«
19. člen
V 26. členu se črta besedilo drugega odstavka ter se ga
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zaradi zagotovitve požarne vode je na območju OPPN
Dovje zahod, pod objektom Dovje 108a in 108b načrtovana
vgradnja nadzemnega hidranta (odcep z ventilom je pripravljen). Območje se oskrbuje iz vodohrana nad Anceljnom velikosti 48 m3. Vodohran zgrajen v letu 1997 je treba obnoviti in
povečati na velikost 100 m3. Predvidena je obnova, povečava
in povezava z novim vodohranom na vzhodni strani (štiriletni
plan) ter sanacija obstoječih zajetij z novima povezavama do
vodohrana. Ukiniti je treba obstoječe cevovode (DN63, DN50 in
DN32) ter na nov obnovljen cevovod DN100 vgraditi nadzemne
hidrante oziroma posodobiti hidrantno omrežje z izpustnimi
mesti. Za predvidene gradnje se zagotovijo potrebni odmiki
od parcelnih meja ter med objekti. Zagotovijo se ustrezne
protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na
sosednje objekte, v skladu z veljavno zakonodajo.«
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20. člen
V 28. členu se na koncu besedila doda nov odstavek z
besedilom:
»Objekta v ureditveni enoti A se napajata iz omrežja javne
komunalne infrastrukture iz javne ceste preko lastnih oziroma
skupnih priključkov posamezne infrastrukture.«
21. člen
V 29. členu se na koncu besedila doda nov odstavek z
besedilom:
»Ureditvena enota A: Objekta št. 8 in 9 sta načrtovana na
območju nad občinsko cesto, kjer poteka javni cevovod za pitno
vodo DN100. Na območju naselja Dovje ob večjih odvzemih
nihanje tlaka povzroči občasno moteno oskrbo s pitno vodo
(spodnji objekti vgraditi regulatorje tlaka). Priklopa na javni cevovod pitne vode je treba izvesti ločeno z novima zemeljskima
ventiloma za vsak objekt posebej. Pogoji priklopa upravljalec
vodovoda izda za vsak objekt v projektnih pogojih.«
22. člen
V 30. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek
z besedilom:
»Ureditvena enota A: Novi gradnji se na javno fekalno
kanalizacijo priključita v jašku št. JA827. Skupni priključek
na cevovod javne fekalne kanalizacije vključno z jaški je
predvideti iz plastičnega materiala (PVC in PEHD). Priklop
fekalne kanalizacije je treba izvesti v primernem odmiku od
cevovoda pitne vode v oddaljenosti vsaj 1,5 m. Meteorne vode
posameznega objekta ponikajo v ponikovalnicah na lastnem
zemljišču. Odvodnjavanje dvorišč objektov mora biti urejeno
tako, da se meteorne vode z dvorišč ne stekajo na javno
občinsko cesto.«
23. člen
V 31. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek
z besedilom:
»Ureditvena enota A: Preko zemljišč poteka nizkonapetostni 0,4 kV nadzemni vod, katerega nosilna točka je drog ob
predvidenem uvozu. Izvede se kablitev NN nadzemnih vodov.
Minimalni odmik vodnika do najbližje točke objektov je 1 m.
V primeru poseganja znotraj omenjenega pasu NN vodov, je
le-te potrebno prestaviti. Pri delih v bližini EE vodov je potrebno
paziti, da ne pride do spodkopavanja droga NN voda, ogrožanja ljudi in naprav. Preko južnega dela zemljišč potekajo tudi
srednjenapetostni 20 kV podzemni vodi. Obstoječe srednjenapetostne podzemne vode je potrebno zaradi posegov vkopati na globino 80 cm, zaščititi z zaščitno cevjo in na povoznih
površinah obbetonirati. Pri delih v bližini srednje napetostnih
kablovodov je potrebno predhodno zaprositi za varnostni izkop
predmetnega kablovoda in zagotoviti stalen nadzor.
Za napajanje novogradenj se predvidi izgradnja individualnih NN priključkov na javno EE omrežje s točko priključitve na
drogu NN voda na parceli št. 877/4 k.o. Dovje.«
24. člen
V 33. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek
z besedilom:
»Ureditvena enota A: Za priključitev novogradenj na javno
telekomunikacijsko omrežje se predvidi izgradnja individualnih
TK priključkov na javno TK omrežje s točko priključitve na
zvezdišče na parceli št. 877/4 k.o. Dovje.«
25. člen
V 35. členu se črtata prvi in drugi stavek ter se jih nadomesti z besedilom:
»Za načrtovane objekte je potrebno predvideti zbirna in
prevzemna mesta za odvoz odpadkov. Prostori za zbiranje
odpadkov so lahko ob objektu. Prostor za prevzem odpadkov
zabojnika je treba načrtovati ob poti smetarskega vozila, ob
kategorizirani občinski cesti, ki omogoča dostop in odvod odpadkov v vseh letnih časih.«
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26. člen
V 37. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek
z besedilom:
»Ureditvena enota A: Novogradnji se bosta na javno cesto št. 690411 priključevali preko skupnega, novega cestnega
priključka. Nov cestni priključek je lociran med zemljišči 877/5
ter 877/4 k.o. Dovje.
Na načrtovanem skupnem uvozu je predvidena rušitev opornega zidu, ki ga je zgradila občina. Stroške rušitve
opornega zidu, ki bodo nastali zaradi odstranitve in gradnje
skupnega uvoza krijejo investitorji novih gradenj. Nov skupni
uvoz mora biti zaradi konfiguracije terena, zagotovitve varnosti in lažjega dostopa širok najmanj 5 m (namestitev cestnega
ogledala). Začetni zavijalni loki morajo biti zaradi dostopa
tovornih vozil in morebitnih intervencij širši (omogočen varen
promet tovornih vozil za odpadke, gasilce ...). Parkirišča in
zgradbe je potrebno načrtovati tako, da bo zagotovljen prostor za odlaganje snega in bo omogočeno nemoteno vzdrževanje ceste. Meteorne in druge odpadne vode s parcele,
zunanje ureditve in objekta ne smejo biti speljane v naprave
za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa, ter ne smejo pritekati na cesto. Na posameznem zemljišču se za posamezno
novogradnjo predvidi utrjena površina, parkirna mesta v skladu z veljavno zakonodajo. Obračanje ter manipulacija vozil
se bo odvijala na zemljiški parceli posameznega objekta.
Dostop za intervencijo se bo vršil preko novega skupnega
cestnega priključka.«
27. člen
V 38. členu se črta besedilo zadnjega odstavka ter se ga
nadomesti z besedilom:
»Za potrebe drugih dejavnosti se za izračun potrebnih
parkirnih mest upoštevajo določila veljavne zakonodaje.«
28. člen
V 43. členu se črta besedilo v prvem odstavku », na Krajevni skupnosti Dovje - Mojstrana«.
29. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka so na vpogled na Občini
Kranjska Gora, službi, ki je pristojna za urejanje prostora ter na
Upravni enoti Jesenice. Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja
inšpektorat, pristojen za prostor.
30. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3505-6/2009-34
Kranjska Gora, dne 12. oktobra 2022
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat

3351.

Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine, ceni za stavbno
zemljišče in povprečnih stroškov
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Kranjska Gora za leto 2023

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni
koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora (UVG 30/2000) ter 16. člena
Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je
Občinski svet Občine Kranjska Gora na 24. seji dne 12. 10.
2022 sprejel
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SKLEP
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske
površine, ceni za stavbno zemljišče
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora
za leto 2023
1. člen
Izhodiščna cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine,
izračunane po standardu SIST ISO 9836 za III. stopnjo opremljenosti, brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene
stavbnega zemljišča na dan 31. 12. 2022 znaša 1.566,19 EUR.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti
100–200 prebivalcev na hektar znašajo 221,47 EUR/m2 uporabne površine, in sicer:
– za komunalne objekte in naprave v individualni rabi
100,06 EUR /m2
– za komunalne objekte in naprave v kolektivni rabi
121,41 EUR /m2.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.
Št. 422-38/2022-3
Kranjska Gora, dne 12. oktobra 2022
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat

KRŠKO
3352.

Poslovnik o delu Občinskega sveta Mestne
občine Krško

Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 29. člena
Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je
Občinski svet Mestne občine Krško, na 34. seji, dne 29. 9.
2022, sprejel
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2. člen
(uporaba slovenskega jezika)
Občinski svet posluje v slovenskem jeziku.
3. člen
(javnost dela)
(1) Delo občinskega sveta je javno.
(2) Način zagotavljanja javnosti dela občinskega sveta
določa ta poslovnik.
(3) Javnost se lahko s seje občinskega sveta omeji ali
izključi samo, če tako odloči občinski svet, ob pogojih in na
način predpisan s tem poslovnikom.
4. člen
(način dela)
(1) Občinski svet dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.
(2) Redne seje občinskega sveta se sklicujejo praviloma
ob četrtkih:
– v času pomladanskega zasedanja občinskega sveta in
sicer praviloma med 10. januarjem in 30. julijem ter
– v času jesenskega zasedanja občinskega sveta in sicer
praviloma med 10. septembrom in 20. decembrom.
5. člen
(predstavljanje občinskega sveta)
Občinski svet predstavlja in zastopa župan občine.
6. člen
(žig občinskega sveta)
(1) Občinski svet uporablja žig, določen s statutom občine
Krško.
(2) Žig, ki je okrogle oblike, ima v zgornjem delu krožnice
napis »MESTNA OBČINA KRŠKO«, v sredini grb občine in v
spodnjem delu krožnice napis »OBČINSKI SVET«.
(3) Občinski svet uporablja žig na vabilih za seje, na sprejetih internih aktih, drugih odločitvah ter dopisih in ostalih pisnih
odpravkih občinskega sveta.
(4) Pečat občinskega sveta se hrani v prostorih občinske
uprave, dostop do njega pa imajo župan občine in s strani
župana občine določen delavec občinske uprave, ki opravlja
administrativna dela za občinski svet (v nadaljevanju: pooblaščeni delavec občinske uprave).
(5) Žig občinskega sveta uporabljajo v okviru svojih nalog
tudi delovna telesa občinskega sveta.
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
7. člen
(splošna določba)

POSLOVNIK
o delu Občinskega sveta Mestne občine Krško

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(sklic in vodenje prve seje)

8. člen

1. člen
(predmet urejanja)
(1) S tem poslovnikom se ureja organizacija in način
dela Občinskega sveta Mestne občine Krško (v nadaljevanju:
občinski svet) ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.
(2) Organi Mestne občine (v nadaljevanju: občine) in
druga delovna telesa občinskega sveta ter sveti krajevnih skupnosti in mestnih četrti delajo po določbah tega poslovnika,
v kolikor v skladu s statutom občine ne sprejmejo svojega
poslovnika.

(1) Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče
župan dvajset dni po izvolitvi članov občinskega sveta.
(2) Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.
(3) Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana
določi občinski svet.
9. člen
(mandatna komisija)
(1) Na prvi seji občinskega sveta navzoči člani občinskega
sveta izmed sebe izvolijo tričlansko mandatno komisijo.
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(2) Člane mandatne komisije predlaga župan, lahko pa
tudi vsak član občinskega sveta. Občinski svet glasuje najprej
o predlogu župana, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov
občinskega sveta po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler
niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih občinski svet ne odloča.
(3) Mandatni komisiji se izroči poročilo volilne komisije in
potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta. Mandatna komisija
nato pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih
pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane
občinskega sveta.
(4) Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana
ali predstavnikov kandidatur.
10. člen
(potrditev mandatov)
(1) Mandate članov občinskega sveta potrdi občinski svet
na predlog mandatne komisije, ko dobi njeno poročilo.
(2) Občinski svet odloči o potrditvi mandatov, ki niso
sporni, skupaj, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
(3) Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen,
ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o
pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
(4) Občinski svet na podlagi poročila volilne komisije in
potrdila o izvolitvi župana, ter na podlagi poročila mandatne
komisije, posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za
župana, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
11. člen
(nastop in prenehanje mandatov)
(1) Ko se občinski svet konstituira in ugotovi izvolitev
župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta
in novoizvoljeni župan, mandat dotedanjim članom občinskega
sveta in županu pa preneha.
(2) S prenehanjem mandata članov občinskega sveta
preneha članstvo tudi članom v nadzornem odboru občine ter
stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
12. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Ko je občinski svet konstituiran, imenuje praviloma najprej izmed svojih članov sedem člansko komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
OBČINSKEGA SVETA
13. člen
(splošna določba)
(1) Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
(2) Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in njihovih delovnih teles, katerih člani so.
(3) Člani občinskega sveta se lahko udeležujejo tudi sej
drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem
delu, vendar brez pravice glasovanja.
14. člen
(pravice članov občinskega sveta)
Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih aktov,
za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejema
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občinski svet le na predlog župana, ter obravnavo vprašanj iz
njegove pristojnosti,
– predlagati dopolnila (amandmaje) k predlogom splošnih
aktov občine, drugih aktov in odločitev občinskega sveta,
– glasovati o predlogih in dopolnilih (amandmajih) splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev občinskega sveta,
– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občinskega
sveta in predlagati uvrstitev zadev na dnevni red seje ter predlagati prednostni vrstni red obravnave posamezne zadeve na
seji občinskega sveta,
– postavljati vprašanja, predloge in pobude in zahtevati
odgovore nanje,
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov, javnih
podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica
je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z zakonom
svoje predstavnike,
– vpogledati v vsa pisna gradiva s katerimi razpolaga
občinski svet in posamezna delovna telesa,
– v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet, do
povrnitve stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije člana občinskega sveta oz. člana delovnih teles občinskega sveta.
15. člen
(dolžnosti članov občinskega sveta)
Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom
ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.
16. člen
(odškodninska in kazenska odgovornost)
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost
zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.
17. člen
(vprašanja, predlogi in pobude)
(1) Vsak član občinskega sveta ima pravico postavljati
vprašanja, predloge in pobude ter zahtevati od župana, drugih
občinskih organov in od občinske uprave, obvestila in pojasnila,
ki so mu potrebna v zvezi z delom v občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.
(2) Vprašanja, predlogi in pobude se dajejo v pisni obliki
na seji Občinskega sveta oziroma najkasneje v petih dneh po
zaključku seje.
(3) Župan, drugi občinski organi in občinska uprava, so
dolžni odgovoriti in posredovati obvestila na vprašanja, predloge in pobude članov občinskega sveta. Če član občinskega
sveta to posebej zahteva, mu je potrebno odgovoriti oz. posredovati pojasnila tudi v pisni obliki in sicer v gradivu za naslednjo
sejo občinskega sveta, če je med sejama najmanj petnajst dni.
IV. DELOVNO PODROČJE OBČINSKEGA SVETA
18. člen
(področje dela)
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki
jo določa na podlagi ustave in zakona statut občine.
V. ADMINISTRATIVNA, TEHNIČNA IN STROKOVNA
POMOČ PRI DELU OBČINSKEGA SVETA
19. člen
(strokovno in administrativno delo za občinski svet)
(1) Za strokovno in administrativno delo za svet in za
delovna telesa sveta je odgovoren direktor občinske uprave.
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(2) Direktor občinske uprave organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga
opravila, potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih
teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi
določeno posebno delovno mesto.
VI. SEJE OBČINSKEGA SVETA
20. člen
(sklicevanje sej)
(1) Seje občinskega sveta in nadaljevanja prekinjenih sej
sklicuje župan.
(2) Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, na
lastno pobudo, pobudo članov občinskega sveta, nadzornega
odbora in delovnih teles občinskega sveta.
(3) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku
sedem dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali.
(4) Vabilo z gradivom za sejo občinskega sveta se vselej
pošlje članom sveta, županu, podžupanu, direktorju občinske
uprave, vsem krajevnim skupnostim in mestnim četrtim občine
ter v vednost predsedniku nadzornega odbora in medijem.
Javnost se obvesti z objavo vabila na spletni strani občine.
(5) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne
točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske uprave. Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost
je, glede na dnevni red seje, potrebna.
21. člen
(sklic redne seje)
(1) Redno sejo občinskega sveta se sklicuje po potrebi,
najmanj pa štirikrat letno.
(2) Sklic redne seje občinskega sveta s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti vročen članom občinskega
sveta najkasneje deset dni pred sejo.
22. člen
(sklic izredne seje)
(1) Izredno sejo občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.
(2) O sklicu izredne seje občinskega sveta morajo biti
obveščeni člani občinskega sveta vsaj en dan pred samo sejo.
(3) Gradivo za izredno sejo občinskega sveta mora biti
vročeno članom občinskega sveta s sklicem izredne seje oziroma se lahko predloži članom tudi na sami seji.
(4) V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje občinskega sveta morajo biti navedeni razlogi za njen sklic.
(5) Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov za sklic
izredne seje, se seja ne opravi in se skliče redna seja v skladu
s tem poslovnikom.
23. člen
(sklic korespondenčne seje)
(1) Korespondenčno sejo občinskega sveta se lahko skliče zaradi odločanja o nujnih zadevah kadar ni pogojev za
sklic redne niti izredne seje občinskega sveta, ali kadar gre za
odločanje o manj pomembnih zadevah glede katerih ne bi bilo
smotrno sklicevati redne oziroma izredne seje, ali kadar člani
občinskega sveta na predhodni seji sklenejo, da naj se glede
odločanja o posamezni zadevi skliče korespondenčna seja
občinskega sveta.
(2) Korespondenčna seja občinskega sveta se opravi
telefonsko ali elektronsko oziroma na drug primeren način, ki
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omogoča, da lahko člani občinskega sveta odločajo o posamezni zadevi.
(3) O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki mora
med drugim vsebovati tudi vzrok za sklic takšne seje. Zapisnik
potrdi občinski svet na naslednji redni seji.
24. člen
(vodenje sej)
(1) Seje občinskega sveta vodi župan.
(2) Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta (v nadaljevanju: predsedujoči).
(3) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje občinskega
sveta, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
25. člen
(javnost sej)
(1) Seje občinskega sveta so javne.
(2) Javnost se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.
(3) Akreditirane predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se povabi na seje občinskega sveta z osebnim
vabilom, ki mu je predloženo gradivo za sejo.
(4) Evidenca akreditiranih novinarjev se vodi v občinski
upravi. Pooblaščeni delavec občinske uprave v evidenco vpiše
novinarje, ki mu predložijo zahtevo za akreditacijo.
(5) Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren prostor,
da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem dela ne
moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za
člane občinskega sveta.
26. člen
(izključitev javnosti)
(1) Župan lahko na lastno pobudo ali pobudo kateregakoli
člana občinskega sveta predlaga, da občinski svet s sklepom
izključi javnost s seje v celoti ali ob obravnavi posamezne točke
dnevnega reda, če je to potrebno zaradi zagotovitve varstva
osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom
občine oziroma druge javne ali zasebne pravne osebe, zaupne
narave oziroma pomenijo državno, vojaško ali uradno tajnost.
(2) Kadar občinski svet sklene, da bo izključil javnost,
odloči, kdo je lahko poleg župana in članov občinskega sveta
še navzoč na seji občinskega sveta.
27. člen
(predlog dnevnega reda)
(1) Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi
župan.
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki
imajo pravico zahtevati sklic seje občinskega sveta.
(3) V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo le točke,
za obravnavo katerih so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem
poslovnikom.
(4) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.
(5) Za oblikovanje predloga dnevnega reda seje občinskega sveta lahko župan skliče kolegij občinskega sveta.
28. člen
(časovno trajanje sej)
(1) Seje občinskega sveta se praviloma sklicuje ob petnajst trideseti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma
ne trajajo več kot štiri ure.
(2) Predsedujoči lahko odredi petnajst minutni odmor vsaj
po dveh urah neprekinjenega dela.
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(3) Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja posamezne točke dnevnega reda, če
je to potrebno zaradi priprave dopolnil oziroma amandmajev,
mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma
pridobitve zahtevanih podatkov.
(4) Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se
ga lahko pred oziroma v okviru posamezne točke dnevnega
reda največ dvakrat.
(5) Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski svet,
ali se lahko odredi odmor, ali se seja občinskega sveta prekine
in nadaljuje drugič, ali pa se seja občinskega sveta kljub temu
nadaljuje.
29. člen
(vzdrževanja reda na seji)
(1) Za red na seji občinskega sveta je dolžan skrbeti
predsedujoči.
(2) Na seji občinskega sveta ne sme nihče govoriti, dokler
mu predsedujoči ne da besede.
(3) Predsedujoči je dolžan skrbeti, da govorniku nihče ne
seže v besedo oziroma ga med govorom nihče ne moti.
(4) Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsedujoči.
30. člen
(ukrepi proti kršiteljem)
Za kršitve reda na seji občinskega sveta sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje občinskega sveta.
31. člen
(opomin)
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta ali drugi
prisotni osebi, če le-ta govori, čeprav ni dobil besede, če sega
govorniku v besedo ali če na kak drug način krši red na seji
občinskega sveta ali krši določila tega poslovnika.
32. člen
(odvzem besede)
Predsedujoči lahko odvzame besedo članu občinskega
sveta ali drugemu govorniku, če s svojim obnašanjem ali govorjenjem na seji občinskega sveta krši red in določbe tega
poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje
red in določbe tega poslovnika.
33. člen
(odstranitev s seje)
(1) Predsedujoči lahko odredi, da se s seje ali dela seje
občinskega sveta odstrani član občinskega sveta ali govornik,
če kljub opominu ali odvzemu besede krši red na seji občinskega sveta, tako da onemogoča delo občinskega sveta.
(2) Član občinskega sveta ali govornik, ki mu je bil izrečen
ukrep odstranitve s seje ali dela seje občinskega sveta, mora
takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.
(3) Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje občinskega sveta in iz poslopja, v katerem je seja, vsak drug
udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem
onemogoča nemoten potek seje občinskega sveta.
(4) Če je red huje kršen, lahko predsedujoči odredi, da se
odstranijo vsi poslušalci.
34. člen
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35. člen
(zapisnik)
(1) O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
(2) Zapisnik mora obsegati vse glavne podatke o seji
občinskega sveta, predvsem pa:
– podatke o času in kraju seje,
– imena prisotnih in odsotnih članov občinskega sveta,
– kdo je vodil sejo,
– dnevni red seje,
– dobesedni zapis vseh sklepov o katerih je občinske
svet odločal,
– izid glasovanja o posameznih predlogih in sklepih,
– čas zaključka seje.
(3) V zapisnik se ne pišejo dobesedni govori članov občinskega sveta in drugih, ki jim je bila na seji občinskega sveta
dana beseda, se jih pa zavede kot razpravljalce.
(4) Na predlog posameznega člana občinskega sveta, se
lahko v zapisnik vpisujejo tudi drugi zaznamki. Če predlog člana občinskega sveta za vpis v zapisnik ni sprejet, ima pravico,
da zapisniku o tem predloži svojo pisno izjavo.
(5) Zapisnik se pošlje članom občinskega sveta praviloma
skupaj z vabilom in gradivom za naslednjo sejo občinskega
sveta.
(6) Po potrditvi zapisnika seje občinskega sveta, zapisnik
podpiše predsedujoči, ki je predsedoval seji občinskega sveta
glede katere je bil potrjen zapisnik, in zapisnikar.
36. člen
(glasovno snemanje seje)
(1) Seje občinskega sveta se glasovno snema.
(2) Posnetek seje občinskega sveta se hrani še leto dni po
prenehanju mandata članov občinskega sveta, ki so sestavljali
občinski svet, katerega seja je bila snemana.
37. člen
(poslušanje posnetka)
(1) Član občinskega sveta je upravičen poslušati posnetek seje občinskega sveta v prostorih občinske uprave ob
navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
(2) Druge osebe lahko poslušajo posnetek seje le z dovoljenjem župana in ob navzočnosti pooblaščenega javnega
uslužbenca, če za to izkažejo upravičen interes.
38. člen
(prepis posnetka)
(1) Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje občinskega sveta dobesedno prepiše (magnetogram).
(2) Zahtevo za prepis posnetka seje občinskega sveta, v
kateri navede del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in
utemeljitev, vloži pisno pri županu.
(3) Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da
so razlogi utemeljeni.
(4) Če župan zahtevi po prepisu posnetka ne ugodi, lahko
član občinskega sveta, ki je vložil zahtevo, na naslednji seji
občinskega sveta zahteva, da se o prepisu odloči občinski svet.
Odločitev občinskega sveta je dokončna in zavezuje župana.
(5) Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega posnetka
seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti,
dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg
svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenem javnem
uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.
VII. POTEK SEJE OBČINSKEGA SVETA

(izredni ukrep prekinitve seje)

39. člen
(začetek seje)

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti ali
vzpostaviti reda na seji občinskega sveta, jo prekine.

(1) Seja občinskega sveta se prične, ko predsedujoči
naznani začetek seje, nato pa obvesti občinski svet, kdo izmed
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članov občinskega sveta ga je obvestil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.
(2) Predsedujoči nadalje ugotovi, ali je občinski svet
sklepčen. Če je občinski svet po prvem ugotavljanju sklepčnosti nesklepčen, predsedujoči sklepčnost ugotovi še enkrat in sicer po preteku petnajstih minut od prvega ugotavljanja sklepčnosti.
(3) Po ugotovitvi sklepčnosti predsedujoči obvesti občinski svet, kdo je povabljen na sejo občinskega sveta.
(4) Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila
v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
40. člen
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(1) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda
lahko predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja poda dopolnilno obrazložitev, ki sme trajati največ deset minut.
(2) Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati
dopolnilno obrazložitev, če tako sklene občinski svet.
(3) Po morebitni dopolnilni obrazložitvi poda stališče o
zadevi predstavnik matičnega delovnega telesa.
(4) Po končani razpravi o točki dnevnega reda poda predlagatelj oziroma njegov predstavnik odgovore na posamezna
v razpravi zastavljena vprašanja.
45. člen

(1) Preden občinski svet določi dnevni red, odloča o
sprejemu zapisnika prejšnje seje občinskega sveta, v kolikor
je le-ta predložen h gradivu.
(2) Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno
spremeni ali dopolni.
(3) O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje občinskega sveta odloči občinski
svet brez razprave.
(4) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj
niso bile podane pripombe ali dopolnitve, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

(razprava)

(sprejemanje dnevnega reda)
(1) Občinski svet na začetku seje določi dnevni red.
(2) Pri določanju dnevnega reda občinski svet najprej
odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z
dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi
in nato o morebitnih predlogih za združitev obravnav ali hitri
postopek.
(3) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko dajo
na glasovanje, v razpravo in sprejem le, če so razlogi za
razširitev nastali po sklicu seje občinskega sveta in če je bilo
članom občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za
uvrstitev zadeve na dnevni red. Predlagatelj razširitve dnevnega reda ima pravico predlog obrazložiti, pri čemer lahko
obrazložitev traja največ deset minut.
(4) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma razširitev dnevnega reda, da predsedujoči na glasovanje
predlog dnevnega reda v celoti.
42. člen
(predlogi, vprašanja in pobude)
(1) Po sprejemu dnevnega reda seje občinskega sveta
je na vsaki redni seji občinskega sveta predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja, predloge in pobude
članov občinskega sveta, ki ne sme trajati več kot eno uro.
(2) Če točka dnevnega reda za vprašanja, predloge in
pobude članov občinskega sveta, ni zaključena v eni uri, se
nadaljuje kot zadnja točka dnevnega reda.
43. člen
(obravnavanje točk dnevnega reda)
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo
po določenem, sprejetem, vrstnem redu.
(2) Med sejo občinskega sveta lahko občinski svet
spremeni vrstni red za obravnavo posameznih zadev, če to
narekujejo razlogi za racionalni potek seje občinskega sveta.
(3) Člani občinskega sveta odločajo o vsaki predlagani
spremembi vrstnega reda posebej in sicer brez razprave.
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(dopolnilna obrazložitev)

(sprejem zapisnika)

41. člen
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(1) Člani občinskega sveta o točki dnevnega reda razpravljajo po vrstnem redu kot so se priglasili k razpravi.
(2) Če člana občinskega sveta, ki se je prijavil k razpravi,
v času, ko je na vrsti za razpravo, ni v dvorani, mu predsedujoči
lahko omogoči razpravo kot zadnjemu razpravljalcu.
(3) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, razpravo o posamezni točki dnevnega reda sklene.
46. člen
(omejitev razprave)
(1) Član občinskega sveta, ki se javi k razpravi k posamezni točki dnevnega reda sme govoriti le o vprašanju, ki je na
dnevnem redu in o katerem teče razprava.
(2) Pri vsaki točki dnevnega reda ima posamezni član občinskega sveta pravico do ene razprave v trajanju deset minut
in do dveh replik, od katerih lahko vsaka traja po tri minute.
47. člen
(kršitve razprave)
(1) Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni.
(2) Če se tudi po opominu ne drži dnevnega reda oziroma
nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo.
(3) Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja.
O ugovoru odloči občinski svet brez razprave.
48. člen
(proceduralna vprašanja)
(1) Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika, kršitvi dnevnega reda ali želi opozoriti na kakšno
drugo proceduralno zadevo, mora predsedujoči dati besedo
takoj, ko jo le-ta zahteva.
(2) Beseda člana občinskega sveta o proceduralnem
vprašanju ne sme trajati več kot tri minute.
(3) Po proceduralnem vprašanju da predsedujoči pojasnilo glede proceduralnega vprašanja.
(4) Če član občinskega sveta, ki je postavil proceduralno
vprašanje, ni zadovoljen s pojasnilom, odloči o tem vprašanju
občinski svet brez razprave.
49. člen
(odložitev obravnave)
(1) Občinski svet lahko odloži obravnavo posamezne točke dnevnega reda in odločanje o njej, če ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne informacije in mnenja, ki lahko bistveno
vplivajo na samo odločanje.
(2) Člani občinskega sveta odločajo o tem z glasovanjem.
50. člen
(preložitev)
Če občinski svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal
razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če občinski svet
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o zadevi ne želi odločati na isti seji, se razprava oziroma
odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej občinskega sveta.

Član občinskega sveta glasuje tako, da glasno izjavi »ZA«,
»PROTI« ali »NE GLASUJEM«.

51. člen

(tajno glasovanje)

(prekinitev seje)
Predsedujoči lahko prekine sejo občinskega sveta in določi kdaj se bo nadaljevala, zlasti v primerih, ko so potrebna
usklajevanja, posvetovanja, če seja ni sklepčna ter v drugih
primerih, kadar to predlagajo člani občinskega sveta.
52. člen
(zaključek seje)
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, predsedujoči
zaključi sejo občinskega sveta.

58. člen
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Opravila v zvezi z vodenjem in ugotavljanjem izida
tajnega glasovanja, vodi tričlanska komisija za glasovanje.
(3) Tričlansko komisijo za glasovanje vodi predsedujoči,
v njej pa sta poleg njega še dva člana občinskega sveta, ki ju
na predlog predsedujočega določi občinski svet.
(4) Za administrativno-tehnična opravila v zvezi s tajnim glasovanjem je zadolžen pooblaščeni delavec občinske
uprave.
59. člen
(glasovnice za tajno glasovaje)

VIII. SPREJEMANJE ODLOČITEV OBČINSKEGA SVETA
53. člen
(sklepčnost)
(1) Občinski svet veljavno odloča, če je na seji občinskega
sveta navzoča večina vseh članov občinskega sveta.
(2) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v dvorani v kateri poteka seja občinskega sveta.
(3) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje občinskega
sveta, na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi in pred vsakim posameznim glasovanjem.
54. člen
(odločanje)
(1) Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov občinskega sveta, če ni z zakonom,
statutom ali tem poslovnikom določena drugačna večina.
(2) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska
večina glasov vseh članov občinskega sveta, občinski svet veljavno odloča, če je na seji občinskega sveta navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.
55. člen
(način odločanja)
(1) Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko občinski svet odloča le,
kadar je z zakonom, statutom ali tem poslovnikom določeno,
da se glasuje tajno.
56. člen
(obrazložitev glasu)
(1) Pred glasovanjem ima vsak član občinskega sveta
pravico, da obrazloži svoj glas, razen če ta poslovnik ne določa
drugače.
(2) Obrazložitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ dve minuti.
57. člen
(javno glasovanje)
(1) Javno se glasuje tako, da predsedujoči pozove člane
občinskega sveta, naj se izjavijo, kdo je za predlog in kdo proti
predlogu.
(2) Glasuje se hkrati, in sicer z uporabo elektronske naprave ali z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
(3) Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če občinski svet tako odloči na obrazložen predlog predsedujočega ali
najmanj ene četrtine vseh članov občinskega sveta.
(4) Člane občinskega sveta se pozove k poimenskem
glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov.

(1) Za tajno glasovanje se natisne toliko glasovnic, kot je
članov občinskega sveta.
(2) Glasovnice morajo biti overjene s žigom, ki ga uporablja občinski svet.
(3) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča in
opredelitev »ZA« ter »PROTI«. Opredelitev »ZA« je na dnu
glasovnice za besedilom predloga na desni strani, opredelitev
»PROTI« pa na levi strani.
(4) Glasovnica za imenovanje posameznih kandidatov
mora vsebovati zaporedne številke, priimke in imena kandidatov po abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje
se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko
zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom
na glasovnici treba imenovati.
(5) Glasovnica mora vsebovati tudi navodilo za glasovanje.
60. člen
(potek tajnega glasovanja)
(1) Predsedujoči pred začetkom tajnega glasovanja določi
čas, ob katerem se glasovanje začne in ob izteku katerega se
sklene.
(2) Komisija za glasovanje vroči glasovnice članom občinskega sveta in sproti na seznamu označi, kateri član je prejel
glasovnico.
(3) Glasuje se na prostoru, ki je določen za glasovanje in
na katerem je zagotovljena tajnost glasovanja.
(4) Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži besedico »ZA« ali besedico »PROTI« oziroma, da obkroži številko
pred priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.
(5) Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda
glasovnico v glasovalno skrinjico.
61. člen
(ugotavljanje izida tajnega glasovanja)
(1) Ko je tajno glasovanje končano, se komisija za glasovanje s pooblaščenim delavcem občinske uprave umakne v
poseben prostor, da ugotovi izid glasovanja. Preden komisija
odpre glasovalno skrinjico, prešteje nerazdeljene glasovnice in
jih vloži v posebno ovojnico, ki jo zapečati.
(2) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, ki ni izpolnjena
v skladu z navodilom o načinu glasovanja, je neveljavna.
(3) Ugotavljanje izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«, oziroma, kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več
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kandidatih za isto funkcijo, število glasov, ki so jih dobili
posamezni kandidati,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan
s predpisano večino, oziroma, kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, kateri kandidat
je izvoljen.
(4) O ugotovitvah izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo člani komisije za glasovanje.
62. člen
(ponovitev glasovanja)
(1) Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku
glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje
ponovi.
(2) O ponovitvi glasovanja odloči občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov občinskega sveta
brez razprave, na obrazložen predlog člana občinskega
sveta, ki je utemeljeno ugovarjal poteku ali ugotovitvi izida
glasovanja, ali na predlog predsedujočega oziroma komisije
za glasovanje.
63. člen
(objava izida glasovanja)
Po vsakem končanem glasovanju ugotovi predsedujoči
izid glasovanja in na podlagi izida razglasi, da je predlog, o
katerem je občinski svet glasoval, sprejet ali zavrnjen.

Št.

137 / 28. 10. 2022 /

Stran

10409

68. člen
(vodja svetniške skupine)
(1) Vodja svetniške skupine ima pravico na seji občinskega sveta pred glasovanjem v imenu svetniške skupine zahtevati deset minutno prekinitev seje občinskega sveta.
(2) Predsedujoči prekine sejo občinskega sveta brez
predhodnega glasovanja.
(3) Vodja svetniške skupine ima pravico sodelovanja na
kolegiju občinskega sveta.
X. KOLEGIJ OBČINSKEGA SVETA
69. člen
(splošna določba)
(1) Kolegij občinskega sveta je posvetovalno telo župana.
(2) Kolegij občinskega sveta pomaga županu pri organiziranju dela občinskega sveta, pri usklajevanju dela delovnih
teles in pri pripravah na seje občinskega sveta ter pri drugih
zadevah iz pristojnosti župana kot predsedujočega sejam občinskega sveta.
70. člen
(sestava kolegija)

(ponovno odločanje o zadevi)

(1) Kolegij občinskega sveta sestavlja župan, podžupani
in vodje svetniških skupin.
(2) Na seje kolegija občinskega sveta lahko župan povabi
tudi samostojne svetnike, poročevalce v posameznih zadevah,
predsednike delovnih teles in druge osebe, za katere oceni, da
je njihova prisotnost potrebna oziroma koristna.

Točko dnevnega reda, ki jo je z enako vsebino občinski
svet že zavrnil, se lahko uvrsti na dnevni red šele po preteku
treh mesecev.

(sklic in vodenje kolegija)

64. člen

IX. SVETNIŠKE SKUPINE
65. člen
(pravica povezovanja)
(1) Člani občinskega sveta imajo pravico, da se povezujejo v svetniške skupine.
(2) Posamezni član občinskega sveta je lahko član le v
eni svetniški skupini.
(3) Svetniška skupina mora šteti najmanj tri člane občinskega sveta.
(4) Člani svetniške skupine izmed sebe določijo vodjo
svetniške skupine.
66. člen
(ustanovitev svetniške skupine)
(1) Člani občinskega sveta lahko ustanovijo svetniško
skupino kadarkoli v času trajanja svojega mandata.
(2) O ustanovitvi svetniške skupine vodja svetniške skupine obvesti župana in mu predloži seznam članov z njihovimi
podpisi.
67. člen

71. člen
(1) Kolegij občinskega sveta skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana kolegija.
(2) Sejo kolegija občinskega sveta vodi župan, ob njegovi
zadržanosti pa podžupan. V kolikor ima občina več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi župan.
(3) Pri delu kolegija sodeluje tudi pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki pomaga županu pri pripravi sej kolegija in
skrbi za zapisnike sej kolegija.
72. člen
(pristojnosti kolegija)
Župan skliče sejo kolegija občinskega sveta, da se posvetuje o:
– predlogih dnevnega reda sej občinskega sveta,
– predlogih za uvrstitev ali umik kake zadeve z dnevnega
reda,
– predlogih za hitri postopek sprejemanja določenih aktov,
– predlogih za skrajšani postopek sprejemanja določenih
aktov,
– pogojih za delo članov občinskega sveta in svetniških
skupin,
– določitvi matičnosti delovnega telesa,
– drugih zadevah, za katere to določa ta poslovnik.

(spremembe v svetniški skupini)
(1) Vodja svetniške skupine obvesti župana o morebitnih
spremembah števila članov svetniške skupine v osmih dneh po
nastali spremembi. Ob pristopu novih članov predloži županu
njihove podpisane pristopne izjave.
(2) Če se število članov svetniške skupine zmanjša pod
tri člane, župan ugotovi prenehanje obstajanja svetniške skupine in o tem obvesti občinski svet ter svetniško skupino, ki je
prenehala obstajati.
(3) Dvoje ali več svetniških skupin se lahko združi v eno
svetniško skupino.

XI. DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
73. člen
(splošna določba)
(1) Občinski svet ustanovi delovna telesa občinskega
sveta za proučevanje posameznih področij, za oblikovanje
stališč do posameznih vprašanj, za obravnavanje pobud,
predlogov, mnenj in pripomb, ki se nanašajo na delo občinskega sveta oziroma na posamezne zadeve, o katerih
odloča občinski svet.
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(2) Poleg delovnih teles, ustanovljenih s statutom in tem
poslovnikom, lahko občinski svet ustanavlja delovna telesa s
statutarnim sklepom, v katerem določi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno področje.
(3) Delovno telo izmed svojih članov izvoli predsednika in
njegovega namestnika. Predsednik in namestnik sta lahko le
člana občinskega sveta.
74. člen
(matično delovno telo)
(1) Z zadevami, ki spadajo na eno področje, se načeloma
ukvarja le eno matično delovno telo občinskega sveta.
(2) Matičnost delovnega telesa določa župan.
75. člen
(način dela)
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– odbor za gospodarstvo in turizem,
– odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja,
– odbor za krajevne skupnosti, mestne četrti in komunalno
infrastrukturo,
– odbor za mladino,
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za zaščito in reševanje.
(2) S sklepom lahko občinski svet ustanovi tudi druge
začasne odbore.
(3) Pristojnost odborov je določena s statutom občine
oziroma s sklepom iz drugega odstavka tega člena.
XII. AKTI OBČINSKEGA SVETA
79. člen
(splošna določba)

(1) Delovno telo občinskega sveta dela na sejah.
(2) Sejo delovnega telesa skliče in vodi predsednik delovnega telesa na lastno pobudo, na pobudo članov delovnega telesa ali članov občinskega sveta. V primeru njegove odsotnosti,
ga nadomešča namestnik.
(3) Predsednik delovnega telesa je dolžan sklicati sejo
delovnega telesa, če to zahteva župan, najmanj tretjina članov
delovnega telesa ali najmanj četrtina članov občinskega sveta.
(4) Če predsednik delovnega telesa ne skliče seje delovnega telesa v roku petnajst dni od dneva, ko je bila podana
zahteva po sklicu seje s strani oseb iz prejšnjega odstavka, jo
skliče župan.
(5) Delovno telo določi poročevalca za poročanje na seji
občinskega sveta za vsako zadevo, ki jo obravnava in ki bo
obravnavana na seji občinskega sveta.
(6) Delovno telo občinskega sveta veljavno dela, če je na
seji navzočih več kot polovica članov delovnega telesa.

(1) Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z
zakonom ter statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
(2) Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila in obvezne razlage določb statuta občine in drugih aktov
občinskega sveta ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.

76. člen

(objava aktov občinskega sveta)

(vrste delovnih teles)
(1) Delovna telesa občinskega sveta se delijo na komisije
občinskega sveta in odbore občinskega sveta.
(2) Komisijo občinskega sveta sestavlja pet do sedem
članov, ki jih imenuje občinski svet, od tega vsaj štiri iz vrst
članov občinskega sveta.
(3) Odbore občinskega sveta sestavlja sedem do devet
članov, ki jih imenuje občinski svet, od tega vsaj pet iz vrst
članov občinskega sveta.
(4) Odbor za mladino sestavlja devet članov, ki jih imenuje
občinski svet. Pet članov je iz vrst občinskega sveta, štirje člani
so zunanji. Zunanji člani v trenutku imenovanja ne smejo biti
starejši od 29 let, pri čemer morata biti vsaj dva predlagana s
strani organizacij v mladinskem sektorju.
77. člen
(komisije občinskega sveta)
(1) Občinski svet ima naslednje stalne komisije:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– normativno-pravno komisijo,
– komisijo za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami,
– komisijo za vloge in pritožbe.
(2) S sklepom lahko občinski svet ustanovi tudi druge
začasne komisije.
(3) Pristojnost komisij je določena s statutom občine oziroma s sklepom iz drugega odstavka tega člena.
78. člen
(odbori občinskega sveta)
(1) Občinski svet ima naslednje stalne odbore:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za finance in občinsko premoženje,

80. člen
(1) Statut, odloki in drugi splošni akti občinskega sveta ter
obvezne razlage splošnih pravnih aktov, se objavijo v uradnem
glasilu in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.
(2) Splošne akte iz prvega odstavka tega člena pošlje
v objavo župan v roku sedmih dni po sprejemu na seji občinskega sveta, razen, če ne zadrži objavo v skladu z zakonom.
81. člen
(predlagatelj)
(1) Proračun občine, zaključni račun proračuna ter druge
akte občinskega sveta, za katere je v zakonu ali statutu občine
tako določeno, predlaga v sprejem občinskemu svetu župan.
(2) Odloke in druge akte občinskega sveta, razen proračuna občine, zaključnega računa proračuna ter druge akte
občinskega sveta, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejema občinski svet na predlog župana, lahko
predlaga v sprejem vsak član občinskega sveta, župan, odbori
in komisije občinskega sveta, ali najmanj 5 % volivcev v občini.
82. člen
(sodelovanje javnosti pri pripravi splošnih aktov občine)
(1) Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih organizacij, strokovne in
druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine se
osnutki statuta občine, odlokov, proračuna, prostorskih aktov
in drugih načrtov razvoja objavijo na spletni strani občine, najpozneje sedem (7) dni pred sejo sveta, na kateri bo izvedena
splošna razprava, in javnost pozove, da v tem roku, na način,
določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge.
(2) Objavi splošnega akta občine na spletni strani občine
se priloži povzetek vsebine s strokovnimi podlagami, ključnimi
vprašanji, ki zadevajo predlog splošnega akta in njegovimi cilji.
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(3) Po končani obravnavi iz prvega odstavka tega člena
pripravi občinska uprava osnutek poročila o sodelovanju javnosti s predstavitvijo vpliva pripomb in predlogov na vsebino
predloga splošnega akta in ga predloži predlagatelju.
(4) Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega
akta ter o upoštevanih oziroma zavrnjenih pripombah in predlogih, se objavi na spletni strani občine in hrani v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva občine, skupaj z izvirnikom sprejetega splošnega akta.
83. člen
(podpisovanje aktov občinskega sveta)
(1) Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
(2) Izvirnike aktov občinskega sveta se žigosa in shrani v
stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.
84. člen
(podpisovanje aktov delovnih teles)
Sklepe, stališča in priporočila, ki jih delovna telesa občinskega sveta sprejemajo pri svojem delu, podpisujejo predsedniki teh delovnih teles.
XIII. POSTOPEK SPREJEMANJA AKTOV
OBČINSKEGA SVETA
85. člen
(splošna določba)
(1) Če z zakonom, statutom ali tem poslovnikom ni drugače določeno, se splošni akti občinskega sveta obravnavajo
in sprejemajo po dvofaznem postopku.
(2) Ostale določbe tega poslovnika v zvezi z odlokom,
se uporabljajo tudi za ostale splošne akte občinskega sveta.
(3) Prostorski akti, rebalans, spremembe proračuna in
zaključni račun proračuna občine se sprejemajo po enofaznem
postopku.
86. člen
(postopek sprejemanja odloka)
Odlok se praviloma sprejema v dveh obravnavah, in sicer
kot osnutek odloka v prvi obravnavi in kot predlog odloka v
drugi obravnavi.
87. člen
(sestavni deli odloka)
(1) Predlagani odlok mora za sprejem na občinskemu
svetu vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
(2) Obrazložitev odloka obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in
drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
(3) Kadar se predlaga sprememba odloka, mora predlagatelj spremembam odloka priložiti tudi besedilo tistih določb
odloka, za katere se predlaga sprememba.
88. člen
(predstavnik predlagatelja)
(1) Predlagatelj odloka mora določiti svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah odloka na sejah občinskega
sveta.
(2) Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah odloka na
sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj odloka.
89. člen
(dostava odloka)
Župan pošlje predlagani odlok članom občinskega sveta
najmanj osem dni pred dnem določenim za sejo občinskega
sveta, na kateri bo obravnavan predlagani odlok.
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90. člen
(osnutek odloka)
(1) Osnutek odloka obravnava matično delovno telo občinskega sveta in v okviru svoje pristojnosti tudi normativnopravna komisija.
(2) V prvi obravnavi se razpravlja predvsem o razlogih,
ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih, načelih in temeljnih
rešitvah osnutka odloka.
(3) Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, s sklepom zavrne osnutek odloka.
(4) Če se občinski svet v načelu ne strinja z osnutkom
odloka, ga vrne predlagatelju in določi s sklepom, v katerem
pogledu je potrebno osnutek spremeniti ali dopolniti in določi
rok, v katerem mora predlagatelj poslati občinskemu svetu
spremenjen oziroma dopolnjen osnutek.
91. člen
(dopolnitve odloka)
(1) Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
odlok dopolni na podlagi stališč in sklepov, ki so bili sprejeti ob
osnutku odloka na prvi obravnavi odloka.
(2) Predlagatelj mora v obrazložitvi predloga odloka navesti,
kako so upoštevane pripombe in predlogi, ki so bili dani k osnutku
in v čem je odlok dopolnjen, posebej pa mora obrazložiti katere
predloge in pripombe ni upošteval in zakaj jih ni upošteval.
92. člen
(predlog odloka)
(1) V drugi obravnavi občinski svet razpravlja o vseh členih odloka in o samem naslovu odloka.
(2) Ko občinski svet konča razpravo o posameznih členih,
glasuje o odloku kot celoti.
93. člen
(amandmaji)
(1) V drugi obravnavi lahko člani občinskega sveta, predlagatelj in župan predlagajo spremembe in dopolnitve odloka
le z amandmaji.
(2) Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov občinskega sveta k vsakem predlogu odloka.
(3) Amandma k odloku mora biti predložen članom občinskega sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni
pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka h kateremu je predlagan amandma.
(4) Na sami seji občinskega sveta, na kateri se obravnava
predlog odloka, lahko v pisni obliki predlaga amandma župan
ali najmanj pet članov občinskega sveta.
(5) Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez obrazložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje.
(6) Župan lahko predlaga amandma na amandma članov
občinskega sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava.
Amandma na amandma mora vložiti pisno.
(7) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji občinskega sveta do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma
oziroma ga umakniti.
94. člen
(glasovanje o amandmajih)
(1) O vsakem amandmaju glasuje občinski svet praviloma
posebej in sicer po vrstnem redu členov, na katere se amandmaji nanašajo.
(2) Če je k členu odloka predlaganih več amandmajev, se
najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od predloga in
nato po tem kriteriju o drugih amandmajih.
(3) Če je bil podan amandma na amandma, se najprej
glasuje o amandmaju, ki je dan na amandma.
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95. člen

(amandma za medsebojno uskladitev)
(1) Če strokovne službe občinske uprave ugotovijo, da je
s sprejetimi amandmaji porušena medsebojna skladnost določb
odloka, opozorijo na to župana, ta pa člane občinskega sveta.
(2) V takšnem primeru lahko predlagatelj odloka, župan,
kadar ni sam predlagatelj, ali matično delovno telo, predlaga
amandma za medsebojno uskladitev določb odloka še pred
glasovanjem o predlogu odloka v celoti.
(3) Zaradi priprave takšnega amandmaja lahko predlagatelj predlaga, da se odločanje o predlogu odloka preloži na
naslednjo sejo občinskega sveta.
96. člen
(glasovanje o odloku)
(1) Ko je končana razprava o predlogu odloka in razprava
ter glasovanje o amandmajih, občinski svet glasuje o odloku
v celoti.
(2) Odlok je sprejet, če je število glasov »za« večje od
števila glasov »proti«, kadar ni z zakonom ali s statutom predpisana drugačna večina za sprejem odloka.
(3) Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
97. člen
(hitri postopek)
(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko občinski svet sprejeme odlok po hitrem postopku, pri čemer se prva in druga obravnava odloka združita na
isti seji občinskega sveta.
(2) O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje občinskega sveta pri določanju dnevnega reda na
obrazložen predlog vsakega predlagatelja odloka.
(3) Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje
odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za prvo in drugo obravnavo odloka.
98. člen
(skrajšani postopek)
(1) Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloka odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi in
sprejel tako osnutek kot tudi predlog, če gre za:
– manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka,
– prenehanja veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih
posameznih določb v skladu z zakonom,
– manj zahtevne uskladitve z drugimi odloki in zakoni,
– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami
ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.
(2) V obrazložitvi predloga za sprejem odloka po skrajšanem postopku mora predlagatelj navesti razloge, zaradi katerih
predlaga sprejem po skrajšanem postopku.
(3) Če občinski svet ne sprejme predloga za obravnavo
odloka po skrajšanem postopku, se odlok sprejema po rednem
postopku kot osnutek in predlog.
99. člen
(postopek za obvezno razlago)
(1) Predlog za obvezno razlago odloka lahko poda vsak,
ki ima pravico predlagati odlok.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati naslov odloka, označitev člena, za katerega se zahteva
obvezna razlaga, razloge zanjo in predlog besedila obvezne
razlage.
(3) Predlagatelj obvezne razlage odloka pridobi mnenje
ustreznih strokovnih služb občinske uprave in matičnega delovnega telesa občinskega sveta.
(4) O obvezni razlagi odloka občinski svet razpravlja in
glasuje po enofaznem postopku, pri čemer člani občinskega
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sveta h končnemu besedilu obvezne razlage ne morejo vlagati
amandmajev.
(5) Besedilo obvezne razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki je določena za sprejem
odloka, na katerega se obvezna razlaga nanaša.
(6) Obvezna razlaga odloka se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
100. člen
(postopek za uradno prečiščeno besedilo)
(1) Če je odlok občinskega sveta zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe
in dopolnitve odloka v prečiščenem besedilu (uradno prečiščeno besedilo).
(2) Predlagatelj prečiščenega besedila odloka mora o prečiščenem besedilu pridobiti mnenje ustreznih strokovnih služb
občinske uprave, normativno-pravne komisije in matičnega
delovnega telesa občinskega sveta.
(3) O prečiščenem besedilu odloka občinski svet razpravlja in glasuje po enofaznem postopku, pri čemer člani
občinskega sveta h končnemu besedilu prečiščenega odloka
ne morejo vlagati amandmajev.
(4) Besedilo prečiščenega odloka je sprejeto, če je zanj
glasovala večina članov občinskega sveta, ki je določena za
sprejem odloka, na katerega se prečiščeno besedilo nanaša.
(5) Uradno prečiščeno besedilo odloka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
101. člen
(zaključitev postopkov)
(1) Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih
članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občinskega sveta.
(2) V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet
v novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem splošnih aktov občinskega sveta bo postopek
nadaljeval, katere začel znova obravnavati ter katerih ne bo
obravnaval.
XIV. SPREJEMANJE PRORAČUNA
IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
102. člen
(predložitev proračuna)
(1) Osnutek proračuna občine za naslednje proračunsko
leto župan predloži občinskemu svetu v tridesetih dneh po
predložitvi državnega proračuna državnemu zboru.
(2) Župan predloži skupaj z osnutkom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.
103. člen
(splošna razprava o proračunu)
(1) Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v
roku desetih dni od dneva predložitve osnutka proračuna občine skličejo seje delovnih teles, na katerih župan in predstavniki
občinske uprave pojasnijo osnutek proračuna občine.
(2) Občinski svet opravi splošno razpravo o osnutku proračuna občine najkasneje v petih dneh po preteku roka iz
prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Na seji občinskega sveta župan predstavi osnutek
proračuna občine. Predstavitev ni časovno omejena.
(4) Občinski svet lahko po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja proračuna občine v
skladu s statutom in tem poslovnikom, ali da osnutek proračuna
občine ne sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora župan
pripraviti nov osnutek proračuna občine.
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104. člen
(pripombe in predlogi)
(1) V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko
člani občinskega sveta k osnutku proračuna predložijo županu
pisne pripombe in predloge.
(2) Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.
105. člen
(opredelitev do pripomb)
(1) Župan se najkasneje v petnajstih dneh po preteku roka
iz prejšnjega člena opredeli do vloženih pripomb in predlogov
ter pripravi dopolnjen predlog proračuna občine.
(2) Dopolnjen predlog proračuna z opredelitvami do vloženih pripomb in predlogov pošlje župan predsedniku nadzornega odbora, predsednikom delovnih teles občinskega sveta
in članom občinskega sveta v roku petih dni po izteku roka iz
prejšnjega odstavka tega člena.
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(4) Predlagatelj pisnega in obrazloženega amandmaja k
rebalansu proračuna občine mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.
109. člen
(predložitev zaključnega računa)
Župan pošlje predlog zaključnega računa proračuna občine članom občinskega sveta ter v vednost predsedniku nadzornega odbora.
110. člen
(poročilo o zaključnem računu)
(1) Delovna telesa občinskega sveta dajo svoja poročila
z mnenji in stališči o zaključnem računu proračuna občine matičnemu delovnemu telesu občinskega sveta.
(2) Matično delovno telo pripravi na podlagi priporočil drugih delovnih teles ter svojih stališč in predlogov skupno poročilo
k zaključnemu računu proračuna občine.
111. člen

106. člen

(sprejemanje zaključnega računa)

(amandmaji)

(1) Pred začetkom razprave o zaključnem računu proračuna občine poda najprej obrazložitev župan oziroma predstavnik občinske uprave, nato pa predsednik matičnega delovnega
telesa.
(2) Občinski svet glasuje o zaključnem računu proračuna
občine v celoti.

(1) Na dopolnjen predlog proračuna občine lahko člani
občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje
tri dni pred sejo občinskega sveta na kateri se bo sprejemal
proračun občine.
(2) Amandmaji se v roku iz prejšnjega odstavka tega
člena dostavijo županu.
(3) Amandma mora upoštevati pravilo o ravnovesju med
proračunskimi prejemki in izdatki.
107. člen
(obravnavanje predloga proračuna)
(1) Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži predlog proračuna občine.
(2) Občinski svet najprej glasuje o amandmajih, ki jih je
vložil župan in šele na to o drugih amandmajih.
(3) Ko je končano glasovanje po delih, župan ugotovi, ali
je proračun medsebojno usklajen po delih glede prihodkov in
izdatkov. Če je proračun občine usklajen, občinski svet glasuje
o njem v celoti.
(4) Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi
rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje občinskega sveta oziroma trajanje odmora, v
katerem strokovne službe občinske uprave pripravijo predlog
uskladitve.
(5) O predlogu uskladitve glasuje občinski svet posebej in
če je ta sprejet, glasuje o proračunu občine v celoti.
(6) Če predlog proračuna ni sprejet, določi občinski svet
rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
(7) Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za
hitri postopek za sprejem odloka.
108. člen
(rebalans proračuna)
(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
(2) Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa, vendar o njem ni javne razprave.
(3) Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
enofaznem postopku.

XV. VOLITVE IN IMENOVANJA
112. člen
(splošna določba)
(1) Imenovanja članov organov, ki jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se opravijo po določilih tega
poslovnika.
(2) Če občinski svet sklene, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno
glasovanje.
113. člen
(imenovanje članov delovnih teles)
(1) Člane delovnih teles občinskega sveta imenuje občinski svet na podlagi liste kandidatov, ki jo določi komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji občinskega sveta izvede posamično imenovanje
članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se predlagajo
novi kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje praviloma na isti seji občinskega sveta.
(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka tega člena ne
pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa občinskega
sveta, se glasovanje ponovi na naslednji seji občinskega sveta,
vendar samo glede manjkajočih članov delovnega telesa.
114. člen
(postopek za razrešitev)
(1) Občinski svet razrešuje člane organov, ki jih imenuje,
po enakem postopku, kot je določen za imenovanje.
(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom.
(3) Če je komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja pristojna za predlaganje kandidatov za določene
funkcije, je edina pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.
(4) Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je edini pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.
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(5) Odločitve o razrešitvi se sprejema z enako večino, kot
je določeno za njihovo imenovanje.
115. člen
(odstop članov)
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem v takem primeru na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
Postopek v zvezi z odstopom župana, podžupana ali člana
sveta ureja zakon.
(2) Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi
če niso občinski funkcionarji.
(3) Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki.
XVI. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNIH RAZMERAH
116. člen
(splošna določba)
(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja
od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.
(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej občinskega sveta, predložitve predlogov oziroma
drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih
aktov občine.
(3) Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela občinskega sveta.
(4) O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi občinski svet,
ko se sestane.
XVII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
TER RAZLAGA POSLOVNIKA
117. člen
(spremembe in dopolnitve poslovnika)
(1) Za sprejem sprememb in dopolnitev tega poslovnika
se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odlokov.
(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme občinski
svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov občinskega
sveta.
118. člen
(razlaga poslovnika)
(1) Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe
poslovnika, razlaga poslovnik med sejo občinskega sveta predsedujoči.
(2) Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži normativno-pravni komisiji,
da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške
določbe.
(3) Izven seje občinskega sveta daje razlago poslovnika
normativno-pravna komisija.
(4) Vsak član občinskega sveta in župan lahko zahteva,
da o razlagi poslovnika, ki ga je dala normativno-pravna komisija, odloči občinski svet.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
119. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 13/16 in 26/19).

120. člen
(začetek veljavnosti)
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2022-O301
Krško, dne 29. septembra 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3353.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Krško

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05,
60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08,
8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12,
23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14,
43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16,
8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20,
118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22 in
125/22) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19)
je Občinski svet Mestne občine Krško, na 35. seji, dne 17. 10.
2022, sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija občinske uprave
Mestne občine Krško, delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave, njeno delovanje ter urejajo druga
vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, razvojne
in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih
področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje
z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z
izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko
skupnih delovnih teles ter zagotavlja in nudi potrebno pravno
in strokovno pomoč krajevnim skupnostim in mestnim četrtim.
4. člen
(1) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet
v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, z
udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah so-
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delovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma
na drug ustrezen način, ki omogoča, da se javnost seznani z
delom občinske uprave.
(2) Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila,
pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje
sredstvom javnega obveščanja župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupan, direktor občinske uprave, vodje
notranjih organizacijskih enot občinske uprave ali drugi delavci
občinske uprave iz svojega delovnega področja.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:
– zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno
izvrševanje nalog občinske uprave,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
(1) Naloge občinske uprave se opravljajo v naslednjih
notranjih organizacijskih enotah:
– služba za pravne in splošne zadeve,
– oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev,
– oddelek za gospodarske dejavnosti,
– oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja,
– oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
– oddelek za družbene dejavnosti,
– oddelek za javne finance in proračun.
(2) V službi za pravne in splošne zadeve se oblikuje glavna pisarna. V posameznih notranjih organizacijskih enotah se
zaradi učinkovitejšega izvajanja nalog z delovnega področja
lahko oblikujejo referati, v skladu s potrebami dela in organizacijo dela. Referat in glavna pisarna nista samostojni notranji
organizacijski enoti.
(3) Neposredno pri županu deluje kabinet župana.
7. člen
(1) Notranje organizacijske enote na svojih področjih:
– spremljajo zakonodajo in sodelujejo pri pripravi splošnih
aktov,
– spremljajo stanje in predlagajo ukrepe s svojega področja delovanja,
– pripravljajo programe in letne načrte ter skrbijo za njihovo izvrševanje,
– opravljajo nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter
pripravljajo poročila,
– dajejo navodila posrednim proračunskim uporabnikom,
– načrtujejo investicije in ravnajo s premoženjem mestne
občine s svojega področja,
– izvajajo naročanje blaga, storitev in gradenj do določenega zneska,
– pripravljajo predloge za rešitev in izvedbo posameznih
nalog,
– pripravljajo splošne in posamične akte za izvedbo predlogov in nalog,
– skrbijo za izvedbo določenih in načrtovanih nalog,
– izvajajo notranjo kontrolo in nadzirajo izvajanje nalog,
– izdelujejo analize in ocene ter vodijo evidence,
– poročajo o izvedbi nalog,
– gospodarijo s premoženjem z delovnega področja,
– izvajajo investicije in investicijsko vzdrževanje z delovnega področja,
– izvajajo ukrepe za izboljšanje dela,
– opravljajo naloge za delovna telesa občinskega sveta,
– sodelujejo pri izvajanju določenih nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti,
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– koordinirajo investicije v infrastrukturo za krajevne skupnosti in mestne četrti,
– sodelujejo pri pripravi gradiv za postopke pred sodišči
in drugimi organi,
– sodelujejo pri regijskih in mednarodnih projektih,
– sodelujejo pri organizaciji prireditev v mestni občini,
– sodelujejo pri javnih naročilih večje vrednosti in
– sodelujejo v projektnih skupinah.
(2) Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobene od notranjih organizacijskih enot,
župan ali direktor po pooblastilu župana, odloči, katera enota
bo nalogo opravila.
8. člen
Kabinet župana:
– opravlja organizacijska in administrativno-tehnična
opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorja,
– nadzira in revidira uporabo javnih finančnih sredstev
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter drugih
subjektov, za katere je nadzor oziroma revidiranje možno na
podlagi veljavnih predpisov ali pogodbe,
– načrtuje in organizira informiranje javnosti,
– organizira in izvaja protokolarne zadeve,
– opravlja naloge s področja mednarodnega sodelovanja,
– opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva.
9. člen
(1) Služba za pravne in splošne zadeve:
– opravlja naloge s področja pravnih zadev za občinske
organe in občinsko upravo,
– opravlja naloge pravne pomoči krajevnim skupnostim in
mestnim četrtim pri njihovem delovanju,
– opravlja naloge s področja glavne pisarne, vložišča in
poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– opravlja naloge sprejemne in informacijske pisarne,
– opravlja naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega
sveta ter drugih organov mestne občine,
– opravlja naloge kadrovskih zadev ter naloge organizacije izobraževanja zaposlenih v občinski upravi,
– opravlja naloge oskrbe organov mestne občine in občinske uprave,
– opravlja naloge zagotavljanja organizacije in delovanja
arhiva,
– organizira in vzpostavlja enotni informacijski sistem za
potrebe občinske uprave,
– opravlja strokovna in administrativna dela in naloge za
krajevne skupnosti in mestne četrti.
(2) Znotraj službe se za opravljanje nalog poslovanja z
dokumentarnim gradivom, nalog vložišča ter nalog sprejemne
in informacijske pisarne oblikuje glavna pisarna.
10. člen
(1) Oddelek za javna naročila in črpanje EU sredstev:
– izvaja postopke javnega naročanja in ostale naloge po
zakonu, ki ureja javno naročanje za vse notranje organizacijske
enote,
– opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil,
– opravlja naloge za pridobivanje EU sredstev iz centralnih programov EU.
(2) Znotraj oddelka se oblikuje referat za črpanje EU sredstev, če sta za to področje dela sistemizirani najmanj 2 delovni
mesti.
11. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naloge s
področij:
– podjetništva, malega gospodarstva in obrti,
– kmetijstva,
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– turizma,
– stanovanjskega področja,
– poslovnih objektov, namenjenih za dejavnost,
– gospodarskih javnih služb za področje gospodarskih
dejavnosti.
12. člen
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja:
– opravlja naloge s področja urejanja prostora,
– opravlja naloge s področja varstva okolja,
– opravlja naloge s področja informacijskih prostorskih
podatkov,
– izvaja premoženjsko pravne naloge za vse notranje
organizacijske enote,
– opravlja naloge gospodarjenja s stavbnimi in ostalimi
zemljišči,
– opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč in odmerja komunalni prispevek.
13. člen
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo:
– opravlja naloge s področij obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
– pripravlja standarde in normative za gospodarske javne
službe,
– zagotavlja vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture,
– opravlja naloge s področja prometa in plovbe po celinskih vodah,
– opravlja naloge in zagotavlja podatke v zvezi z ulicami
in naselji,
– opravlja naloge s področja upravljanja z vodami in
energetiko,
– po odločitvi župana zagotavlja vodenje in izvajanje
najzahtevnejših investicij v občinski upravi.
14. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge s področij:
– predšolske vzgoje,
– izobraževanja,
– socialnega varstva,
– osnovnega zdravstva in lekarništva,
– kulture in tehnične kulture,
– športa,
– dela z Romi,
– dela z mladimi.
15. člen
Oddelek za javne finance in proračun opravlja naloge s
področij:
– proračuna,
– finančnega poslovanja,
– računovodske in knjigovodske naloge za potrebe mestne občine, krajevnih skupnosti in mestnih četrti,
– dohodkovne politike,
– ravnanja s finančnim premoženjem,
– finančnega pregleda vseh pravnih poslov, ki jih sklepa
mestna občina,
– daje mnenja h gradivom za občinski svet, ki imajo finančne posledice in jih pripravlja občinska uprava,
– koordinira pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
16. člen
(1) Mestna občina Krško lahko z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.
(2) Mestna občina Krško ima skupaj z drugimi zainteresiranimi občinami, za izvrševanje nalog in postopkov v inšpekcijskih in prekrškovnih zadevah ter drugih upravnih nalog
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na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva,
oblikovan medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ
občinskih uprav, ki ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin. Organizacija in delovanje tega organa je
urejeno z odlokom občin soustanoviteljic.
III. DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
JAVNIH USLUŽBENCEV
17. člen
(1) Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa mestno občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila
za delo občinske uprave.
(2) V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča tisti podžupan, ki ga določi župan.
(3) V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan
pooblasti.
18. člen
(1) Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
(2) Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški
položaj II. stopnje.
(3) Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
(4) Direktor:
– vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave,
– odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot in skrbi za
delovno disciplino,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi
organi in drugimi organi na območju mestne občine in izven nje,
– po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz
pristojnosti občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
(5) Direktor občinske uprave lahko izdaja odredbe in
druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev
občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
(6) Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v
naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
19. člen
(1) Notranje organizacijske enote – oddelke in službo
vodijo vodje, ki so za svoje delo odgovorni županu in direktorju
občinske uprave.
(2) Kabinet župana neposredno vodi direktor občinske
uprave.
(3) Delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot so
uradniški položaji.
(4) Referat oziroma glavno pisarno vodi vodja referata oziroma vodja glavne pisarne, ki je za svoje delo odgovoren vodji
oddelka oziroma vodji službe in direktorju občinske uprave.
(5) Vodja notranje organizacijske enote organizira delo
notranje organizacijske enote, skrbi za zakonitost poslovanja
in dosledno izvajanje predpisov, v skladu s pooblastili odloča
v upravnih in drugih strokovnih zadevah ter opravlja druge
naloge v okviru svojih pravic in dolžnosti, kakor to določajo
predpisi.
(6) Vodja notranje organizacijske enote pri svojem delu
sodeluje tudi z vsemi organi mestne občine in drugimi notranje
organizacijskimi enotami pri reševanju skupnih zadev. V okviru
svojih pristojnosti sodeluje tudi z organi drugih občin, nosilci
javnih pooblastil, državnimi organi, gospodarskimi družbami
ter drugimi organizacijami.
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20. člen
(1) Revizorja imenuje in razrešuje župan.
(2) Revizor ne sme biti v sorodstvu z županom, podžupanom ali vodjo oddelka za javne finance in proračun do tretjega
kolena ali v zakonski zvezi ali izvenzakonski skupnosti ali v
svaštvenem razmerju do drugega kolena.
21. člen
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge,
določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom mestne občine, tem odlokom in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest,
v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje
posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so
odgovorni vodji notranje organizacijske enote, disciplinsko in
odškodninsko pa županu.
(2) Kršitve obveznosti iz prejšnjega odstavka pomenijo
kršitve delovnih obveznosti. Zoper kršitelje bo uveden disciplinski postopek.
(3) Javni uslužbenci so odškodninsko odgovorni za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti protipravno povzročijo občinski upravi ali tretji osebi.
(4) O disciplinski in odškodninski odgovornosti javnih
uslužbencev v občinski upravi se vodi postopek v skladu z
veljavno zakonodajo.
22. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja
z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi
glede na obravnavano problematiko župan, na predlog direktorja občinske uprave. Kolegij sklicuje župan ali direktor občinske
uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi.
23. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več
javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev
različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi
delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z
aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti,
naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za
njeno delo.
24. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave
ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali
projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci
nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi
njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji
za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Župan Mestne občine Krško najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka izda Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Krško v
skladu s tem odlokom in uredbo, ki ureja notranjo organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih javne
uprave in pravosodnih organih, ki je podlaga za premestitev
javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna
mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih
delavcev v občinski upravi.
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26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Krško (Uradni list RS, št. 41/15 in 54/21).
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2022-O200
Krško, dne 17. oktobra 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3354.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom
Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 119.a člena Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 11/22) ter 16. in 79. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na
35. seji, dne 17. 10. 2022, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Kulturni dom Krško
1. člen
(1) V 9. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško (Uradni list RS, št. 8/20; v nadaljevanju: odlok)
se v 1.A odstavku za 5. alinejo doda:
»– kinematografska dejavnost,
– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev slike in zvoka, izdelkov domače in umetnostne obrti, spominkov ipd. s tematiko ali znaki s področja umetnosti, kulturne
dediščine in naravnih vrednot, turizma itd.«.
(2) V 9. členu odloka se v 1.B odstavku na koncu doda:
»– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig,
nosilcev slike in zvoka, izdelkov domače in umetnostne obrti,
spominkov ipd. s tematiko ali znaki s področja umetnosti, kulturne dediščine in naravnih vrednot, turizma itd.«.
(3) V 9. členu odloka se spremeni 2. odstavek, ki se po
novem glasi:
»(2) V okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu
zavod izvaja najmanj naslednje naloge:
– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam,
– organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih,
protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program
javne službe,
– storitve s področja kongresnega in kulturnega turizma,
– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja
dejavnosti zavoda,
– prodaja likovnih del,
– gostinske storitve za zunanje naročnike.«.
(4) V 9. členu odloka se spremeni 3. odstavek, ki se po
novem glasi:
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»(3) Zavod je dolžan prednostno izvajati javno službo,
dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ne smejo ogrožati
izvajanje javne službe, za katero je zavod ustanovljen.«.
(5) V 9. členu odloka se za zadnjim odstavkom doda nov
odstavek:
»(4) Zavod izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če
bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
2. člen
V 30. členu odloka se spremeni 3. odstavek, ki se po
novem glasi:
»(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja dejavnosti prodaje blaga in
storitev na trgu:
– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam;
– organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih,
protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program
javne službe,
– storitve s področja kongresnega in kulturnega turizma,
– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja
dejavnosti zavoda,
– prodaja likovnih del,
– gostinske storitve za zunanje naročnike,
– drugi viri.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-11/2019-O703
Krško, dne 17. oktobra 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3355.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva
knjižnica Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 119.a člena Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 11/22) ter 16. in 79. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na
35. seji, dne 17. 10. 2022, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva
knjižnica Krško
1. člen
(1) V 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Valvasorjeva knjižnica Krško (Uradni list RS, št. 8/20; v nadaljevanju odlok) se spremeni 2. odstavek, ki se po novem glasi:
»(2) Zavod je dolžan prednostno izvajati javno službo,
dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ne smejo ogrožati
izvajanje javne službe, za katero je zavod ustanovljen.«.
(2) V 10. členu odloka se za zadnjim odstavkom doda
nov odstavek:
»(3) Zavod izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če
bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
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2. člen
V 28. členu odloka se spremeni 3. odstavek, ki se po
novem glasi:
»(3) Zavod pridobiva sredstva za delo iz naslednjih nejavnih virov iz naslova opravljanja dejavnosti prodaje blaga in
storitev na trgu:
– nudenje strokovnih storitev s področja dejavnosti zavoda pravnim in fizičnim osebam,
– organizacija in izvedba kongresnih, civilno-družbenih,
protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program
javne službe,
– gostinske storitve za zunanje naročnike,
– drugi viri.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-13/2019-O703
Krško, dne 17. oktobra 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

3356.

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

Na podlagi 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17, 93/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 –
odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno
besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško,
na 34. seji, dne 29. 9. 2022, sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne
občinske volilne komisije za volitve člana
Občinskega sveta Mestne občine Krško –
predstavnika romske skupnosti
I.
V Sklepu o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti Številka: 040-1/2022-O305, z dne
26. 5. 2022, se spremeni I. točka tako, da se kot namestnika
članice III. razreši Darka Kovačiča iz Leskovca pri Krškem, Senuše 3, in kot novega namestnika članice III. imenuje Simona Kovačiča iz Leskovca pri Krškem, Loke 20, do zaključka mandata
Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega
sveta Mestne občine Krško – predstavnika romske skupnosti.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2022-O305
Krško, dne 29. septembra 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko
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Št.

Št. 041-0034/2022
Lendava, dne 20. oktobra 2022.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Lendava
Vladimira Pučko

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

19.839.519,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

14.619.000,00

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

12.714.000,00

700

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

11.260.000,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

70

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

3358.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2022

Na podlagi šestega odstavka 40. 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),
57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16
– odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A)
in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04,
33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na
8. izredni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2022
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022
(Uradni list RS, št. 200/20, 43/22, 96/22) se spremeni tako,
da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

1.204.000,00
250.000,00
1.905.000,00

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.356.000,00

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

12.000,00

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

17.000,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

200.000,00

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

320.000,00

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

994.000,00

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

397.000,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

597.000,00

72

LITIJA

10419

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl.
US) Občinska volilna komisija Lendava

1. Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti Čentiba,
Dolina pri Lendavi, Hotiza, Kapca in Petišovci, se opravijo v
nedeljo, 4. decembra 2022.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 24. 10. 2022.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Lendava.

Stran
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Razpis naknadnih volitev članov svetov
krajevnih skupnosti Čentiba, Dolina
pri Lendavi, Hotiza, Kapca in Petišovci
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skupnosti Čentiba, Dolina pri Lendavi, Hotiza,
Kapca in Petišovci
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73

PREJETE DONACIJE (730+731)

74

TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)

4.226.519,00

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

3.847.519,00

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

379.000,00

740

741

78

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
II.

40

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

0,00

0,00
23.759.805,97
5.256.026,97

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

974.050,00

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

164.300,00

402

IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

3.650.398,00
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403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

187.250,00

409

REZERVE

280.028,97

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM

413
42
420

7.118.503,00
89.000,00
4.139.163,00

642.580,00

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

2.247.760,00

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

6.742.296,00

NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

6.742.296,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

4.642.980,00

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

163.200,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

4.479.780,00

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

–3.920.286,97

B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
44

V.

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

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

0,00

0,00

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550

0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.409.200,00

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

1.409.200,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–
(II.+V.+VIII.)

–3.629.486,97

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

2. člen
8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022
(Uradni list RS, št. 200/20, 43/22, 96/22) se spremeni tako,
da se glasi:
»8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini
171.000,00 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini
109.028,97 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo
mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke
in podkonto.«
3. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022
(Uradni list RS, št. 200/20, 43/22, 96/22) se spremeni tako,
da se glasi:
»10. člen

C. RAČUN FINANCIRANJA
500

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

290.800,00
3.920.286,97

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2022 ne sme
preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do
višine 1.700.000,00 evrov pri poslovnih bankah ter pri javnem
skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in
razvoj podeželja.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2020
Litija, dne 20. oktobra 2022
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

Uradni list Republike Slovenije
LJUBLJANA
3359.

Odlok o spremembah Odloka o urejanju
prometa v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21
– ZPrCP-F), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in
161/21 – popr.), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18
– popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 –
ZVO-2) 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 17. oktobra 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o urejanju prometa
v Mestni občini Ljubljana
1. člen
V Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21 in 184/21) se v 9. členu
v drugem odstavku znesek »12 eurov« nadomesti z zneskom
»20 eurov«.
2. člen
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je
dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo lahko na podlagi vloge
izda pristojni organ za čas petih let. Parkirna dovolilnica se izda
upravičencu, ki po sistemu »souporabe avtomobila« oddaja
najmanj 40 vozil na električni pogon z oceno vsaj 4 zvezdic
po Euro NCAP standardu, pod pogojem da je zagotovljeno
zadostno število parkirnih prostorov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Parkirne dovolilnice, izdane za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«, na podlagi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini
Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21 in 184/21),
veljajo do izteka obdobja veljavnosti.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. januarja 2023.
Št. 007-119/2022-2
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3360.

Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno
vzpenjačo na Ljubljanski grad

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in
14. člena Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni
list RS, št. 68/05, 99/07, 10/11 in 63/17) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 36. seji 17. oktobra 2022 sprejel

Št.
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SKLEP
o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo
na Ljubljanski grad
1.
(1) S tem sklepom se daje soglasje k ceni za prevoz s
tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad, ki znaša za:
1. odraslo osebo:
– enosmerna vozovnica 3,30 eurov;
– povratna vozovnica 6,00 eurov;
2. osebe od sedmega do 18. leta starosti, študente, upokojence in skupine nad 15 oseb (na osebo):
– enosmerna vozovnica 2,30 eurov;
– povratna vozovnica 4,50 eurov;
3. družinsko vozovnico (do dve odrasli osebi z najmanj
enim otrokom):
– enosmerna vozovnica 7,90 eurov;
– povratna vozovnica 15,00 eurov;
4. letno vozovnico:
– za odrasle 45,00 eurov;
– za otroke, študente in upokojence 30,00 eurov;
– družinska 75,00 eurov.
(2) V cenah iz prejšnjega odstavka je vključen davek na
dodano vrednost.
2.
(1) Prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad je za
gibalno ovirane osebe s spremljevalcem, osebe s posebnimi
potrebami in otroke do sedmega leta starosti v spremstvu
staršev brezplačen.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za organizirane skupine.
3.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju
k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad (Uradni
list RS, št. 7/16).
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 2. novembra 2022.
Št. 007-113/2022-4
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3361.

Sklep o lokacijski preveritvi za del enote
urejanja prostora JA-386

Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US)
v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) 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

SKLEP
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja
prostora JA-386
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na del zemljišča s parcelno številko 127/42, k. o. 1730
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Moste, in se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10,
10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna
razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14
– DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16
– avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18,
78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v enoti urejanja prostora JA-386 s podrobnejšo namensko
rabo PC – Površine cest.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev iz 40. člena OPN MOL ID v povezavi z grafičnim
delom OPN MOL ID (karte 3.1, 3.2 in 4.7), ki na območju lokacijske preveritve določajo umestitev lokalne zbirne ceste,
in sicer tako, da se v Prilogi 1 k OPN MOL ID – Podrobni
prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja
prostora doda naslednje podrobne prostorske izvedbene
pogoje:
JA-386
PROMETNA
INFRASTRUKTURA

Treba je urediti novo lokalno
zbirno cesto med Letališko cesto
in Zaloško cesto.
Poleg lokalne zbirne ceste je
na zahodnem robu EUP JA-386
dopustna ureditev dodatne ceste
za dostop do južnega dela EUP
JA-224.
Dostopna cesta se lahko izvede
pred izgradnjo lokalne zbirne ceste
in lahko sega v RL na južnem delu
EUP JA-386.
Dostopna cesta in drugi posegi
v EUP morajo biti izvedeni
na način, da ne bodo ovirali
izgradnje lokalne zbirne ceste
v celotnem profilu ter obratovanja
in prestavitve obstoječih in gradnje
načrtovanih infrastrukturnih vodov.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3103
Št. 35023-5/2022-65
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3362.

Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja
prostora VI-288

Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21
– ZUreP-3, 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim
odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 199/21) 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

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja
prostora VI-288
1. člen
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se
nanaša na parcele št. 235/1, 235/2, 235/3, 235/5 in 235/6, vse
k.o. 2679 Gradišče II (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).
(2) Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana –
strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 –
DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN,
12/18 – DPN in 42/18) in Odlokom o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list
RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C,
53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 –
popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN,
95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18
– DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu:
OPN MOL ID).
(3) Območje lokacijske preveritve se po OPN MOL ID nahaja v enoti urejanja prostora VI-288 s podrobnejšo namensko
rabo CDi (območja centralnih dejavnosti za izobraževanje).
2. člen
(1) Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz:
– 9. točke Preglednice 6: Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe iz drugega odstavka
20. člena odloka OPN MOL ID tako, da znaša faktor zelenih
površin (FZP) najmanj 12,5 %, če se zagotovi ponikanje padavinske vode skladno s pogoji iz sedmega, osmega in devetega odstavka 51. člena odloka OPN MOL ID, pri čemer je
treba manjkajoče zelene površine zagotoviti kot zeleno streho
oziroma kot zeleno fasado (izvedeno v obliki zelene stene kot
celoten sistem, v katerem so zasajene različne rastline, urejen
sistem namakanja in podobno);
– 9. točke Preglednice 6: Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe iz drugega odstavka
20. člena odloka OPN MOL ID tako, da znaša faktor izrabe
(FI) največ 2,2;
– Preglednice 7: Etažnost in višina objektov iz prvega
odstavka 21. člena odloka OPN MOL ID za tip objekta C tako,
da je višina novogradenj največ do višine obstoječega objekta
na naslovu Jadranska ulica 21 (Fakulteta za matematiko), to
je 25 m.
(2) Za izvedbo posegov na območju lokacijske preveritve
je treba izvesti javni arhitekturni natečaj. Urbanistično-arhitekturna zasnova mora upoštevati smernice organa, pristojnega
za varstvo kulturne dediščine, za registrirano enoto kulturne
dediščine Kemijski inštitut Borisa Kidriča.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2921
Št. 35023-23/2021-74
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Uradni list Republike Slovenije

Št.

LUČE
3363.
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SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za enoto urejanja BG 9 – poslovna cona

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Blaža Arniča Luče

1. člen

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl.
US, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US,
47/15, 46/16, 49/16, 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21,
105/22 – ZZNŠPP) ter 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni
list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče
na 20. redni seji dne 18. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Blaža Arniča Luče
1. člen
V 41. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče (Uradni
list RS, št. 84/97, 126/08, 4/13), se doda odstavek, ki se glasi:
»Javni zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja
le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to
dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

(predmet sklepa)
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG9 – poslovna
cona (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pobudnik, naročnik in pripravljavec je Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(3) Načrtovalec OPPN je družba ZUM d.o.o. Maribor,
Grajska ul. 7, 2000 Maribor, pod številko naloge 19064.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Območje OPPN leži južno od naselja Bogojina, ob
regionalni cesti III. reda R3-743 Bogojina Gančani (AC priključek).
(2) Skladno z določili Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17,
66/20, 108/21, 184/21 v nadaljevanju: OPN) se območje nahaja
v enoti urejanja prostora BG 9, za katero je predvidena izdelava OPPN. Po podrobnejši namenski rabi prostora je območje
opredeljeno kot »BD – površine drugih območij«. Na območju
so dopustne posebne dejavnosti (obrtne, skladiščne, prometne,
trgovske, poslovne, energetske, proizvodne, odlaganje in predelava odpadkov, sejmišča, trgovski centri ipd.).
(3) Območje OPPN je velikosti približno 5,5 ha in zajema zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi
številkami: 4450/1, 4450/9, 4450/10, 4450/11, 5469, 5470,
5471, 5473, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479 in 5480/2, vse k.o.
Bogojina (100). Na podlagi podatkov nosilcev urejanja prostora
se območje lahko spremeni.

Št. 007-6/2022
Luče, dne 18. oktobra 2022

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za OPPN so bile izdelane Strokovne podlage za izdelavo
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja
BG9 – Gospodarska cona (ZUM d.o.o., julij 2020, dopolnitev
maj 2022).

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

4. člen
(vrsta postopka)

MORAVSKE TOPLICE
3364.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 –
poslovna cona

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in
30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 35/14, 21/15 in 25/17) je župan Občine Moravske Toplice
sprejel

Aktivnost

OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, kot ga
določa 129. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3). Postopek se izvaja na
podlagi izkazane potrebe Občine Moravske Toplice.
5. člen
(roki za pripravo prostorskega akta
in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave OPPN poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:

Nosilec

Rok oziroma trajanje aktivnosti

odločitev o začetku postopka priprave OPPN

prostorski načrtovalec
in občinska uprava

pripravljeno

analiza smernic in priprava ter sprejem sklepa o pripravi
OPPN

prostorski načrtovalec, občinska
uprava, župan

pripravljeno

pridobitev ID

občinska uprava

po objavi sklepa

izdelava osnutka OPPN

prostorski načrtovalec

po pridobitvi ID

pridobitev (prvih) mnenj nosilcev urejanja prostora
(v nadaljevanju: NUP)

prostorski načrtovalec
in občinska uprava

30 dni
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izdelava dopolnjenega osnutka OPPN

prostorski načrtovalec

javna razgrnitev in javna obravnava

občinska uprava

ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
in obravnave po zaključeni javni razgrnitvi
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov
z javne razgrnitve in obravnave
zavzetje stališč do pripomb
izdelava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb

občinska uprava

pridobitev (drugih) mnenj NUP
izdelava usklajenega predloga OPPN

občinska uprava
prostorski načrtovalec

sprejem OPPN
objava odloka v uradnem listu
izdelava končnih elaboratov

občinski svet
občinska uprava
prostorski načrtovalec

prostorski načrtovalec
občinska uprava, župan
prostorski načrtovalec

(2) Zaradi zahtev posameznih nosilcev urejanja prostora
se lahko okvirni terminski plan spreminja.
6. člen
(državni in lokalni NUP ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani
za podajo mnenj)
(1) NUP in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku
priprave OPPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje
narave, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota,
Lipovci 256 b, 92 Beltinci,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000
Murska Sobota,
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja,
– Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brničeva
ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče,
– Občina Moravske Toplice, Krajčeva ulica 3, Moravske
Toplice.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba
vključiti tudi druge NUP, se jih vključi v ta postopek.
7. člen
(način vključevanja javnosti)
Javnost je bila vključena v fazi priprave izhodišč za OPPN
in v fazi odločitve o začetku priprave postopka OPPN. Javnost
bo sodelovala v postopku priprave OPPN v okviru javne razgrnitve in na javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN.
8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega
zagotavljanja)
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo naslednje izdelane
strokovne podlage:

do 4 tedne od pridobitve mnenj
NUP
javna razgrnitev traja 30 dni,
javna obravnava se izvede
v tem času
7 dni od končane javne razgrnitve
do 1 teden po prejemu zbranih
pripomb od pripravljavca akta
7 dni od uskladitve stališč
do 2 tedna od sprejema stališč
do pripomb iz javne razgrnitve
in javne obravnave
30 dni
do 1 teden od prejema mnenj
NUP
prva redna seja občinskega sveta
prva številka Uradnega lista
do 1 teden od objave v Uradnem
listu

– geodetski načrt št. 53-2020-MS (Geodetski biro inženirjev 42, d.o.o., 8. 4. 2020),
– Strokovne podlage za izdelavo Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za enoto urejanja BG9 – Gospodarska
cona (ZUM d.o.o., št. 19064, julij 2020, dopolnitev maj 2022),
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje: Kolesarska povezava med Bogojino in Gančani (ATRIJ, gradbeni inženiring d.o.o., št. projekta 017, april 2021),
– Predvidena lokacija TP 20/0,4 kV BOGOJINA GOSPODARSKA CONA (t883) 2 x 1000 kVA, tip TPR-E1v in vključitev
TP v SN in NN omrežje – prikaz lege objekta na zemljišču
(Elektro Maribor d.d.).
(2) V primeru, da bodo pristojni NUP v izdanih mnenjih
zahtevali še dodatne strokovne podlage, se v okviru tega postopka pripravi tudi te.
9. člen
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja
sprejemljivosti na varovana območja)
Celovita presoja vplivov na okolje in presoja sprejemljivosti na varovana območja se v postopku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora
BG9 – poslovna cona ne izvedeta, skladno z mnenjem Zavoda
RS za varstvo narave, št. 3563-0201/2022-2 z dne 19. 8. 2022
in določili ZUreP-3.
10. člen
(financiranje izdelave prostorskega akta)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi Občina
Moravske Toplice.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Moravske Toplice.
Št. 430-0047/2019-63
Moravske Toplice, dne 3. oktobra 2022
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač
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MURSKA SOBOTA
3365.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gramoznico »JEZERA« v Rakičanu
(EUP RA 23 in RA 24)

Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in v povezavi z
11. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2
in 199/21 – ZUreP-3), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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) ter 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB,
49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na 29. redni seji dne 13. oktobra 2022 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za gramoznico »JEZERA« v Rakičanu
(EUP RA 23 in RA 24)
1 UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt za gramoznico »JEZERA« v Rakičanu (EUP RA 23 in
RA 24) (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski
načrt).
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, prostorsko ureditev, ki je načrtovana z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom, umestitev načrtovane ureditve
v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne
dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov
ter ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev, druge pogoje in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega prostorskega načrta ter usmeritve za določitev meril
in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
3. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni
in grafični del.
(2) Tekstualni del občinskega podrobnega prostorskega
načrta vsebuje besedilo odloka.
(3) Grafični del občinskega podrobnega prostorskega načrta vsebuje naslednje grafične načrte:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na
širšem območju v merilu 1:2000,
– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu
1:5000,
– prikaz obstoječega stanja v merilu 1:1000,
– prikaz predvidenega stanja po 1. etapi v merilu 1:1000,
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– prikaz predvidenega stanja po 2. etapi v merilu 1:1000,
– načrt parcelacije v merilu 1:1000.
4. člen
(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt ima naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– povzetek za javnost.
2 OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
5. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
zajema območje, ki je glede na Občinski prostorski načrt Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 54/16 in 67/16)
(v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) opredeljeno
kot območje enot urejanja prostora RA 23 in RA 24 ter del enote
urejanja prostora PP 5-DPA.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami ali deli
parcelnih številk 1968/3, 1968/4, 1969/2, 1970/2, 2170, 2171,
2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181,
2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188/1, 2188/2, 2189/1,
2189/2, 2190, 2191, 2192, 2193, 2216 in 2231 vse v k.o. Rakičan, v velikosti 70.597,7 m2 oziroma 7,1 ha.
(3) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
se nahaja v vzhodnem delu Mestne občine Murska Sobota,
južno od naselja Rakičan ter južno tik ob avtocesti Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci, v bližini
farme prašičev Jezera.
(4) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
je po dejanski rabi pretežno opredeljeno kot kmetijska zemljišča, in sicer kot njive (šifra rabe 1100), neobdelano kmetijsko
zemljišče (šifra rabe 1600), kmetijska zemljišča v zaraščanju
(šifra rabe 1410) ter kot drevesa in grmičevja (1500), deloma
tudi kot gozdna zemljišča (šifra rabe 2000). Trenutno se na
območju nahajata manjši vodni površini v velikosti 0,6 ha,
severna je nastala zaradi odvzemna gramoza za lokalne potrebe, južnejša pa je urejena kot manjši ribnik. Glede na občinski prostorski načrt pa je večji del občinskega podrobnega
prostorskega načrta opredeljeno kot površine nadzemnega
pridobivalnega prostora, z oznako podrobnejše namenske rabe
LN, ob obstoječih vodnih površinah, ki so označene z oznako
podrobnejše namenske rabe VC, pa še druge urejene zelene
površine, z oznako podrobnejše namenske rabe ZD. Ker območje občinskega podrobnega prostorskega načrta razdeli državni
prostorski načrt avtoceste na odseku Vučja vas–Beltinci, je še
del označeni kot površine cest, z oznako podrobnejše namenske rabe PC, čeprav gre le za odvodni jarek avtoceste.
(5) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
sega v območje državnega prostorskega akta avtoceste za
smer Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja
vas–Beltinci tako, kateri območje občinskega podrobnega prostorskega načrta razdeli na dva dela. Ob zahodnem delu območja občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahajajo
varovalni gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja. Južno od območja občinskega podrobnega prostorskega
načrta so bile izvedene melioracije z osuševalnimi sistemi.
Poleg tega se območje občinskega podrobnega prostorskega načrta nahaja znotraj vplivnega območja javnega letališča
Rakičan v radiju 10 km. Na območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta enota registrirane kulturne dediščine, ar-
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heološko najdišče pod oznako Rakičan – Arheološko območje
Jezera (EŠD 30896).
(6) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ni zgrajene nobene javne gospodarske infrastrukture. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja
južno tik ob avtocesti v smeri Maribor–slovensko-madžarska
meja. Dostop do severnega območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta je mogoč po nekategorizirani javni makadamski poti iz smeri zahoda iz LC 269091 Rakičan–letališče v
razdalji približno 1 km, ki poteka vzporedno z avtocesto.
(7) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta so se v preteklosti izvedli manjši posegi v terenu, v
severnem delu območja so to bili manjši izkopi kot posledica
odvzema gramoza za lokalne potrebe v preteklosti, v južnem
delu območja občinskega podrobnega prostorskega načrta pa
je bil skladno s področno zakonodajo urejen manjši ribnik. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je deloma
še poraslo z gozdom, del območja pa je neporaščen.
(8) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
sestavlja ena sama litostratigrafska enota, brez pomembnih
strukturnih in tektonskih elementov. Na površini ozemlja ležita
humus in humusna glina, ki je debela od 0,30 m do izjemoma
več kot 1,00 m. Pod plastjo humusa leži rjav limonitiziran pesek
s posameznimi prodniki debeline od 0,40 m do 1,90 m. Pod
peščeno plastjo leži siv in sivorjav nesortiran peščen prod.
Opisani prod predstavlja zgornji del sedimentov, ki se odlikujejo
po tem, da ne vsebujejo meljne in glinaste frakcije. Povprečna
debelina zgornjega peščenega proda je 10 m. Spodnji del
sedimentov predstavlja sivorjav ali rjav meljno peščen prod,
ki je lahko mestoma tudi nekoliko zaglinjen in rahlo sprijet.
Debelina spodnjega dela je do 7 m. Talnina prodnim plastem
je sivomodrikasta meljnopeščena trda glina. Glina se pojavlja
v različnih globinah, kar kaže na neraven paleorelief. Ta se
pojavlja na globini med 16,00 m in 20,00 m. Ta glinasta plast je
bariera, do katere praktično in teoretično lahko poteka eksploatacija. Litološke značilnosti proda in peska zagotavljajo dobro
vodoprepustnost, tako da je statični nivo podtalnice raven in
niha v odvisnosti od količine padavin v posameznih časovnih
obdobjih. Povprečni nivo podtalnice v območju gramoznice
Jezera po geodetskem posnetku in terenskem pregledu je na
koti 181,0 m n. v. Z ozirom na povprečno koto površine, ki je
okoli 184,0 m n. v. je potrebno računati, da je povprečni nivo
podtalnice okoli 3,0 m pod površino.
3 PROSTORSKA UREDITEV, KI JE NAČRTOVANA
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
6. člen
(načrtovana prostorska ureditev)
(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje nadzemno pridobivanje gramoza oziroma izkoriščanje mineralne surovine, ki predstavlja celoten postopek tehnološkega
procesa, in sicer način odpiranja površinskega kopa – gramoznice, dele tehnološkega procesa pridobivanja in predelave z izbiro opreme ter preskrbo z energijo. Sestavni del tehnološkega
procesa so tudi sanacija in varnostni ukrepi.
(2) Po končani eksploataciji se območje občinskega podrobnega prostorskega načrta nameni rekreacijski dejavnosti.
Severni del gramoznice se nameni čolnarjenju, supanju, deskanju ipd., južni del pa ribolovu. Skrajni južni del gramoznice
se nameni drstenju rib.
4 UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4.1 VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
7. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Približno 400 m zahodno od meje območja občinskega
podrobnega prostorskega načrta se nahaja farma z bioplinar-
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no, drugih objektov v bližini ni. Stanovanjska in gospodarska
poslopja so oddaljena vsaj 700 m od meje območja občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
(2) Vplivi načrtovanega izkoriščanja gramoza izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta bodo le
na dostopnih poteh v času transporta delovnih strojev in v času
prevoza mineralne surovine.
(3) Posegi izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta so dovoljeni za izgradnjo, prestavitev in rekonstrukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske
infrastrukture za potrebe priključevanja območja občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
(4) Vsak poseg v varovalni gozd, ki leži ob zahodni strani
območja občinskega podrobnega prostorskega načrta je prepovedan.
(5) Na območju enote urejanja prostora RA 22 oziroma delih parcel št. 1958/4, 1958/6, 1968/2 in 1969/2 vse v
k.o. Rakičan se pred začetkom izkopa gramoza vzpostavi:
– dve vodni površini na osnovi načrta, ki bo potrjen s
strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Vodno
telo se izkopa, odstrani se tujerodne invazivne vrste ter zasadi
z avtohtono lesno obrežno zarastjo,
– nadomestne gozdne površine.
(6) Ob vzhodni meji območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta oziroma na parceli št. 2170 v k.o. Rakičan
se pred začetkom izkopa gramoza uredi zeleni pas, s katerim
se vzpostavi protivetrno zaščito in biokoridor.
(7) Zaradi načrtovane ureditve ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na avtocesti
in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni
infrastrukturi.
(8) Zaradi izvajanja rudarske dejavnosti ne sme biti ogrožena stabilnost cestnega sveta avtoceste. Investitor je dolžan
vse morebitne poškodbe v varovalnem pasu in cestnem svetu
avtoceste, ki bi nastali iz naslova izvajanja svoje dejavnosti,
nemudoma povrniti v prvotno stanje na lastne stroške.
(9) DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva
pred hrupom, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi
(prah, vibracije ipd.), ki so ali bodo posledica obratovanja in
gradnje avtoceste. Izvedba vseh ukrepov za zaščito območja
je obveznost investitorja.
4.2 REŠITVE NAČRTOVANE UREDITVE
8. člen
(rešitve načrtovane ureditve)
(1) Pridobivanje proda se bo izvajalo s strojnim odkopom
v dveh fazah, ki sta pogojeni z izkopom na »suhem« ter izkopom pod nivojem talne vode.
(2) Pridobivanja proda (tehnološki postopek) se sestoji iz
naslednjih del:
– pripravljalna dela, v katera sodi odpiranje gramoznice,
priprava dostopnih poti in transportnih poti za dovoz opreme in
odvoz materiala ter zavarovanje (ograditev) delovišča, odstranjevanje zgornjega humusnega dela in odkrivke (površinske
jalovine) ter njihovo deponiranje na začasnih deponijah znotraj
pridobivalnega prostora,
– formiranje odkopnih front – etaže na »suhem« in v
nadaljevanju odkopne fronte – etaže pod vodo ter pridobivanje
materiala,
– nakladanje in odvoz materiala,
– tehnična sanacija izkoriščenih delov gramoznice – sanacija brežin.
4.3 POGOJI IN USMERITVE ZA NAČRTOVANO UREDITEV
9. člen
(pripravljalna dela)
(1) Med pripravljalna dela sodijo dela, potrebna za začetek obratovanja, in sicer:
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– označitev oziroma zakoličba posestne meje oziroma
meje pridobivalnega prostora,
– ograditev in zavarovanje celotnega področja pridobivalnega prostora gramoznice z ograjo in izdelavo varovalnega
zemeljskega nasipa ter opozorilnimi tablami,
– odkopavanje vrhnjega dela (humusni pokrov), deponirati humus in začasno odložiti odkrivko (površinsko jalovino) v
varovalne nasipe v vmesni prostor med mejo pridobivalnega
prostora in mejo odkopavanja,
– odkopavanje materiala do kote osnovne etaže,
– izvedba notranje transportne poti za dostop in izvoz
materiala.
(2) Skladno s predpisi s področja rudarstva morajo biti
mejniki raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora na
površini povezani z državnim koordinatnim in višinskim sistemom, ter opremljeni z državnimi in višinskimi koordinatami z
označbami x, y in h.
(3) Odmik meje odkopavanja od meje pridobivalnega prostora je minimalno 5 m. V tem pasu se iz odkrivke in humusa
formirajo nasipi višine do 3 m, ki se jih sprotno ozeleni in opremi
z varovalno ograjo.
(4) Po dostopni oziroma transportni poti bo potekal tudi
neposreden odvoz pridobljenega materiala, v kolikor se bo
izkopani material predeloval neposredno na mobilni separaciji
v območju gramoznice, pa tudi odvoz agregatov.
(5) V času obratovanja je območje gramoznice potrebno
zaščititi z varovalno ograjo višine 1,2 m. Najbolj primerna je
žična mreža, ki jo je potrebno postaviti ob meji pridobivalnega
prostora. Ob ograji se postavijo tudi opozorilne table glede prepovedi dostopa, na dostopni cesti v gramoznico pa se postavi
zapornica ali ograjna vrata.
(6) Odstranjevanje zgornjega humusnega pokrova se
opravi z narivanjem s primernim buldožerjem, in sicer ločeno
za vrhnji humusni del in ločeno za odkrivko (zgornjo zaglinjeno
plast proda). Dela se morajo izvesti v jesenskem ali zimskem
času, izven gnezditvenega obdobja ptic ali poleganja mladičev
vrst sesalcev ter izven razmnoževalnega obdobja drugih živali.
Po končanem izkoriščanju posameznega območja gramoznice
se humus ponovno uporabi za sprotno sanacijo brežin nad
površino talne vode, odkrivka – površinska jalovina pa za formiranje predvidenih položnejših brežin ob obalah in oblikovanje
kopnih delov v okviru sanacije gramoznice.
(7) Pri izvedbi sečnje na gozdnih območjih se glede na
napredovanje pridobivalnih del, v dogovoru s pristojnim Zavodom za gozdove Slovenije določa letna površina za posek in
evidentira lesna masa. Ta dela se prav tako opravijo v jesenskem ali zimskem času.
(8) Prva odkopna fronta – suha etaža – v pridobivalnem
prostoru, se formira v poprej določenih smereh. To je izkop
materiala do približno 0,5 m nad srednjim nivojem talne vode.
Ta izkop se opravi s hidravličnim bagrom, nakladalnikom ali
buldožerjem. Pravzaprav je to zgornja površina gramoznice
ali osnovna etaža – osnovni plato. Kota te etaže je približno
na +181 m n. v.
(9) Druga etapa odkopa je odkop v globino pod nivo
podtalnice do največje globine 15 m, to je do geološko možne
globine na koti +166 m n. v. Te izkope se opravi z ustreznim
bagrom s suhe etaže.
(10) Minimalne razdalje med etapama so določene na
10 m. Tehnični vodja lahko v določenih pogojih to razdaljo tudi
zmanjša, če to zahtevajo in dovoljujejo trenutne razmere.
(11) Pripravljalna dela se bodo izvajala v isti smeri kot je
predvideno napredovanje izkopa.
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(3) Pridobivanje materiala se bo izvajalo:
– nad vodo, to je pridobivanje s strojem na suhem
(kopnem) z odkrite površine – osnovne etaže na koti okoli
+181 m n. v;
– pod vodo, to je po napredovanju odkrivanja humusa
in osnovne etaže za najmanj 10 m. Za poglabljanja v vodi do
največ 15 m oziroma do kote +166 m n. v. se bo uporabljal
klasični bager z visečim vedrom – skrepersko žlico ali klasični
bager z grabilno žlico.
11. člen
(nakladanje in odvoz materiala)
(1) Izkopani material se deponira na deponijo za odcejanje neposredno ob mestu izkopa materiala na suhi etaži.
Nakladanje materiala z deponije za odcejanje se bo izvajalo z
nakladalnikom z ustreznim volumnom žlice na tovorna vozila
ali pa neposredno v mobilne naprave za obogatitev mineralne
surovine.
(2) Nakladanje materiala se izvaja z deponij za odcejanje
na suhi etaži. Neposredni odvoz materiala je po transportnih
poteh znotraj pridobivalnega prostora do obstoječe cestne
infrastrukture.
(3) Notranje transportne poti je potrebno izpeljati po površini, s katere je odstranjen vrhnji humusni del. V nadaljevanju je
možno transportno pot izpeljati tudi po suhi prvi etaži, ki je nad
nivojem talne vode. Širina transportnih poti mora biti najmanj
4 m. V tem primeru so potrebna izogibališča na vsakih 100 m.
Notranje transportne poti so praviloma začasne in se lahko po
potrebi prestavljajo.
(4) Odvoz materiala je predviden s tovornimi vozili z volumnom kesona med 8–10 m3. Število potrebnih vozil, kot tudi
druge potrebne opreme, se bo prilagajalo obsegu dejanske
proizvodnje, skladno s potrebami po surovini.
(5) Potek transportne poti za odvoz gramoza je prikazan
v grafičnem delu občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Za zagotavljanja varnosti udeležencev cestnega prometa se
pot na novo opremi z ustrezno in predpisano prometno signalizacijo ter prometno opremo.
12. člen
(predelava materiala)
Predelava materiala se sestoji iz drobljenja in sejanja na
frakcije, potrebne za betone, asfalte, malte in drugo. Drobljenje in sejanje se bo izvajalo na mobilnih napravah v območju
gramoznice, ali pa se bo izkopani material sproti odvažal v
predelavo na drugo lokacijo. Začasne lokacije mobilnih naprav
bo sproti določal tehnični vodja gramoznice.

(formiranje odkopnih front in etaž ter pridobivanje materiala)

13. člen
(lokacije začasnih odlagališč)
(1) Deponije humusa so praviloma začasne, locirane
bodo v varnostnem pasu ob robu pridobivalnega prostora kot
varnostni nasip. Ko se bo gramoznica razvila, se humus lahko
takoj uporabi za biološko sanacijo brežin nad površino talne
vode. Deponiranje se mora izvesti tako, da se ohrani rodovitnost. Ravno tako ne sme priti do mešanja humusa z odkrivko.
Deponije humusa je potrebno sproti zatraviti, da se prepreči
spiranje.
(2) Odkrivka (površinska jalovina) se bo prav tako deponirala začasno ob robovih pridobivalnega prostora oziroma
v območju suhih etaž, ne v povezavi z deponijami humusa,
lokacijsko glede na smeri in dinamiko priprave površin za
izkoriščanje mineralne surovine. Uporabila se bo lahko razmeroma kmalu po deponiranju za izdelavo nasipov in pri urejanju
naklonov brežin.

(1) Odmiki meje odkopavanja od meje pridobivalnega
prostora so 5 m.
(2) Odkopna fronta se formira približno pravokotno na
smer napredovanja. To je generalna smer, ki pa se ob robovih
oziroma v vogalih lahko spremeni.

14. člen
(sanacija brežin)
(1) Sanacija se bo izvajala sproti. Delovne brežine v
času odkopavanja gramoznice, ki so lahko v tem času tudi v

10. člen

Stran

10428 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

začasnem naklonu do 1:1 (45°), je potrebno v končnih robnih
brežinah izkopa obvezno oblikovati v naklonu 1:1,5 (33°) ali
manj oziroma na skrajnem južnem delu v naklonu 1:3 (18,5°)
ali manj.
(2) Po ustrezni ureditvi naklonov brežin, se lahko prične
s humuziranjem brežin ki se izvaja tako, da se navozi začasno
deponirani humus iz območja varnostnega pasu ter se ga razgrne po suhem delu urejenih brežin do nivoja vode v debelini od
30 cm do 50 cm. Nato se ga poravna in deloma kompaktira ter
zatravi. Na tako pripravljene površine brežin se ob primernem
letnem času zasadi avtohtono grmičevje in drevje. Izbor drevesnih in grmovnih vrst, sadilni vzorci in obseg zasaditve naj se
uskladi z deležniki urejanja prostora in nadaljnjo namembnostjo
območja gramoznice. Zasaditev se opravi s sodelovanjem in
pod nadzorom pristojne inštitucije. Zasaditev brežin se izvede
do nivoja vodne gladine ojezeritve. Sočasno pa se izvede
tudi zasaditev 5 m varnostnega pasu znotraj pridobivalnega
prostora tako, da se pušča vsaj 2 m pas kot dostopna oziroma
servisna pot okoli gramoznice za namen vzdrževanja brežin
in zasaditev.
15. člen
(pomožni objekti)
(1) Postavitev stalnih objektov ni predvidena, predvideva
pa se postavitev manjših začasnih pomožnih objektov, ki jih
je mogoče glede na potek in lokacijo izkoriščanja mineralne
surovine premikati, in sicer:
– prenosni kontejner kot obratna pisarna,
– prenosni kontejner kot garderoba,
– prenosni kontejner kot skladišče drobnega materiala in
ročnega orodja,
– kemične sanitarije.
(2) Mikrolokacijo teh objektov bo sproti določal tehnični
vodja gramoznice glede na predvideno dinamiko in smer odkopavanja mineralne surovine.
(3) Po končanem izkoriščanju se pomožne objekte trajno
odstrani.
16. člen
(merila za parcelacijo)
Načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu občinskega podrobnega prostorskega načrta v D96/TM koordinatnem
sistemu.
17. člen
(drugi pogoji in usmeritve)
Posegi v varovalni pas avtoceste, ki meri 40 m od roba
cestnega sveta na vsako stran, so dopustni le pod pogoji in
s soglasjem oziroma pozitivnim mnenjem DARS d.d. Posegi
v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi
koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa
ter varovanja njenega videza. V varovalnem pasu avtoceste
ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali
naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje. Vse
načrtovane ureditve morajo biti odmaknjene od meje cestnega
sveta avtoceste najmanj 10 m.
5 ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
18. člen
(splošni pogoji)
(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se
upoštevajo veljavni predpisi, normativi in zakonodaja s posameznega področja.
(2) Detajlni pogoji za priključitev objektov na načrtovano
gospodarsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave
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projektne dokumentacije v skladu s pozitivnimi mnenji, vključno
s projektnimi pogoji k temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
19. člen
(prometno urejanje)
Prometni dostop do območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta se omogoči s severne strani po obstoječi
nekategorizirani javni makadamski poti iz smeri zahoda iz LC
269091 Rakičan–letališče v razdalji približno 1 km, ki poteka
vzporedno z avtocesto.
20. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Za oskrbo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta z električno energijo se z zahodne strani od
bližnje farme prašičev Jezera izvede priključek na elektroenergetsko omrežje.
(2) Vsi posegi in priključek na elektroenergetsko omrežje
se izvedejo pod pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.
6 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta se nahaja enota registrirane kulturne dediščine, arheološko najdišče pod oznako Rakičan – Arheološko območje
Jezera (EŠD 30896).
(2) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta so bili med površinskim terenskim pregledom zemljišč
odkriti odlomki prazgodovinske, rimskodobne in srednjeveške
lončenine, zato je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno
vsakršne posege na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta podrejati varovanju dediščinskih lastnosti arheološkega najdišča. Najdbe pod zdajšnjo površino nakazujejo na
prisotnost arheoloških ostalin, ki bi jih nenadzorovani posegi
za potrebe ureditve gramoznice lahko poškodovali oziroma
uničili. Zato je pri vsakršnih posegih na območju občinskega
podrobnega prostorskega načrta potrebno predhodno zagotoviti prisotnost izvajalca arheoloških raziskav, ki bo na stroške
investitorja izvedel arheološko raziskavo, s katero se odkrite
arheološke ostaline nadzorovano odstrani.
7 REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
22. člen
(varstvo voda)
(1) V gramoznici mora biti onemogočeno odlaganje smeti,
komunalnih odpadkov in kakršnih koli drugih snovi, ki bi utegnile onesnažiti podtalnico.
(2) Potencialno nevarne snovi v obratovanju gramoznice
so le tekoči naftni derivati. Tekoče naftne derivate uporabljajo
vsi premični delovni stroji v gramoznici (buldožer, nakladalnik,
bager, mobilne naprave za mletje in sejanje materiala) ter
vozila, ki prihajajo v območje gramoznice, katerih brezhibnost
se mora stalno kontrolirati. Oskrba strojev z gorivom bo zagotovljena na ustrezno urejeni ploščadi za točenje goriva, kar bo
izvajala usposobljena oseba. Skladiščenje naftnih derivatov
ali drugih nevarnih snovi v območju gramoznice ni dopustno.
(3) Ravnanje z naftnimi derivati se izvaja z veljavnimi
predpisi in strogo spoštovanje le-teh lahko bistveno zmanjša
realno nevarnost onesnaževanja. Normalno obratovanje gramoznice je glede tveganja obvladljivo ob spoštovanju predpisanih ukrepov, nekoliko večji problem lahko nastane le ob stro-
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jelomu ali nekontroliranemu izlivu goriva ali olja. V tem primeru
je pomembna hitrost reagiranja, za to pa morajo zaposleni biti
ustrezno usposobljeni in organizirani.
(4) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica), ki presega
meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi
vodnega dovoljenja ali koncesije.
(5) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo
na podlagi mnenja oziroma vodnega soglasja, ki je zlasti potrebno pridobiti za poseg na vodnem in priobalnem zemljišču;
poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice; poseg zaradi
odvajanja odpadnih voda; rudarsko delo ali drug poseg, zaradi
katerega lahko pride do vpliva na vodni režim ali stanje voda.
23. člen
(varstvo tal)
(1) Vpliv na tla in rastline bo največji v času izvajanja del
– pridobivanju, saj je v tem delu tehnološkega procesa popolnoma umaknjena plodna zemlja in odstranjene vse rastline. Pri
končni ureditvi in sanaciji ter biološki obnovi bo vpliv še vedno
prisoten, vendar v bistveno manjši meri. Tla in rastlinje se bo
v nekaj letih po končanih delih in izvedeni sanaciji ter biološki
obnovi opomoglo in zaraslo predvsem horizontalne in rahlo
nagnjene površine, večji del površin pa bo vodnih.
(2) Med in po pridobivanju gramoza se s humusom ravna
smotrno. Izvaja se sprotna sanacija in biološka obnova tal na
brežinah odkopanih delov gramoznice in v varovalnem pasu
pridobivalnega prostora.
24. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta ni zavarovanih območij varstva narave.
(2) V času pridobivanja gramoza se v največji možni meri
ohranja obstoječo grmovno in drevesno vegetacijo. Način in
čas opravljanja posegov na območju gramoznice se prilagodi
življenjskim ciklom živali. Posege, dejavnosti in aktivnosti se
izvaja v času, ki ne sovpadajo z obdobji, ko živali potrebujejo
mir. Dela se izvajajo samo podnevi, območja se ne osvetljuje.
Pri opravljanju dejavnosti se dela organizirajo tako, da bo onemogočeno kakršno koli kemijsko onesnaženje.
(3) Vnos tujerodnih rib ni dopusten. Pogojno je dopustno
vnašanje avtohtonih vrst rib. Za vrste in količino vloženih rib
si upravljavec območja pridobi strokovne usmeritve pristojne
inštitucije.
(4) Na območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta se ne vnaša in naseljuje nobenih tujerodnih živalskih in
rastlinskih vrst. V primeru pojava tujerodnih vrst, se te odstrani.
(5) Posek dreves se izvaja v obdobju od 1. septembra do
1. marca, to je izven gnezditvene sezone ptic.
(6) Izvedba varovalnega nasipa na zahodnem delu območja občinskega podrobnega prostorskega načrta se mora
izvesti tako, da ne bo prišlo do zasipavanja varovalnega gozda
na parcelah št. 1958/4 in 1969/2 obe v k.o. Rakičan.
(7) Na skrajnem jugu območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta se vzpostavi ali ohranja 20 m pas gozda
in nato 10 m pas brežine. Brežina gramoznice se vzpostavi s
položnim naklonom 1:3 (18,5°) ali manj in naravno obrežno
zarastjo (trstika, rogoz, šaši ipd.). Gozdni pas se vzpostavi iz
avtohtonih krajevno značilnih vrst dreves (dob, beli topol, vrba
ipd.) in na zunanjem robu avtohtonih krajevno značilnih vrst
grmovnic (čremsa, glog ipd.). Robinije se ne sadi. Kakršne
koli športno rekreacijske in ostale človeške aktivnosti niso
dovoljene.
25. člen
(varstvo zraka)
(1) V procesu pridobivanja – zlasti pri odkopavanju iz
vode, ne nastaja prah. Tudi po daljšem odcejanju je material
še toliko vlažen, da se pri nakladanju in transportu ne praši.
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Transportne poti morajo biti speljane po terenu, s katerega
je odstranjen humusni material. Zaradi vsega navedenega v
procesu pridobivanja ni pričakovati omembe vrednih emisij
prahu. Te se lahko pojavijo le v eventualno dolgem sušnem
obdobju, ko se bo po potrebi izvajalo vlaženje sipkih materialov
in transportnih poti.
(2) V času izvajanja del se bo onesnaženost zraka povečala le neposredno na delovišču. Zaradi aktivnosti delovne
opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve zraka
deloma s prašnimi delci ter z izpušnimi plini vozil. Glede na
dinamiko del bo to onesnaževanje majhno.
(3) Kot omilitveni ukrep za varstvo pred prahom je ohranjanje zelenih površin v neposredni okolici in predvidena zasaditev vegetacije po suhih brežinah in na varovalnih nasipih
gramoznice.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
uvršča v IV. območje varstva pred hrupom.
(2) Lokacija gramoznice je obremenjena s hrupom glede
na trenutne prometne obremenitve, saj se nahaja v bližini avtoceste. Obremenjena bo tudi z občasnim hrupom pri dovozu
in odvozu tovornih vozil ter s hrupom, ki bo nastajal pri posameznih delih, in sicer pri odkopavanju, nakladanju, prevozih in
pri predelavi mineralne surovine. Največ hrupa nastaja neposredno ob viru, ki pa se bo le delno emitiral v naravno okolje,
predvsem zaradi sorazmerno poraščene okolice.
(3) Lastnik vira hrupa je dolžan skladno s predpisi o obratovalnem monitoringu izvesti prve in občasne meritve ravni
hrupa.
(4) Ob predvideni uporabljeni delovni opremi ni pričakovati preseganja dovoljene ravni hrupa v najbližjih naseljenih
objektih, ki so oddaljeni najmanj 700 m.
(5) Kot omilitveni ukrepi za zmanjšanje hrupa se:
– zagotavljajo, glede emisij hrupa, certificirani in brezhibni
stroji,
– dela se izvajajo v določenem intervalu med 7. in 18. uro.
27. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Za zbiranje komunalnih odpadkov, ki jih odložijo zaposleni, se namesti zabojnik z urejenim občasnim odvozom na
komunalno deponijo.
(2) Razen naftnih derivatov za pogon strojev, se ne bo
uporabljalo drugih nevarnih snovi.
(3) Za nevarne odpadke iz skupine 15 se ob pomožnih
objektih namestita dva zabojnika, in sicer:
– zabojnik za čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna
sredstva onesnažena z nevarnimi snovmi (klasifikacijska šifra
odpadka 15 02 02),
– zabojnik za zaoljeno embalažo, ki vsebuje nevarne
snovi (klasifikacijska šifra odpadka 15 01 10).
(4) Vse nevarne odpadke se mora oddati pooblaščenemu
zbiralcu nevarnih odpadkov.
(5) Vzdrževanje strojne opreme opravlja pooblaščeni serviser, ki vso potrebno opremo in material pripelje in vse nastale
odpadke odpelje. Tu so mišljena predvsem odpadna motorna
in druga olja.
8 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
28. člen
(obramba)
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
ni potrebnih posebnih rešitev in ureditev za izvajanje dejavnosti
obrambe.

Stran
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29. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Za primer izrednih dogodkov, nesreč pri delu, ekoloških nesreč, poplav in podobno, je potrebno s posebnimi navodili navesti, katere organe in osebe v družbi ali lokalni skupnosti
je potrebno obvestiti o dogodku in na kakšen način.
(2) Navodila se pripravijo v sklopu Načrta obrambe in
reševanja v gramoznici Jezera, skladno s predpisi s področja
rudarstva.
30. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Gramoznica ni požarno nevaren objekt, vendar je kljub
temu potrebno upoštevati in spoštovati požarno varnostne
kriterije in zahteve.
(2) V neposredni bližini prostorov, v katerih utegne izbruhniti požar ali v katerih so shranjene vnetljive snovi, morajo biti
nameščeni ustrezni aparati za gašenje požarov in opozorilne
table.
(3) Vsi delovni stroji, kompresorji, nakladalniki, bagri, kamioni, pogonski agregati, transformatorji morajo prav tako biti
opremljeni z ustreznimi gasilnimi aparati. Z gasilnimi aparati in
protipožarnim orodjem se opremi tudi skupne prostore, kakor
tudi mobilne naprave za predelavo mineralnih surovin.
(4) Naprave za gašenje in varstvo pred požari morajo
biti kontrolirane najmanj enkrat letno s strani pooblaščene
organizacije.
(5) Vsi zaposleni morajo biti poučeni o postopkih ravnanja
v primeru požara, kakor tudi z ukrepi za odstranjevanje nevarnosti požara.
(6) Skladno s predpisi s področja varstva pred požarom v
določenem letnem času (sušnem obdobju), prepovedano sežiganje grmičevja in kmetijskih ostankov izven urejenega kurišča.
9 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Pridobivanje gramoza s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo zaradi z občinskim prostorskim načrtom opredeljenih
različnih namenskih rab prostora izvajalo v dveh etapah.
(2) Prva etapa se lahko začne izvajati takoj, saj je pridobivanje gramoza oziroma izkoriščanje mineralne surovine
omejeno zgolj na območji, ki sta z občinskim prostorskim načrtom opredeljeni kot površine nadzemnega pridobivalnega
prostora in površine cest, z oznakama podrobnejše namenske
rabe LN in PC.
(3) Druga etapa se pa lahko začne izvajati šele po
spremembi namenske rabe zemljišča s spremembami in
dopolnitvami občinskega prostorskega načrta oziroma po
spremembi namenskih rab prostora z oznakami podrobnejših namenskih rab ZD, VC in PC v oznako podrobnejše
namenske rabe LN.
(4) Etapnost izvedbe prostorske ureditve je prikazana v
grafičnem delu občinskega podrobnega prostorskega načrta.
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metne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture
v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali
med izvajanjem del pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva
zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološkogeomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve
ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
(3) Dopustna so odstopanja od etapnosti izvedbe prostorske ureditve, v kolikor z rešitvami soglaša Ministrstvo za
infrastrukturo, Sektor za rudarstvo.
(4) Dopustna so odstopanja od vrst rekreacijskih dejavnostih, ki se bodo izvajala po končani eksploataciji.
11 DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
33. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri izvajanju občinskega podrobnega prostorskega
načrta je potrebno upoštevati vse določbe tega odloka, ter
projektne pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu
občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.
(2) Investitor oziroma izvajalec del je dolžan zagotoviti
vse potrebne varnostne ukrepe in tako izvajati dela, da bo
preprečeno onesnaženje okolja in voda ter izlitje nevarnih
snovi na prosto.
34. člen
(monitoring o vplivih izvajanja del na okolje)
(1) V času pripravljalnih del in v času izkoriščanja gramoza se mora izvajati spremljanje in nadzor stanja okolja v skladu
z usmeritvami podanimi v smernicah pristojnih organov.
(2) Skladno s predpisi s področja rudarstva in varstva okolja mora izvajalec rudarskih del zagotoviti monitoring o vplivih
svoje dejavnosti na okolje.
(3) Skladno s predpisi s področja varstva okolja je potrebno pri izvajanju rudarskih del spremljati hrup in emisije snovi v
zrak. Voditi je potrebno poslovnik in dnevnik o rezultatih spremljanja vpliva dejavnosti na okolje.
(4) Glede na dejstvo, da so vsi pričakovani vplivi v mejah pod predpisanimi, je potrebno izvesti le prve meritve in
v nadaljevanju le občasne kontrolne meritve po priporočilu
izvajalca.
12 USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
35. člen
(usmeritve po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega
prostorskega načrta)

10 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

Merila in pogoji tega odloka se smiselno povzamejo v
hierarhično višjem prostorskem aktu.

32. člen

13 KONČNI DOLOČBI

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja od v grafičnih načrtih določenih zemljiških parcel, katere se lahko združuje in širi ali deli
in oži.
(2) Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin,
objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih rešitev pro-

36. člen
(hramba in vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska
Sobota.
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Št.
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Stran
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37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2016-50(740)
Murska Sobota, dne 13. oktobra 2022
Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
v začasnem opravljanju funkcije župana
Zoran Hoblaj

3366.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi določb Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 –
ZPrCP-F), določb Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih
cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) ter
7. in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in
69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 29. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/16)
se v 4. členu nadomestijo naslednji zapisi v tabeli lokalnih cest:
ZAČETEK
DOLŽINA DOLŽINA
PREOSTANEK
ZAP.
KONEC
NAMEN
Št. ODSEKA ODSEKA
POTEK ODSEKA
ODSEKA V MOMS
DOLŽINE/
ŠT.
ODSEKA
UPORABE
NA
(v m)
(v m)
OBČINA (v m)
050063
C R2-439
Dokležovje-Bakovci
O269111
3715
2035
V
1680 (Beltinci)
1.
050064
O269111
Bakovci-Obvoznica
O1517
3218
3218
V
050065
C R1-235
AC Pentlja-050064 (jug)
O050064
376
376
V
050066
C R1-235 AC Pentlja-050064 (sever) O050064
168
168
V
050067
O1517
Obvoznica – M. Sobota
O269331
997
997
V
2.
269011
O269022 Černelavci-Kupšinci-Borejci C R2-441
4206
3154
V
1052 (Tišina)
3.
269021
O269331
Gaj-Pušča-Černelavci
C R2-441
1875
1875
V
269022
R2-441
Černelavci-Polana
O269023
2192
2192
V
269023
O259022
Polana-Brezovci
C R3-715
3268
868
V
2400 (Puconci)
4.
269041
O269022
Polana-Markišavci
C R3-715
2110
2110
V
269042
C R3-715
Markišavci-Nemčavci
C R1-232
1922
1922
V
5.
269051
C R3-715
M. Sobota-Markišavci
O269321
1514
1514
V
6.
269061
CR1-232
Po naselju Nemčavci
O269042
387
387
V
6212
7.
269071
C R1-232 M. Sobota-Noršinci-Ivanci
O5606
8769
2557
V
(M. Toplice)
8.
269081
C R1-232
Rakičan-M. Sobota
O269071
1481
1481
V
9.
269091
C R1-232 Rakičan-Jezera (letališče)
ZLetal.
2038
2038
V
10.
269111
O050063
Bakovci-Krog
O269121
1719
1719
V
269112
O269121
Krog-Črnske meje
C R1-235
1555
1078
V
477 (Tišina)
269113
C R1-235
Č. meje – Veščica
C R2-441
1944
1944
V
269114
C R2-441
Po naselju Veščica
O269011
373
373
V
11.
269121
C R1-235 M. Sobota-Krog-brod na Muri ZMura
5304
5304
V
12.
269131
O030071 M. Črnci-Satahovci-Ogradi O269112
2057
1416
V
641 (Tišina)
269132
O269112
Ogradi-Č. meje
C R1-235
1183
1183
V

Stran

13.
14.
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Št.

269141
269142
333231
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O269011
C R2-441
C R3-715

Kupšinci-Gorice
Gorice-Tropovci
Polana–Gorica
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C R2-441
C R1-235
O269041

670
2080
2253

670
1285
761

V
V
V

795 (Tišina)
1492 (Puconci)

2. člen
V 5. členu se v tabeli »– glavne ceste (LG):« nadomestijo
in dodajo naslednji zapisi:
ZAČETEK
ZAP.
Št. ODSEKA ODSEKA
ŠT.
NA
1.

269311

C R2-441

2.

269321

C R2-441

269322

C R2-441

269331
269332

O0318
O269331

3.

POTEK ODSEKA
Gregorčičeva ul.
(od Lendavske do
Cankarjeve ul.)
Grajska-C. MetodovaSeverjeva ul.
M. Kuzmiča (od Št. Kovača
do Tišinske ul.)
Gaj-krožišče
Krožišče-Panonska ulica

DOLŽINA DOLŽINA
PREOSTANEK
KONEC
NAMEN
ODSEKA V MOMS
DOLŽINE/
ODSEKA
UPORABE
(v m)
(v m)
OBČINA (v m)
O269331

867

867

V

C R2-441

1036

1036

V

O269331

602

602

V

O269332
O1470

2666
180

2666
180

V

V tabeli »– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):«
se nadomestijo naslednji zapisi:
ZAČETEK
ZAP.
Št. ODSEKA ODSEKA
ŠT.
NA
1.

269411

O269311

2.

269421

C R2-441

3.

269431

O269441

4.

269441

O269311

5.

269451

O050067

6.

269461

C R1-235

269462

O269451

269471

O269322

269472

O269471

8.

269481

O269491

9.

269491

O269022

10.

269501

O269331

11.

269511

O269121

7.

POTEK ODSEKA
Ul. St. Rozmana
(od Gregorčičeve
do Slovenske ul.)
Od Lendavske
do Industrijske ulice (podvoz)
Slovenska ul. (od Trga
zmage do Slomškove ul.)
Slomškova ul.
(od Gregorčičeve
do Cankarjeve ul.)
Trstenjakova ul. (od
Bakovske do Cankarjeve ul.)
Tomšičeva ul. (od J. obvozn.
do Trstenjakove ul.)
J. Kramarja ul.
(od Trstenjakove
do Cankarjeve ul.)
Prešernova ul. (od M.
Kuzmiča do Š. Kuzmiča)
Prešernova ul. (od Š.
Kuzmiča do Cankarjeve ul.)
Liškova ul. (od Dolge do
Goričke)
Lendavska-Zadružna-Dolga
Kroška ul. (od Cankarjeve ul.
do Južne obvoznice)
Trubarjeva-Murska ul.
v Krogu

KONEC
ODSEKA

DOLŽINA DOLŽINA
PREOSTANEK
NAMEN
ODSEKA V MOMS
DOLŽINE/
UPORABE
(v m)
(v m)
OBČINA (v m)

C R2-441

296

296

V

C R1-232

281

281

V

C R2-441

360

360

V

O269331

648

648

V

O269331

988

988

V

O269451

1040

1040

V

O269331

262

262

V

O269472

136

136

V

O269331

244

244

V

O269022

684

684

V

C R2-441

1403

1403

V

C R1-235

1049

1049

V

O269121

483

483

V

V tabeli »– mestne ceste in krajevne ceste (LK):« se nadomestijo naslednji zapisi:
ZAP.
ZAČETEK
Št. ODSEKA
ŠT.
ODSEKA NA
1.

269601

O269081

2.

269611

C R1-232

3.

269621

C R2-441

POTEK ODSEKA
Panonska - Partizanska ul.
v Rakičanu
Poljska ul.- Plese
v M. Soboti
Kocljeva ul. (od Štefana
Kovača do Zvezne)

DOLŽINA DOLŽINA
PREOSTANEK
KONEC
NAMEN
ODSEKA V MOMS
DOLŽINE/
ODSEKA
UPORABE
(v m)
(v m)
OBČINA (v m)
O770361

995

995

V

O769181

616

616

V

O769271

259

259

V
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4.
5.

269631
269641

O269491
O269481

6.

269651

C R1-232

7.

269661

O269751

8.

269671

O269681

9.

269681

O269751

10.

269691

O269751

11.

269701

O269121

12.

269711

O269311

13.

269721

O269431

269722

O269311

14.

269731

O269322

15.

269741

O269321

16.

269751

O050064

Št.

Slovenska ul. v Černelavcih
Črtomirova ul. v Černelavcih
Bakša-Bolnišnica-Bakša
v Rakičanu
Soboška - Kroška ul.
v Bakovcih
Partizanska-PoljskaPanonska ul. v Bakovcih
Ribiška-Partizanska ul.
v Bakovcih
Mladinska-Ob MuriMladinska ul. v Bakovcih
Plečnikova-Trubarjeva ul.
v Krogu
Ul. St. Rozmana
(od Gregorčičeve
do Partizanske ul.)
Ul. A. Novaka (od Slovenske
do Gregorčičeve ul.)
Ul. A. Novaka (od
Gregorčičeve do žel. postaje
Prešernova ul.
(od M. Kuzmiča ul.
do razbrem. kanala
Kopališka ul. – Zdravstveni
dom
Partizanska-Soboška-Stara
– Mladinska ul.-Mali Bakovci
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O269641
O269491

397
175

397
175

V
V

C R1-232

670

670

V

O770631

764

764

V

O050063

428

428

V

ZRibiš25

807

807

V

O269681

505

505

V

O770881

580

580

V

O769221

149

149

V

O269311

205

205

V

O769211

199

199

V

ZPreš. 70

310

310

V

O269051

73

73

V

ZPa1474/7

2216

2216

V

Stran
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3. člen
V 6. členu se nadomestijo naslednji zapisi v tabeli javnih
poti v mestu Murska Sobota:
ZAČETEK
ZAP.
Št. ODSEKA ODSEKA
ŠT.
NA
1.

769011

O269321

2.

769021

O769011

3.

769031

O769011

4.
5.

769041
769051

O269321
O269321

6.

769061

O769051

7.

8.

769071
769072
769073
769081

O769051
O769071
O769071
O269051

9.

769091

C R2-441

10.
12.

769101
769121
769122
769131
769132
769141
769151
769161
769162
769163
769171
769181
769182
769191

C R2-441
C R2-441
O769121
O769091
O769091
O769132
C R3-715
C R1-232
C R1-233
C R1-234
O269081
O269611
O769181
O769021

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

POTEK ODSEKA
C. Metodova ul.
(od Severjeve do kanala)
Temlinova ul.
Vrazova ul. (od C. Metodove
do Št. Kovača)
Vrbišče
Razlagova ulica
od Razlagove ul.
do stadiona
med Provizoriji v Razlagovi
med Provizoriji v Razlagovi
med Provizoriji v Razlagovi
do Kopališke
Lendavska ul. - Ledavsko
naselje
Kardoševa ulica
od R2-441 do parkirišča
od R2-441 do parkirišča
po Ledavskem nas.
po Ledavskem nas.
Ledavsko nas.
po Obrtni coni
po Klavniški ul.
po Klavniški ul.
po Klavniški ul.
ob Ledavi
Ul. Plese
Poljska ulica
Temlinova ul. - krak

DOLŽINA DOLŽINA
PREOSTANEK
KONEC
NAMEN
ODSEKA V MOMS
DOLŽINE/
ODSEKA
UPORABE
(v m)
(v m)
OBČINA (v m)
ZCMet.62

342

342

V

C R2-441

206

206

V

C R2-441

233

233

V

ZVrb17
ZRazla56

212
386

212
386

V
V

ZStadion

313

313

V

O769051
ZRazla17
ZRazla15
ZKopal19

166
60
56
192

166
60
56
192

V
V
V
V

ZLed.n15

318

318

V

O269321
ZP3157/12
C R2-441
ZLed.N36
ZLed.N59
ZLed.Na3
C R3-715
ZTrafo
ZKlav13c
ZKlav5
C R1-232
ZPlese19
ZPolj. Ul6
ZTeml9a

256
153
152
231
109
89
515
247
167
83
1573
237
195
73

256
153
152
231
109
89
515
247
167
83
1573
237
195
73

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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37.

769201
769211
769221
769222
769231
769232
769241
769251
769252
769253
769261
769271
769281
769291
769301
769311
769321
769331
769341
769342
769343
769344
769345
769351
769352
769361
769362
769363
769371

C R1-232
O769221
O269722
O769221
O269311
O769231
O269722
C R2-441
O269411
O769252
O269411
O269431
O769301
C R1-232
O769291
O769291
O050067
O050067
O050067
O769341
O769341
O769341
O769341
O269441
O769351
O769381
O269451
O269441
O269441

38.

769381

O769391

39.

769391
769392
769401
769411
769421
769422
769431
769432
769433
769441
769451
769461
769471
769481
769491
769501
769511
769521
769531
769541
769551
769561
769571
769572
769581
769582
769591
769601
769611
769612

O269451
O050064
O769041
O269461
O269461
O769421
O769391
O769431
O769431
O769411
O269461
O269461
O769441
O769441
O769391
O769491
O769491
O769491
O769541
O269331
O769541
O269462
O769621
O769621
O769621
O769621
O269461
O269461
O769421
O769421

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

med stanovanjskimi hišami
Ul. ob progi
Partizanska ul.
krak Partizanske ul.
Nas. J. Kerenčiča
Nas. J. Kerenčiča
Ozka ul.
Cvetkova ul.
Cvetkova ul.
Cvetkova ul.
Zelena ul.
Zvezna ul.
Stran. kr. 1 Finžgarjeve ul.
Mala nova ul. – Vegova ul.
Finžgarjeva ul.
Čopova ul.
Bakovska ul.
Sončna ul.
Ivanocijevo nas.
Ivanocijevo nas.
Ivanocijevo nas.
Ivanocijevo nas.
Ivanocijevo nas.
Sodna ul.
krak Sodne ul.
Mladinska ul.
Mladinska ul.
Mladinska ul.
Nikole Tesle ul.
Ulica Ivana Regenta –
Mladinska ul
Ivana Regenta ul.
od Bakovske c. do O269091
Vrbišče
Ul. Vinka Megle
Ulica Jožefa Benka
Kroška ul.
Južna ul.
Krak Južne ul.
Krak Južne ul.
Vrtnarska ul. - Polje
S. Klavore ul.
Z. Kvedrove ul.
Mirna ul.
Dijaška ul.
Žitna ul.
Ul. Daneta Šumenjaka
Ul. Otona Župančiča
Talanyijeva ul.
Rožno nas.
Rožno nas.
Ul. Juša Kramarja
stranski krak J. Kramarja
Cvetna ul.
Cvetna ul.
Ul. generala Maistra
Ul. generala Maistra
Prvomajska ul.
Ul. prekmurske čete
Kajuhova ul.
Kološeva ul.
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ZInd33
O269421
O269421
ZPart41
ZJ.Ke38
ZJ.Ke14
ZGreg22
O269411
O269721
ZCvet41
C R2-441
O269441
ZFin.n29
ZVeg.ul1
ZFin.n33
C R1-232
ZBako.u1
ZPar3082
ZI.nas25
ZI.nas29
ZI.nas20
ZI.nas12
ZI.nas7
ZSodna31
ZSodna9
O269451
O269331
ZMladi18
ZN.Tesl6

137
577
576
80
268
88
196
305
345
62
270
274
50
737
385
341
133
275
321
53
74
55
76
183
73
287
220
177
223

137
577
576
80
268
88
196
305
345
62
270
274
50
737
385
341
133
275
321
53
74
55
76
183
73
287
220
177
223

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ZPar3100

129

129

V

O050067
O260091
ZVrb2
ZV.Meg11
O269501
Z2932/19
ZJužn32
ZJužn11B
ZJužn19
O269461
ZS.Kla10
ZZ.Kve10
O769491
O769491
O269461
O269451
O269451
O269451
O769541
O269451
O269462
O769631
ZOŠII
ZPrv9
O977001
ZPrv14
ZPrvo20
ZPr.č18
ZOŠII
ZRazbrem

1046
1736
76
148
300
123
320
77
53
299
114
89
149
150
444
217
207
195
306
243
246
176
234
74
160
76
183
175
589
373

1046
1736
76
148
300
123
320
77
53
299
114
89
149
150
444
217
207
195
306
243
246
176
234
74
160
76
183
175
589
373

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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62.

769621

O769611

63.
64.

769631
769641
769642
769643
769644
769651
769661
769671
769681
769682
769691
769701
769702
769703
769711
769721
769731
769732
769733
769741
769742
769751
769761
769771
769781
769791
769801
769811
769812
769813
769821
769831
769841
769851
769871
769881
769891
769901
769911
769921
769931
769941
769951

O269331
O269501
O769641
O769641
O769641
O769671
O769671
O269501
O269331
O269331
O269322
O769691
O769701
O769701
O769691
O769691
O269322
O769731
O769731
C R2-441
O269471
O769761
O769741
O269331
O769771
O269441
O269321
C R2-441
C R2-442
C R2-443
O269501
O769151
C R1-232
O769041
O269071
O769301
O269331
O269462
O269331
O769271
C R1-232
O269321
O769131

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Št.

od Kajuhove
O269461
do Tomšičeve ul.
Ul. Št. Kuharja
O769551
Jakobovo naselje
O769671
Jakobovo naselje
ZJ. N76
Jakobovo naselje
ZJ. N48
Jakobovo naselje
ZJ. N29
Ul. Zorana Velnarja
O269331
Ul. Matije Gubca
O269331
Jakobovo naselje
ZKanal
od Agroservisa do Gaja
ZAgrose
Gaj - Tišinska ul.
O769681
Miklošičeva ul.
ZMikl93
Nas. ljudske pravice
O769691
Nas. ljudske pravice
O769701
Nas. ljudske pravice
O769702
Bevkova ul.
ZBev15
Ul. ob kanalu
O269731
Aškerčeva - Šolsko nas.
C R2-441
Šolsko nas.
ZŠol.n4
Šolsko nas.
ZŠol.n3
Ul. Št. Kuzmiča
O269471
Ul. Št. Kuzmiča
O269331
Prežihova ul.
C R2-441
Kopitarjeva ul.
ZVrtec
Stara ul.
C R2-441
Mojstrska ul.
O269441
Vrtna ul.
ZVrtna2
Borovnjakova ul.
O269321
Šercerjevo nas.
ZŠe.n34
Šercerjevo nas.
ZŠe. n22
Šercerjevo nas.
ZŠe. n9
krak Kroške ul.
ZP3145/0
Obrtna cona - Markišavska O976981
od obrtne cone do R1-232
ZSpar
Vrbišče
ZVrbišč7
Noršinska – Veliki kot 2
ZP5385/1
Stran. kr. 2 Finžgarjeve ul. ZFin.n25
Dostop. pot s Tišinske ul.
ZTiši.25B
Dost. pot s Tomšičeve ul. ZTomšič8
Dost. pot s Cankarjeve ul. ZP2167/2
Dostopna pot za tržnico
Ztržnica
Lendavska - Noršinska
O269071
Dostopna pot do gradu
Zgrad
Dost. pot v Ledavskem n. ZLed.n.25
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214

214

V

130
240
69
55
52
491
322
225
342
177
604
456
173
59
152
220
320
78
59
324
210
207
237
386
241
96
297
120
155
123
104
82
153
50
163
50
93
55
65
62
187
105
58

130
240
69
55
52
491
322
225
342
177
604
456
173
59
152
220
320
78
59
324
210
207
237
386
241
96
297
120
155
123
104
82
153
50
163
50
93
55
65
62
187
105
58

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

10435

V tabeli se brišeta naslednja zapisa:
ZAČETEK
ZAP.
Št. ODSEKA ODSEKA
ŠT.
NA
11.
769110-1 C R2-441
86.
769860-1 O269071

POTEK ODSEKA
Ul. Trubarjev drevored
Noršinska – Veliki kot 1

DOLŽINA DOLŽINA
PREOSTANEK
KONEC
NAMEN
ODSEKA V MOMS
DOLŽINE/
ODSEKA
UPORABE
(v m)
(v m)
OBČINA (v m)
O769101
80
80
V
ZVel.kot
163
163
V
-

4. člen
V 7. členu se nadomestijo in dodajo naslednji zapisi v
tabeli javnih poti v naseljih in med naselji:
ZAP.
ŠT.
1.
2.

ZAČETEK
Št. ODSEKA ODSEKA
NA
724394
C R1-230
765291

C R2-442

POTEK ODSEKA
Vučja vas - reka Mura
Martjanci - Rimska čarda

DOLŽINA DOLŽINA
PREOSTANEK
KONEC
NAMEN
ODSEKA V MOMS
DOLŽINE/
ODSEKA
UPORABE
(v m)
(v m)
OBČINA (v m)
ZMura
1811
1018
V
793 (Križevci)
1647
C R1-232
1911
264
V
(M. Toplice)

Stran

10436 /

Št.
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3.

770021

O269023

4.

770031

O269631

5.
6.
7.
8.
9.

770041
770051
770061
770071
770081
770091
770092
770093
770101
770102
770111
770121
770131
770141
770151
770161
770171
770181
770191
770192
770193
770201
770211
770221
770231
770241
770251
770261
770271
770281
770291
770301
770311
770312
770313
770314
770315
770316
770321
770331
770341
770351
770361
770371
770381
770391
770401
770402
770403
770411
770412
770421
770431
770441
770451
770461
770462

O269011
O269011
O269491
O770081
O770091
O269491
O269491
O770091
O269491
O770101
O269491
O770061
O770051
O269011
O269491
O269481
O269631
O269481
C R2-441
O770191
O770191
O770061
O770221
O269021
C R3-715
O269021
C R2-442
O269022
O269022
O269022
O269631
C R1-232
C R1-232
O770311
O770312
O770313
O770314
O770315
C R3-715
O269042
O269061
O269042
O770541
C R1-232
O770801
O770411
O770391
O770401
O770401
O269081
O770411
O269081
O269081
O770411
O269601
O770411
O770461

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Predanovci - Kupšinci
Krak Slovenske ulice
v Černelavcih
Kupšinci
Veščica - Dolgi travniki
Ledavska ul.(Černelavci)
Jurčičeva ul. (Černelavci)
Jurčičeva ul. (Černelavci)
Tavčarjeva ul. v Černelavcih
stranski krak Tavčarjeve
stranski krak Tavčarjeve
Zadružna ul. (Černelavci)
Stran. krak Tavčarjeve ul.
Dolga ul. (Černelavci)
Travniška ul. (Černelavci)
Veščica (severni del)
Veščica - Opletar
Liškova ul. (Černelavci)
Slovenska - Liškova ul.
Slovenska - Dolga ul.
Dalmatinova ul.
Gajeva in Kranjčeva ul.
krak Kranjčeve ul.
krak Kranjčeve ul.
krak Ledavske ulice
Nova - Glavna ul.
Bela - Glavna ul.
Pot do pokopal. (Markiš.)
V naselju Pušča
Po naselju Martjanci
po naselju Polana
Polana - Jouške
Polana - Ledavski les
Krak Slovenske ul.
S.O.I.C. MS-1
S.O.I.C. MS-2
S.O.I.C. MS-2
S.O.I.C. MS-2
S.O.I.C. MS-2
S.O.I.C. MS-2
S.O.I.C. MS-2
Pri Rimi - Markišavci
Krčice - M.Njivice - Čreta
V naselju Nemčavci
Hidveg - Nemčavci
Budinski mlin - Rakičan
Nemčavci - Zglavnice
Satahovci
Ul. Št. Kovača v Rakičanu
Št. Kovača (Rakičan)
krak ulice Št. Kovača
krak ulice Št. Kovača
Prešernova - Panonska ul.
krak Panonske ul.
Cvetkova ul. (Rakičan)
Krak Cvetkove ul. (Rakičan)
Cankarjeva ul. (Rakičan)
Zvezna ul. (Rakičan)
Mladinska ul. (Rakičan)
krak Mladinske ul.
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O269011

2364

1425

V

ZPa761/0

80

80

V

Z Pa890/1
ZVešč50d
ZLedav47
O269491
O269022
O770101
O770091
ZTavč26a
O269022
O770091
O770101
O269491
ZP1829
ZOpletar
O269481
O269631
O269491
O269481
O269021
ZP4177/6
ZKranjč1
ZLeda35a
O269021
O269021
ZP485
ZObkap55
ZMartj2a
ZPolan13
ZPa421/0
ZParc248
ZSlove62
ZP539/99

568
444
227
213
111
328
176
84
238
113
172
343
197
172
252
149
77
271
1108
98
168
109
249
343
57
84
66
85
429
406
105
321
727
171
135
325
307
179
231
620
117
94
1323
239
71
547
264
77
85
1065
82
276
78
422
330
243
60

568
444
227
213
111
328
176
84
238
113
172
343
197
172
252
149
77
271
1108
98
168
109
249
343
57
84
66
85
429
406
105
321
727
171
135
325
307
179
231
620
117
94
1323
239
71
547
264
77
85
1065
82
276
78
422
330
243
60

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ZP539/129

Z539/91
Z539/71
ZNemč.81
ZNemč.83
ZP539/131

ZPa368/6
ZOddajni
ZNem36b
O976982
ZPa2197
O976983
ZSatah6
O269081
O770411
ZŠt.Ko16
ZŠt.Ko11
ZPano110
ZPanon94
ZCvetk31
ZCvet29c
O269081
O269081
ZMladi18
ZMladi28

939 (Puconci)
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48.
49.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

770471
770481
770491
770492
770493
770494
770501
770511
770521
770531
770541
770551
770561
770571
770581
770591
770601
770611
770621
770631

65.

770641

50.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

770651
770652
770661
770671
770681
770691
770701
770711
770721
770731
770741
770751
770761
770771
770781
770791
770792
770793
770794
770801
770811
770821
770831
770841
770851
770861
770871
770881
770891
770901
770911
770921
770931
770932
770941
770951
770961
770971

O269601
Vrtna ul. (Rakičan)
O770411
Panonska ul. (Rakičan)
O770481
Kotna ul.
O269601
Kotna ul.
O770491
krak 1 Kotne ul.
O770491
krak 2 Kotne ul.
O770491
desni krak Kotne ul.
O770541
Tomšičeva ul. (Rakičan)
O269601
Partizanska ul. (Rakičan)
O269011
v naselju Veščica
O269601
Tomšičeva ul. (Rakičan)
O770561
Gruškovnica - Rakičan
O770511
Kote - Grmovec
O269091 Dostopna pot do farme Jezera
0269091
Jezera - Kamenšnica
O050063
Bakovci - Müzge
O050063 Lukačev mlin - Zaton(Bakovci)
O269681
Mlinska ul.
O770281
po naselju Polana
O269661 dostopna pot v nas. Bakovci
povezovalna pot med nas.
O269661
in LC
O269111
Cvetna ul. (Bakovci)
O770651
krak Cvetne ul.
O269751
krak Soboške ul.
O050063
Panonska ul. (Bakovci)
O269751
Ul. ob potoku
O770721
Nova ul. (Bakovci)
O770711
Ul. ob potoku
O770721
Vrtna ul. (Bakovci)
O770691
Ul. ob potoku
O269681
Ribiška ul. (Bakovci)
O269691
Zvezna ul. (Bakovci)
O770741
Prečna ul. (Bakovci)
O269751
Stara ul. (Bakovci)
O269751
Novo naselje
O770771
Partizanska ul. (Bakovci)
O269751
Mali Bakovci
O771011
Mali Bakovci
O770792
Mali Bakovci
O269751
Mali Bakovci
O269131
Satahovci - Gaberje
O269131
Satahovci - trnje
O770811
dostopna pot v naselje
O269011
dostopna pot v naselje
O269022
Gorička – Športni center
O269491
Ledavska – Športni center
O269121
dostopna pot v naselje
O269121
dostopna pot v nas. Krog
O269701
Ul. ob Ložiču
O269121
Rožna ul.(Krog)
O269121
krak Murske ul.
O269701
krak Murske ul.
O050064
Pri Doblu – Kotare
O269511 Ravenska - Murnova ul. (Krog)
O770931
Ravenska – stranski krak
O770931
Vodnikova ul. (Krog)
O269511
krak Murske ul.
O269121
krak Trubarjeve ul.
O269121
Plečnikova ul.

Št.
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ZVrtna11
O269601
O269601
O770511
O770481
ZKotna8
ZKotna29
O269601
ZParti44
O269011
O770561
ZFarma
C R1-232
ZJezer49
O976943
ZMuzge1
ZP3221
ZMlins12
ZPolana7
ZKrošk47

130
380
226
68
58
79
127
282
276
124
177
522
942
416
1044
3056
593
160
91
246

130
380
226
68
58
79
127
282
276
124
177
522
942
416
1044
3056
593
160
91
246

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

O269111

411

411

V

ZCvetn28
O269751
ZSoboš09
ZPar2105
O269671
O269671
O269671
O770691
O770711
O269691
O269751
O269751
O770741
ZKroška3
O269751
ZM.Bak74
O770791
ZPar3670
O770791
ZPa5/1
ZSata18b
ZPa855/6
ZHšt59D
ZŠport.c
ZŠport.c
ZPar2111
ZTruba48
O269701
ZRožna09
ZMurs115
O269121
0269091
O269111
ZP2651
O269111
O269121
ZTruba28
ZPleč11b

272
90
112
218
146
273
137
267
338
255
462
229
101
544
217
184
122
122
84
706
252
98
125
166
125
206
113
513
150
76
167
2001
569
54
238
132
97
121

272
90
112
218
146
273
137
267
338
255
462
229
101
544
217
184
122
122
84
706
252
98
125
166
125
206
113
513
150
76
167
2001
569
54
238
132
97
121

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

10437

Stran

10438 /

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Št.

770981
770991
770992
771001
771011
771021
771031
771041
771051
771061
771071
771081
771091
771101
771111
771121
771131

137 / 28. 10. 2022
O269121
O269112
O770991
C R3-715
O269121
O269114
O269651
O269671
O269671
O269641
O269112
O269022
O269022
O269111
O269011
O050064
O269121
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krak Brodarske ul.
Kračine – Vaga
Stran. krak Trubarjeve ul.
Dostopna pot (Markišavci)
Krčine - Mali Bakovci
Veščica
Postaja - SBMOMS
Krak1 Poljske ul.(Bakovci)
Krak2 Poljske ul.(Bakovci
Krak Črtomir. Ul (Čern.)
Krak Trubarjeve ul. (Krog)
Dostopna pot v Polani 1
Dostopna pot v Polani 2
Dot. pot - Trub. Ul. (Krog)
Kupšinci – Stara šola
O050064 – Expano
Stranski krak Murske ulice 2

O770991
ZBrod.62
ZP2358/2
ZMark18c
O269751
ZVešč25C
O269651
ZPolj.14
ZPolj.9
ZCrtom5
ZTrub2
ZP614
ZPolan36
ZP2500/6
ZKupši50
Expano
ZP2154

317
1425
224
78
1398
81
137
82
94
60
80
90
53
64
239
186
97

317
1425
224
78
1398
81
137
82
94
60
80
90
53
64
239
186
97

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

5. člen
V 8. členu se nadomestijo in dodajo naslednji zapisi v
tabeli občinskih kolesarskih poti:
ZAP.
ŠT.

ZAČETEK
Št. ODSEKA ODSEKA
NA

1.

976911

O769291

2.

976921

O769671

3.

976931

O269481

976941
976942
976943
976951
976961
976971
976981
976982
976983
976991
977001
977011
977021
951107
951108

O050064
O769392
O976941
O269091
O269051
O770841
O769151
O769831
O770371
O269501
O769611
O269331
O269090
O951106
O770561

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

POTEK ODSEKA
M. Sobota-Rakičan
(ob R1-232)
M. Sobota – Krog
od Liškove do Gederovske
v Černelavcih
Bakovci – SGP Pomgrad
TC Tuš – M. Sobota
Expano – motorični park
Rakičan – Jezera
M. Sobota - Berek
Černelavci - Polana
Markišavska – Obrt. cona
Obrtna cona – Nemčavci
Nemčavci – Martjanci
Med Kroško in Kajuhovo ul.
Med Kajuhovo in Cvetno ul.
M. Sobota - Gaj
Rakičan-Beltinci
Beltinci - Rakičan
Beltinci - Rakičan

KONEC
ODSEKA

DOLŽINA DOLŽINA
PREOSTANEK
NAMEN
ODSEKA V MOMS
DOLŽINE/
UPORABE
(v m)
(v m)
OBČINA (v m)

O269091

2093

2093

B

Zdobel

1233

1233

B

C R2-441

85

85

B

O050064
O050067
O770581
O269091
O269051
O269022
O769831
O770351
O766752
O769611
O769571
O269021
O511391
O770561
O269091

2652
828
805
1254
1289
365
152
393
501
84
100
385
2137
553
855

2652
828
805
1254
1289
365
152
393
501
84
100
385
1412
468
855

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in
109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-438 (509)
z dne 2. 9. 2022.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0122/2020(172)
Murska Sobota, dne 13. oktobra 2022
Podžupan
Mestne občine Murska Sobota
v začasnem opravljanju funkcije župana
Zoran Hoblaj

725 (Beltinci)
85 (Beltinci)
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Št.

ODRANCI
3367.

Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Odranci

1

Cesta

Odsek

010060
010061

2

050020
050021
050022

3

050040
050041

Potek
Melinci–Odranci
Melinci–Odranci
Gor. Bistrica–Odranci–Lipa
Gor. Bistrica–Odranci
Odranci–Lipa
Odranci–Trnje
Odranci–Trnje

Stran

10439

ODLOK
o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Odranci

Na podlagi 39. in 103. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 –
ZPrCP-F), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), Pravilnika o
načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah
in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 –
ZCes-1) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS,
št. 102/11, 64/17, 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na
25. seji dne 20. 9. 2022 sprejel

Zp. št.
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1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 22/09 in 38/20),
v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste (LC) v naselju v občini in med naselji v
sosednjih občinah so:

Začetek

Konec

C 050010
C 050010
C R3-726
C R3-726
C G1-3
C G1-3
C G1-3

C 050020
C 050020
C 050080
C G1-3
C 050080
C R3-726
C R3-726
SKUPAJ:

Dolžina
[m]
937
937
3.683
2.375
1.308
675
675
5.295

Namen
uporabe

Dolžina v sos.
občinah [m]

vsa vozila

Beltinci 1.584

vsa vozila
vsa vozila

Črenšovci 2.326
Beltinci 1.455

vsa vozila

Črenšovci 420
«

3. člen
5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zp. št.
1

Cesta

Odsek

800010
800011

2

800020
800021
800022

3

800030

4

800040

5

800050

6

800060

7

800070

800031
800041
800051
800061
800071
800072
8

800080
800081
800082

9

800090

10

800100

800091
800101
800102
11

800110

12

800120

800111
800121
800122
13

800130

Potek
Mladinska ulica
Mladinska ulica
Vezna ulica
Vezna ulica
Vezna ulica
Vrtna ulica
Vrtna ulica
Cvetna ulica
Cvetna ulica
Ribiška ulica
Ribiška ulica
Ulica ob Črncu
Ulica ob Črncu
Ul. Štefana Kovača
Ul. Štefana Kovača
Ul. Štefana Kovača
Gajska ulica
Gajska ulica
Gajska ulica
Obvoznica Naselje Gredice
Obvoznica Naselje Gredice
Jugovska ulica
Jugovska ulica
Na Kamni
Mlinska ulica
Mlinska ulica
Gasilska ulica
Gasilska ulica
Gasilska ulica
Sevranska ulica

Začetek

Konec

C G1-3
C G1-3
C 050020
C 050020
O 800021
C 050020
C 050020
C 050020
C 050020
C 050020
C 050020
C 050020
C 050020
C G1-3
C G1-3
C 800070
C 800070
C 800070
O 800081
C G1-3
C G1-3
C 050020
C 050020
O 080101
C 800070
C 800070
C G1-3
C G1-3
O 800121
C G1-3

C 800060
C 800060
C 800010
C 800010
Z H.Š.12
C 800010
C 800010
Z H.Š.5
Z H.Š.5
C 800010
C 800010
C 800010
C 800010
C 050020
C 050020
Z H.Š.27
C 800090
C 800090
Z H.Š.23
O 050021
O 050021
C 800070
C 800070
Z H.Š.11
Z H.Š. 9
Z H.Š. 9
C 800070
C 800070
C 800101
C 050020

Dolžina
[m]
676
676
329
237
92
198
198
154
154
227
227
250
250
997
894
103
609
495
114
1.339
1.339
603
496
107
146
146
457
384
73
1.822

Namen
uporabe
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Dolžina v sos.
občinah [m]
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800131
800132
800133
14

800140
800141
800142
800143

15

800150

16

800160

17

800170

18

800190

19

800200

20

800210

21

800220

22

800230

23

800240

24

800250

800151
800161
800171
800191
800201
800211
800221
800231
800241

800251
25

800260
800261

26

800270

27

800280

28

800290

800271
800281
800291

Uradni list Republike Slovenije

Sevranska ulica
Sevranska ulica
Obvoznica Sevranska ulica
Kovaška ulica
Kovaška ulica
Kovaška ulica
Kovaška ulica
Žitna ulica
Žitna ulica
Panonska ulica
Panonska ulica
Kamenice-Trak. Steza
Kamenice-Trak. Steza
Obrtna Cesta
Obrtna Cesta
Presar
Presar
Dolinska ulica
Dolinska ulica
Kamenice
Kamenice
Kamenice
Kamenice
Ulica Štefana Kovača
Ulica Štefana Kovača
Jugovska ulica

C G1-3
O 800131
C 050040
C 050040
C 050040
O 800141
O 800141
C 050020
C 050020
C G1-3
C G1-3
C G1-3
C G1-3
C G1-3
C G1-3
C G1-3
C G1-3
C 050040
C 050040
C 050040
C 050040
C 800220
C 800220
O 800071
O 800071
O 800101

Jugovska ulica

O 800101

Naselje Gredice
Naselje Gredice
Sevranska ulica
Sevranska ulica
Naselje Gredice
Naselje Gredice
Naselje Gredice
Naselje Gredice

C 800090
C 800090
O 800131
O 800131
C 800090
C 800090
C 800280
C 800280

Z H.Š.52
C 050020
O 800131
C 800130
Z H.Š.26
C 800130
C 800130
Z H.Š.21
Z H.Š.21
Z H.Š.24
Z H.Š.24
C G1-3
C G1-3
C 050040
C 050040
C 050020
C 050020
Z H.Š.17
Z H.Š.17
Z H.Š.20
Z H.Š.20
C 800190
C 800190
Z H.Š.10A
Z H.Š.10A
Parc.
št. 1824/2
Parc.
št. 1824/2
O 800082
O 800082
Z H.Š.29
Z H.Š.29
Z H.Š. 3
Z H.Š. 3
Z H.Š. 19
Z H.Š. 19
SKUPAJ

1.049
191
582
524
333
132
59
219
219
113
113
580
580
436
436
533
533
93
93
271
271
213
213
60
60
70

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
traktorji
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

70 vsa vozila
207
207
58
58
162
162
31
31
11.377

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
«

4. člen
6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Kolesarske javne poti (KJ) so:
Zp. št.

Cesta

1

980000

2

980010

Odsek

C G1-3
C G1-3
C G1-3

C 050020
C 050020
O 980011

Dolžina
Namen
[m]
uporabe
1.278
1.278 kolesarji
2.461

C G1-3
O 980012

O 980011
O 800011
SKUPAJ

1.209 kolesarji
1.252 kolesarji
3.739

Potek

Kolesarska pot–Odranci–Lipa
980001 Kolesarska pot
Kolesarska pot Odranci–Beltinci
980011 Odranci-Beltinci
980012 Beltinci-Odranci

Začetek

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10
– ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-484(509) z dne
14. 10. 2022.

Konec

Dolžina v sos.
občinah [m]
Beltinci 570

Beltinci 1.204
Beltinci 1.204
«

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 182-25/2022
Odranci, dne 19. oktobra 2022
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja
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Št.

PIRAN
3368.

Sklep o razveljavitvi Akta o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev
razpršenega hotela v Padni«

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 naslednji

SKLEP
1.
Razveljavi se Sklep št. 478-151/2014 z dne 20. 6. 2017 o
ugotovitvi javnega interesa o izvedbi projekta »Ureditev razpršenega hotela v Padni« v obliki javno-zasebnega partnerstva
s podelitvijo koncesije gradnje in vložitvijo stavbne pravice na
zemljiščih s parcelno št. 364, 309, 304, 285, 398, 374, 375,
433, 437, 438/1 in 453, vse k. o. 2634 – Nova vas.
2.
Razveljavi se Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev razpršenega hotela v Padni« (Uradni list
RS, št. 33/17).
3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-151/2014
Piran, dne 10. oktobra 2022
Župan
Občine Piran
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
la seguente

DETERMINA
1.
È abrogata la Determina n. 478-151/2014 del 20/6/2017
sull'individuazione dell'interesse pubblico con l'obiettivo di realizzare il progetto »Istituzione e disciplina dell'attività ricettiva
dell’Albergo diffuso a Padna« sotto forma di partenariato pubblico-privato attribuendo la concessione edilizia e costituire il
diritto di superficie sui terreni con le particelle catastali nn. 364,
309, 304, 285, 398, 374, 375, 433, 437, 438/1 e 453, tutte
c.c. 2634 – Nova vas.
2.
È abrogato l’Atto sul partenariato pubblico-privato per la
realizzazione del progetto »Istituzione e disciplina dell'attività
ricettiva dell’Albergo diffuso a Padna« (Gazzetta Ufficiale della
RS, n. 33/17).
3.
La presente Determina è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-151/2014
Pirano, 10 ottobre 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
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PTUJ
3369.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40.,
41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15
– odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21,
172/21 in 207/21), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20), 16. člena Statuta
Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20),
16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 30/14), 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 14. člena Statuta Občine
Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20),
15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 62/16 in 16/18), 16. člena Statuta Občine Majšperk
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17
in 16/19), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 47/17), 16. člena Statuta Občine Videm
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16, 45/17 in 10/19),
14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 60/18 in 36/19) in 15. člena Statuta Občine Žetale
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) so
– Mestni svet Mestne občine Ptuj na 33. seji dne 21. 2.
2022,
– Občinski svet Občine Destrnik na 20. seji dne 12. 5.
2022,
– Občinski svet Občine Dornava na 23. seji dne 9. 6.
2022,
– Občinski svet Občine Hajdina na 20. seji dne 22. 4.
2022,
– Občinski svet Občine Juršinci na 23. seji dne 4. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Kidričevo na 25. seji dne 12. 5.
2022,
– Občinski svet Občine Majšperk na 29. seji dne 8. 6.
2022,
– Občinski svet Občine Markovci na 19. seji dne 22. 6.
2022,
– Občinski svet Občine Videm na 23. seji dne 31. 5. 2022,
– Občinski svet Občine Zavrč na 17. seji dne 26. 4. 2022
in
– Občinski svet Občine Žetale na 16. seji dne 16. 5. 2022,
sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (Uradni list RS,
št. 112/05 in 12/12, v nadaljevanju: odlok) se spremeni 1. člen
tako, da se glasi:
»1. člen
S tem odlokom:
Mestna občina Ptuj, s sedežem Mestni trg 1, Ptuj;
Občina Destrnik, s sedežem Janežovski Vrh 42, Destrnik;
Občina Dornava, s sedežem Dornava 135a, Dornava;
Občina Hajdina, s sedežem Zgornja Hajdina 44a, Hajdina;
Občina Juršinci, s sedežem Juršinci 3b, Juršinci;
Občina Kidričevo, s sedežem Kopališka ulica 14, Kidričevo;
Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 39, Majšperk;
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Občina Markovci, s sedežem Markovci 43, Markovci;
Občina Videm, s sedežem Videm pri Ptuju 54, Videm;
Občina Zavrč, s sedežem Goričak 6, Zavrč;
Občina Žetale, s sedežem Žetale 4, Žetale
(v nadaljevanju besedila ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja javni
vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
(v nadaljevanju: zavod).«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedilom »Dravska«
doda besedilo »ul.«.
3. člen
(1) V 14. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljic,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
(3) Predstavnike delavcev se voli:
– 2 predstavnika strokovnih delavcev zavoda,
– 1 predstavnik upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«.
(2) Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek,
ki se glasi:
»Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z
dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član
imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat,
ko se izteče mandat celotnega sveta.«.
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Št. 014-9/2022
Hajdina, dne 22. aprila 2022
Župan
Občine Hajdina
mag. Stanko Glažar
Št. 007-1/2022-2
Juršinci, dne 4. maja 2022
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič
Št. 007-13/2007
Kidričevo, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar
Št. 6032-5/2022-2
Majšperk, dne 8. junija 2022
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin
Št. 007-0001/2022
Markovci, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Markovci
Milan Gabrovec

4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Strokovna organa v zavodu sta:
– učiteljski zbor in
– strokovni aktivi.«.
5. člen
V 23. členu se črtata vejica in besedilo »oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika«.
6. člen
V 24. členu se v prvem odstavku v predzadnjem stavku
besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom »eno leto«.
7. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-07/2022-12
Videm, dne 31. maja 2022
Župan
Občine Videm
Branko Marinič
Št. 900-4/2018-031(006)
Zavrč, dne 26. aprila 2022
Župan
Občine Zavrč
Slavko Pravdič
Št. 032-16/2018
Žetale, dne 16. maja 2022
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen

Št. 007-11/2007
Ptuj, dne 21. februarja 2022
Županja
Mestne občine Ptuj
Nuška Gajšek
Št. 900-5/2021-20R-6/8
Destrnik, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič
Št. 900-7/2022-18
Dornava, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Dornava
Janko Merc

ROGAŠKA SLATINA
3370.

Sklep o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov
ob Gubčevi ulici (del EUP RA9)

Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 30. člena Statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je župan Občine
Rogaška Slatina dne 22. 9. 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za gradnjo večstanovanjskih objektov
ob Gubčevi ulici (del EUP RA9)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih
objektov ob Gubčevi ulici, del EUP RA9 (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju
prostora (v nadaljevanju ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21; v
nadaljevanju ZUreP-3), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 51/19, 115/21
– SD OPN 2) ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski
predpisi.
(3) Izhodišča za pripravo OPPN je izdelalo podjetje API
Arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana pod številko API-1332, junij 2021. V Izhodiščih sta opredeljeni dve fazi
– območje in predmet načrtovanja OPPN je območje 1. faze
Izhodišč.
2. člen
(ocena stanja in razlogi)
(1) OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje stavbnih zemljišč z oznako prostorske enote EUP RA9
in podrobnejšo namensko rabo kot pretežno enostanovanjske
površine z oznako SSa.
(2) Razloge za pripravo OPPN predstavljajo želje investitorjev po izgradnji večstanovanjskih objektov skupaj s pripadajočimi manipulativnimi, parkirnimi in zelenimi površinami ter
potrebno komunalno infrastrukturo.
(3) S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih
gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za
pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja v naselju Rogaška Slatina,
ob Gubčevi ulici. Obsega naslednje parcele in dele parcel
št. 691/1, 690/1, del 690/2, del 689, del 686/16 (cesta) v katastrski občini Rogaška Slatina (2635) in meri približno 1800 m2.
Območje se v času priprave OPPN lahko tudi spremeni.
(2) Meja območja se mora prilagoditi meji Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas (Uradni list
RS, št. 114/01, 13/11 in 76/15, v nadaljevanju ZN). Prometne
ureditve, opredeljene v ZN, se s predmetnim OPPN povzamejo, ZN se ne spreminja.
(3) Območje se nahaja na vzhodnem robu stanovanjske
soseske S2. Proti severu in vzhodu se obstoječe zazidane in
zazidljive površine nadaljujejo v smeri šolskega kompleksa
II. Osnovne šole Rogaška Slatina. Na severu območje meji
na Gubčevo ulico, na zahodu na cesto Na trati, ki se južno
izven območja OPPN priključi na regionalno cesto III. reda – 7,
odsek 7495.
(4) Območje je pozidano in delno opuščeno, obstoječi
objekti so predvideni za odstranitev.
(5) Cilj priprave OPPN je aktivacija delno opuščenih
stavbnih zemljišč, ki so opredeljena v OPN za potrebe stanovanjske gradnje – z OPPN se načrtuje umestitev večstanovanjskih stavb s pripadajočimi ureditvami.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V sklopu izdelave OPPN se izdelajo strokovne rešitve
načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja. V
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sklopu izdelave se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev
nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) zagotovijo
tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepi
za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in
naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne
uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji
ter drugimi zahtevami pristojnih NUP.
5. člen
(vrsta postopka)
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki
je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih
aktov (skladno s 119., 121. in 129. členom Zakona o urejanju
prostora).
6. člen
(roki za pripravo OPPN)
(1) Okvirni roki priprave in sprejema OPPN so:
– Izdelava izhodišč (junij 2021),
– Pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih
na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja (30 dni),
– sprejetje sklepa o pripravi OPPN,
– Občina pošlje vlogo za dodelitev identifikacijske številke (ID) k OPPN in v javno objavo sklepa o pripravi OPPN
(vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi
OPPN) na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
(30 dni skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa v prostorskem
informacijskem sistemu),
– Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev
le-teh (35 dni),
– Priprava osnutka OPPN (20 dni),
– Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv
NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev mnenj
(30 dni),
– Priprava elaborata ekonomike (EE) – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka
OPPN in EE (v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni
strani občine in na oglasni deski Občine Žalec in KS Šempeter
v Savinjski dolini) ter izvedba javne razgrnitve (45 dni),
– Priprava odgovorov in zavzetje stališča župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz
javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev
predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
– Izdelava predloga OPPN (20 dni),
– Objava predloga OPPN na spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu OPPN (35 dni),
– Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta
druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike (EE) – II. faza
(10 dni),
– Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na
Občinskem svetu Občine Žalec (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na
svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka
uveljavitve odloka o OPPN).
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od
faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v
postopku priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe):
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– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno
pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja),
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana,
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina / za področje cest,
– OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250
Rogaška Slatina,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje in
– Telemach d.o.o., Brnčičeva ul. 49a, 1231 Ljubljana
Črnuče.
(2) Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– Pobudnik, naročnik in plačnik OPPN: lastnik zemljišč
znotraj OPPN;
– Pripravljavec OPPN: Občina Rogaška Slatina, Oddelek
za okolje in prostor;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: API arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(vključevanje javnosti)
(1) Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje
javnosti.
(2) Občina Rogaška Slatina seznani javnost s pričetkom
postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in Izhodišč iz
2. točke tega sklepa na spletni strani občine. V sklopu priprave
Izhodišč je bila dne 15. 9. 2021 izvedena javna seznanitev. Vse
ureditve in projektne preveritve, zabeležene po javni seznanitvi
dne 15. 9. 2021 morajo biti razvidne in obrazložene v vseh
fazah sprejemanja OPPN (zabeležka št. 3500-0002/2020-19
z dne 22. 9. 2021).
(3) Občina Rogaška Slatina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni, v tem
času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s
krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z
načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
(4) Občina Rogaška Slatina prouči pripombe in predloge
javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom
OPPN objavi na svoji spletni strani.
(5) Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme OPPN
z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
9. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag
ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja)
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo že izdelane strokovne
podlage, ki se po potrebi dopolnijo, pobudnik oziroma investitor
pa mora zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih
podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi
smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim
prostorskim načrtom,

Uradni list Republike Slovenije
– elaborat ekonomike, v katerem se opredeli finančna
struktura predvidenih ureditev,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku
OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku
priprave OPPN ugotovljeno, da jih je potrebno pripraviti.
(2) V postopku priprave OPPN je potrebno izdelati še:
– strokovno preveritev oziroma podlago s področja prometa, s katero se analizira obstoječe stanje in podajo rešitve
za izboljšavo,
– strokovno preveritev oziroma analizo s področja odvodnjavanja meteornih in fekalnih voda, s katero se analizira
obstoječe stanje in podajo rešitve za izboljšavo ter
– študijo osončenosti, s katero se preveri možne vplive
na sosednje objekte.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka OPPN,
izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev,
izvedbo CPVO in pripravo okoljskega poročila, v kolikor bo
potrebno ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi pobudnik
– investitor.
(2) Občina kot pripravljalec in investitor kot naročnik
OPPN skleneta pogodbo o medsebojnih obveznostih, v kateri so opredeljene finančne in druge obveznosti posamezne
stranke.
11. člen
(določitev objave in začetek veljavnosti)
Ta sklep se skupaj z Izhodišči iz 2. člena tega sklepa
objavi na uradni spletni strani Občine Rogaška Slatina in v
Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan
po objavi.
Št. 3500-0002/2020
Rogaška Slatina, dne 22. septembra 2022
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

ROGATEC
3371.

Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine
Rogatec 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 in 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 in 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski
svet Občine Rogatec na 18. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec
za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2022
(Uradni list RS, št. 16/21, 207/21, 3/22 in 89/22; v nadaljevanju:
Odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Znesek
v evrih
Proračun
Skupina/podskupina kontov
2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.115.782,20
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.317.194,86
70
DAVČNI PRIHODKI
2.623.704,60
700 Davki na dohodek in dobiček
2.249.765,00
703 Davki na premoženje
301.400,00
704 Domači davki na blago in storitve
72.539,60
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
693.490,26
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
310.724,03
711 Takse in pristojbine
2.550,00
712 Denarne kazni
3.560,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki
364.456,23
72
KAPITALSKI PRIHODKI
124.684,96
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
99.142,46
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
25.542,50
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.673.902,38
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.645.539,55
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
28.362,83
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.964.839,36
40
TEKOČI ODHODKI
1.130.273,24
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
417.002,58
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
65.571,76
402 Izdatki za blago in storitve
601.567,14
403 Plačila domačih obresti
2.351,90
409 Rezerve
43.779,86
41
TEKOČI TRANSFERI
1.703.012,58
410 Subvencije
23.100,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
806.287,27
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
146.641,82
413 Drugi tekoči domači transferi
726.983,49
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.993.823,72
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.993.823,72
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
137.729,82
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
48.930,05
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
88.799,77
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–849.057,16
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
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PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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IV.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.077.455,06
1.077.455,06
1.077.455,06
157.961,96
157.961,96
157.961,96
70.435,94
919.493,10
849.057,16

311.837,25
«

2. člen
V Odloku se spremeni drugi odstavek 10. člena, tako da
se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine
1.077.455,06 evrov, in sicer za investicijo Izgradnja skoraj – nič
energetskega vrtca v Rogatcu do višine 563.225,77 evrov in do
višine 387.316,00 evrov ter za projekt CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije, do višine nepovratnih sredstev
126.913,29 evrov, vse s predhodnim soglasjem Ministrstva za
finance.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2022
Rogatec, dne 20. oktobra 2022
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič
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SLOVENSKE KONJICE
3372.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Draža vas za območji OP12/027
in OP12/053

Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 158. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 70/16) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 25. redni seji dne
6. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053.
(2) OPPN je izdelalo podjetje BIRO 2001 Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p. Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica
s št. proj. 11/17 – OPPN.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve za gradnjo v
območju obdelave, ki se načrtuje z OPPN, in sicer umestitev
načrtovane ureditve v prostor, ki obravnava gradnjo novih
stanovanjskih hiš in ureditev dejavnosti v obstoječem gospodarskem objektu, in pogoje priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za
celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za
varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve
in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih in tehničnih
rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po izgradnji
objektov in ureditvi okolja.
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni del, grafični del in priloge, kamor sodi Geotehnično mnenje
št. 127-08/2019 in Hidrološko-hidravlična analiza, HH-1/2021.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
3. člen
(opis območja obdelave)
Območje obdelave leži v južnem delu naselja Draža vas
ob državni cesti R III reda št. 686 odsek 1278 Tepanje–Žiče,
območje za poselitev SS (OP12/027) južno in zahodno pod
državno cesto in poslovni objekt IG (OP12/053) na vzhodni
strani državne ceste.
4. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Z OPPN se načrtuje gradnja stanovanjskih hiš na
razpoložljivih parcelah v območju SS in sprememba namembnosti v objektu IG. S priključevanjem na vso potrebno
prometno, energetsko, komunalno in drugo gospodarsko
infrastrukturo.
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II. UREDITVENO IN VPLIVNO OBMOČJE OPPN
5. člen
(ureditveno območje)
Območje obravnave v OPPN zajema parc. št. po seznamu v k.o. 1113 Žiče: 365/1, 513/2, 365/4, 365/3, 1575, 516/3,
516/5, 516/6, 1459/2, 1459/1, 514/2, 515/9, 515/10, 515/11,
512/2, 512/9, 512/10, 512/11-del, 512/1-del, 512/3, 512/4,
512/6, 512/7, 1568-del, 501/8-del, 1318/2, 515/3, 515/8, 515/6,
513/1, 491/1 in ostale okoliške, ki bodo potrebne za izvedbo
protipoplavnih ukrepov in ureditev komunalnih priključkov.
6. člen
(vplivno območje)
(1) Vplivno območje OPPN je ureditveno območje OPPN
in lahko vključuje ureditve izven območja, ki so potrebne za
izvedbo priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro ter ureditve protipoplavnih ukrepov.
(2) Območje je povezano z naseljem z državno cesto III.
reda št. 686 odsek 1278 Tepanje–Žiče, ki poteka mimo območja obravnave.
(3) Predvidena realizacija programov v območju urejanja
ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v
okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve
na že vzpostavljeno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo, ki jo bo potrebno ustrezno dograditi in razširiti
oziroma zgraditi na novo.
(4) Vplivi novogradenj z vidika varnosti pred požarom,
higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi
in hrupa, ne bodo presegali mej dopustnih ravni.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE
UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vrste gradenj)
(1) V ureditvenem območju SS je dovoljena gradnja novih
stanovanjskih objektov.
(2) Na obstoječih objektih je dovoljena rekonstrukcija,
dozidava in nadzidava.
(3) Sprememba namembnosti obstoječega objekta v območje IG, kakor tudi nadzidava, dozidava, odstranitev in gradnja novega objekta, je dovoljena po pogojih, ki jih določa OPN.
(4) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena v skladu z veljavnim predpisom.
(5) Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati, da faktor
zazidanosti (FZ = 0,4 za SS in FZ = 0,8 za IG) na posamezni
parceli ne bo prekoračen.
8. člen
(vrste objektov)
1/ 11100 Stanovanjske stavbe – enostanovanjska stavba
namenjena stalnemu bivanju
2/
nestanovanjske stavbe
122 Poslovne in upravne stavbe
123 Trgovske in stavbe za storitveno dejavnost
1242 Garažne stavbe
125 Industrijske stavbe in skladišča
3/
Gradbeno inženirski objekti
(ceste in komunalni vodi);
4/
Nezahtevni in enostavni objekti v skladu
z veljavnim predpisom
9. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Stanovanjska zgradba je namenjena bivanju, kjer pa
je lahko do 40 % BTP namenjene za okolju nemoteči poslovni
dejavnosti npr.: informacijske in komunikacijske dejavnosti;
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finančne in zavarovalniške dejavnosti; poslovanje z nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
(2) V poslovni zgradbi je mogoče izvajati naslednje gospodarske dejavnosti: proizvodna, obrtno-servisna, skladiščna,
trgovska, ter druge poslovne dejavnosti s pripadajočimi parkirnimi in manipulativnimi površinami.
(3) Predvidena dejavnost v objektu mora biti okoljsko
sprejemljiva.
(4) Prepovejo se naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 16.1 Žaganje, skoblanje in impregnacija lesa,
– 23.5 Proizvodnja cementa, apna, mavca,
– 23.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca,
– 24.5 Livarstvo,
– 25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija,
– I Gostinstvo kot spremljajoča dejavnost osnovni dejavnosti.
10. člen
(pogoji za lego, velikost in oblikovanje
stanovanjskih objektov)
Lega in velikost objektov na zemljišču
(1) Lega objektov je določena z gradbeno linijo in gradbeno mejo, ki sta razvidni iz situacije.
(2) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni fasadni deli stanovanjskega objekta, dovoljeni
so le manjši odmiki delov fasad.
(3) Gradbena meja je linija, ki je fasadna stena stanovanjskega objekta ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od
nje odmaknjena v notranjost.
(4) Objekti 1–4 so umeščeni ob gradbeno linijo, ki je 10 m
oddaljena od roba vozišča RIII 686.
(5) Gradbena linija ostalih objektov je praviloma vzporedna s prometnico, odmik gradbene meje od prometnic znaša
min. 5 m. V primeru zapolnitve se orientacija objekta lahko
prilagaja sosednjim zgradbam.
(6) Tloris zgradbe je znotraj gradbene meje podolgovat,
možna je izvedba izzidkov.
(7) Višinski gabarit je pritličje (P) in mansarda (M) ali variantno pritličje (P) in nadstropje (N).
(8) Višina objekta v slemenu ne sme presegati višine
8.5 m nad nulto koto.
(9) Nulte kote objektov = tlak v pritličju objektov morajo biti
dvignjene nad obstoječi teren min. 15 cm in prilagojene višini
nivelet novih dovoznih cest s premostitvenima objektoma nad
novim kanalom.
Arhitekturno oblikovanje
(1) Oblikovanje naj bo arhitekturno z uporabo sodobnih
naravnih gradbenih materialov.
(2) Fasade: razporeditev odprtin na fasadah ter obdelava
fasad naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim
(avtohtonim) objektom; barve na fasadah v svetlih in nevsiljivih
tonih.
(3) Strehe: priporočena simetrična dvokapnica z naklonom strešin 30° do 45° oziroma prilagojena streham na sosednjih objektih; smer slemena mora biti vzporedna z daljšo
stranico objekta. Možno je oblikovanje simetrične strehe v
kombinaciji z večjo osrednjo frčado, ali vložki ravne strehe,
kakor tudi svobodnejša izbira strehe glede na okoliške objekte.
Stožčaste oblike streh niso dovoljene.
(4) Strešna kritina je opečna oziroma finalno opečne
barve (v primeru drugega materiala), z barvo in materialom se
mora prilagajati sosednjim obstoječim objektom.
11. člen
(pogoji za lego, velikost in oblikovanje poslovne zgradbe)
Lega in velikost objekta
(1) Lega objekta je razvidna iz situacije.
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(2) Višinski gabarit je pritličje (P) oziroma je pogojen s
predvideno funkcijo zgradbe. Višina objekta v slemenu ne sme
presegati višine 7.5 m nad nulto koto.
(3) Nulta kota objekta, tlak v pritličju objekta, je na višini
280.10.
Arhitekturno oblikovanje
Pri oblikovanju nestanovanjskih stavb je priporočeno upoštevanje splošnih pogojev za oblikovanje, če to omogočajo
tudi zahteve, ki izhajajo iz funkcije stavbe. V primeru velikih
gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene
mase ali ustrezno členiti fasadne elemente.
12. člen
(pogoji za zunanjo ureditev)
(1) Dovoz do severnega dela območja zazidave bo po
novi dovozni cesti z izvedbo novega skupinskega cestnega
priključka na R III 686.
(2) Do hiš v osrednjem in južnem delu območja zazidave
je dovoz možen iz JP Marguč – Bobik iz južne smeri, opcijsko
iz nove dovozne ceste iz severne smeri.
(3) Hiši v vzhodnem delu bosta dostopni iz 516/3 k.o.
Žiče, ki jo je potrebno ustrezno razširiti in podaljšati.
(4) Obstoječi cestni priključek na R III 686 do območja IG
je potrebno rekonstruirati.
(5) Okolica stanovanjskih objektov mora biti v čim večjem
obsegu zatravljena ter zasajena z avtohtonimi grmovnicami in
listopadnim drevjem.
(6) Na gradbeni parceli se zagotovi prostor za parkiranje
najmanj dveh osebnih vozil, ki ga je možno nadkriti ali urediti
kot garažo.
(7) Potrebno število parkirnih mest se odvisno od dejavnosti zagotovi na območju IG.
(8) Ograje okoli stanovanjskih objektov ne smejo biti višje
kot 2 m, zaščitna/varnostna ograja okoli objekta z dejavnostjo
pa ne več kot 2,0 m.
(9) Zunanje ureditve, parkirišča in notranje prometne povezave morajo biti od zunanjega roba vozišča državne ceste
odmaknjene najmanj 5,0 m, objekti pa najmanj 10,0 m. Predvideni objekti s svojimi gabariti in zunanjimi ureditvami ne smejo
ogrožati prometne ureditve in prometne varnosti na državni
cesti in ne smejo omejevati preglednosti na cestnih priključkih
in križiščih.
(10) Lastniki zemljišč so dolžni vzdrževati obstoječe odvodne jarke, ki potekajo po njihovem zemljišču.
13. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe
morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m
(napušč oziroma najbolj izpostavljeni del objekta). Če je odmik
objekta manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno
overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.
(2) Odmik ograje od meje s sosednjim zemljiščem je najmanj 0,5 m, če je odmik manjši oziroma je ograja postavljena
na posestno mejo, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti
pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. Če je sosednje zemljišče javna cesta, zgornji rob ograje oziroma lega
ograje ne sme posegati v polje preglednosti in si je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
(3) Škarpe so od meje s sosednjim zemljiščem oddaljene
najmanj 2,0 m. Za manjši odmik je treba pred začetkom gradnje
pridobiti pisno overjeno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.
Če je sosednje zemljišče javna cesta, zgornji rob zidu oziroma
lega ne sme posegati v polje preglednosti in si je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca javne ceste. V primeru pogojno
stabilnega terena je potrebno za temeljenje pridobiti pogoje
geomehanika.
(4) Zunanje ureditve objektov (robniki internega dovoza
do objekta, zunanjih utrjenih manipulativnih površin, parkirnih
površin, zunanjih utrjenih pohodnih površin ipd.) morajo biti
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odmaknjene vsaj 2 m od najbližje točke parcelne meje sosednje parcele; odmik je lahko manjši, če s tem soglaša lastnik
sosednje parcele. To določilo ne velja za novo načrtovane cestne navezave do stanovanjskih hiš. Odmik ureditev od parcele
državne ceste R III je 5,0 m.
(5) Manjši odmiki od zgoraj določenih morajo biti utemeljeni z dokazili in soglasji lastnikov sosednjih zemljišč.
(6) Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin in morajo biti postavljena v soglasju z
upravljavcem.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE JAVNE
GOSPODASRKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI
PRIKLJUČEVANJA NANJO
14. člen
(splošna določila)
(1) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne
infrastrukture mora biti usklajeno zgrajeno v kabelski podzemni
izvedbi. Pod asfaltiranimi in drugače utrjenimi površinami je vse
električne in TK vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo,
kanalizacijske in vodovodne vode pa obbetonirati.
(2) V primeru najdbe neevidentiranega voda je o tem potrebno obvestiti upravljavca in izvajati dela skladno z njihovim
soglasjem oziroma mnenjem.
(3) Pred kakršnimikoli posegi na območju OPPN je potrebno najprej izvesti celovite ukrepe varovanja pred visokimi
vodami, podane v izdelani in potrjeni HHŠ.
(4) Pred gradnjo hiš je potrebno za severni, osrednji in
južni del OPPN (parc. št. 365/1, 513/2-del, 513/1, 1575-del k.o.
Žiče) zgraditi prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo s potrebnimi prestavitvami obstoječih vodov in ustrezno
navezavo nanje.
(5) Po ena hiša na parc. št. 515/10, 1575-del in 515/6
k.o. Žiče se ob zadostnih kapacitetah obstoječih komunalnih
in energetskih vodov in s soglasjem upravljavcev le-teh, lahko
prične graditi pred kompleksno komunalno ureditvijo preostalega območja.
15. člen
(prometno urejanje)
(1) Navezovanje severnega dela območja OP12/027 je
predvideno preko novega skupinskega cestnega priključka na
regionalno cesto II. reda v km 2,355 (desno v smeri stacionaže). Nov cestni priključek na državno cesto se lahko izvede le
na predvideni lokaciji pri cestnem priključku za Koble – Podob,
na katerem mora biti zagotovljena ustrezna preglednost in na
katerem naj ne bi prišlo do poslabšanja prepustnosti javne
ceste pod predpisano mejo.
(2) Dovoz do hiš v osrednjem delu območja zazidave je
možen iz JP Marguč – Bobik iz južne smeri, opcijsko iz nove
dovozne ceste iz severne smeri. Južni del pozidave bo dostopen po novi dovozni cesti parc. št. 516/3 k.o. Žiče, ki jo bo
potrebno delno razširiti in podaljšati.
(3) Dovoz do skladiščno proizvodnega objekta je obstoječ
iz R III 686 in ga je potrebno ustrezno rekonstruirati v km 2.547
(levo v smeri stacionaže ceste).
(4) Pri načrtovanju cestnega priključka na R III 686 je
potrebno upoštevati:
– bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi
v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo,
– bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo,
ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene
razmere in varno odvijanje prometa,
– bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike
projektiranja in gradnje ceste ter z ekonomskimi načeli in merili
za presojo upravičenosti njihove graditve,
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– s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne
ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in
prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno
vzdrževanje državne ceste,
– zunanje ureditve, parkirišča in utrjene prometne povezave morajo biti od zunanjega roba vozišča državne ceste
odmaknjene najmanj 5,0 m, objekti pa najmanj 10,0 m,
– meteorna in druga odpadna voda s parcel in cestnih
priključkov ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo
zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje
državne ceste in njenega cestnega telesa, zato je treba na njih
urediti odvodnjavnanje po predpisih,
– podrobno je treba navesti in prikazati vsa priključevanja
na komunalne naprave, če pri tem trasa komunalnega voda
križa državno cesto ali kakorkoli posega v njen varovalni pas,
cestni svet, cestno telo ali zračni prostor. Prečkanja morajo biti
v tehnični dokumentaciji ustrezno evidentirana in grafično prikazana. Vsa nova prečkanja državne ceste je treba predvideti
s prebijanjem oziroma prevrtanjem vozišča,
– projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi
doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega
onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa upoštevajoč povečanje prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje.
Zaradi navedenega morebitna potreba po kasnejši protihrupni
zaščiti, zaščiti proti tresljajem, izpušnim plinom, svetlobnemu
onesnaževanju in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljavca državne ceste,
– izvedba protihrupnih ukrepov, ki so posledica pozidave,
mora biti sestavni del komunalne opreme območja. Upravljavec
državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov varstva pred hrupom
za območje obstoječe poselitve, kakor tudi ne zaščite pred
morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v območju ureditvenega
območja,
(5) Pri načrtovanju dostopnih cest/javnih poti je potrebno
upoštevati prometno tehnične elemente za skupinski priključek
za merodajni vozili, osebno in tovorno vozilo. Zemljišča za
ceste morajo zagotoviti lastniki parcel.
– Območja pešcev in križišč morajo biti ustrezno pregledna in osvetljena. Ustrezno je potrebno obdelati navezavo
novih prometnih površin za pešce na obstoječe prometne površine.
– Dimenzije tipskega prečnega profila cest v obravnavanem območju:
– Bankina 0.75 m.
– Vozišče 1 x 3.50 m.
– Bankina 0.75 m.
– Skupaj 5.00 m.
– Parkirne površine se morajo zagotoviti v sklopu pripadajočega funkcionalnega zemljišča.
16. člen
(vodovod)
(1) Za priključitev območja OP12/027 je potrebno izgraditi
novi sekundarni vod dimenzije DN 80 z možnostjo vgradnje
nadzemnega hidranta, ki se priključi na obstoječi javni vodovod
PVC 160 mm.
(2) Od vodovoda DN 80 se odcepita dva nova kraka DN
50 za nove porabnike in nekatere obstoječe, katerih priključke/
obstoječe vode bo potrebno prestaviti oziroma ukiniti, ker ovirajo načrtovano prostorsko ureditev.
(3) Vsak predviden stanovanjski objekt mora imeti izveden ločen hišni priključek iz cevi DN 25, ki mora biti opremljen
z zapornim ventilom.
(4) Takoj na vstopu posamične parcele se izvede vodomerni termo jašek, ki se opremi z obračunskim vodomerom.
Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzovanju.
(5) Ostali tehnični pogoji so razvidni iz smernic.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Predmetna gradnja se nahaja v delu naselja Draža vas
v aglomeraciji Draža vas št. 9951, ki je opremljena z mešanim
sistemom javne kanalizacije BC DN 300 mm, zaključene v
vodotoku Dravinja. Obstoječ sistem kanalizacije je potrebno
delno prestaviti oziroma zgraditi na novo.
(2) Znotraj območja OPPN se za potrebe odvajanja odpadnih komunalnih in meteornih vod izgradi ločen sistem kanalizacije, ki ga je potrebno predvideti v fazi komunalnega
opremljanja/urejanja območja OPPN in izvesti pred gradnjo
stanovanjskih hiš, kar velja za severno (365/1 k.o. Žiče), osrednje (513/1, 513/2-del k.o. Žiče) in vzhodno (1575-del k.o. Žiče)
območje OPPN.
(3) Potrebno je izvesti prestavitve obstoječe kanalizacije
v ločenem sistemu:
– kanalizacija BC DN 300 mm, ki poteka po parc. št. 513/2
in 513/1 k.o. Žiče, se prestavi na mejo parc. št. 365/1 k.o. Žiče
v območje nove dovozne ceste;
– kanalizacija PVC DN 300 mm, ki poteka po parc.
št. 515/8 k.o. Žiče, se prestavi v območje 515/11 k.o. Žiče;
– kanalizacija BC DN 200 mm, ki poteka po 515/10
k.o. Žiče, se prestavi na rob parcele.
(4) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na
tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske
odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi
zadrževalniki …).
(5) Meteorne vode iz streh objektov in v oljelovilcih prečiščene odpadne vode iz asfaltiranih površin se zbirajo v internih
zbiralnikih meteorne vode, da se prepreči prekomerna obremenitev obstoječega sistema odvodnje.
(6) Onesnažene meteorne vode iz povoznih površin in
parkirišč je potrebno pred izpustom mehansko obdelati skladno
s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22).
(7) Za preprečitev poslabšanja odtočnih razmer širšega
območja, je obstoječe odvodne jarke potrebno redno vzdrževati.
(8) Prepuste pod državno cesto je potrebno vzdrževati
oziroma po potrebi ustrezno povečati.
(9) Omilitveni ukrepi za povečanje poplavne varnosti
vključujejo izvedbo kanala šir. 0.5 in gl. 1 m za zajetje meteorne vode, ki priteče iz hriba Holmec. V njega se lahko variantno
stekajo tudi očiščene meteorne vode, ki se predhodno umirijo
v internih zadrževalnikih na posamezni parceli in s tem preprečijo prekomerno obremenitev pretoka v kanalu. Na parceli
1568 k.o. Žiče se izvede zadrževalnik padavinske vode, ki preprečuje povečan odtok vode na nižje ležeče parcele. Iztok iz
zadrževalnika je v kanalizacijo s kaskadnimi jaški, ki se izliva v
obstoječi sistem odvodnje.
(10) Lastniki bodočih novogradenj so do izgradnje centralne čistilne naprave (CČN) v Draži vasi dolžni odvajati in
čistiti komunalne odpadne vode preko začasne male komunalne čistilne naprave (MKČN) velikosti do 50 PE skladno z 21. in
23. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22
– ZVO-2) ustrezne velikosti. Po izgradnji CČN v Draži vasi so
lastniki dolžni MKČN izločiti iz uporabe in objekte priključiti na
novo javno kanalizacijo preko hišnega priključka.
(11) Ostali pogoji in tehnične rešitve priključevanja so
razvidne iz smernic.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Priključna moč predvidenih stanovanjske hiše je
14–17 kW x največ 12 (varovalke 3 x 25 A).
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(2) Za poslovni objekt je predvidena vgradnja
3 x 50 A (potrebna moč 43 kW) na obstoječem odjemnem
mestu št. 4-46477, kjer so sedaj vgrajene varovalke 3 x 25 A,
ki ne zadoščajo potrebam.
(3) V območju OPPN se nahaja jamborska TP t-411 Draža
vas 2.
(4) Trase NN priključnih kablovodov za napajanja predvidenih objektov so določene v sodelovanju z OE Slovenska
Bistrica in potekajo od TP Draža vas v koridorjih ob parcelnih
mejah oziroma v cestah do razdelilnih postaj in pozneje do
merilnih omaric.
(5) Pri pripravi OPPN je potrebno za področje distribucije
električne energije upoštevati vso predpisano področno zakonodajo in predpise.
(6) Za izvedbo napajanja območja z električno energijo
bo potrebno:
– Zgraditi nove NN kabelske razvode iz TP do PSRO s
kabli NA2XY-J 4x150+2.5.
– Za potrebe poslovnega objekta je predviden samostojni
vod 2xNA2XY 1x150+2.5 iz TP do PSRO (dolžine cca 350 m).
– Dolžine tras NN so evidenčne in določene po predvidenih trasah, ki se lahko zaradi tehničnih, lastninskih in drugih
pogojev spremenijo.
– Obstoječi kablovod za odjemalca Satler preseka NYBY
4x185 izvod I04-rezerva je potrebno na delih, kjer je predvidena
gradnja, prestaviti izven področja predvidene gradnje.
– Delno se obstoječe NN zračno omrežje na območju
OPPN odstrani.
– Pred izvedbo je potrebno pridobiti ustrezno projektno
dokumentacijo za NN kabelski razvod in prestavitve ter pridobiti
služnostne pogodbe za zemljišče, čez katera bodo potekale
trase novih NN vodov.
19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase
obstoječega TK omrežja.
(2) Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih
je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod
nadzorom in po navodilih predstavnika upravljavca omrežja.
(3) Za priključitev novih objektov na TK omrežje, ki bo
omogočalo tudi sprejem HD televizijskih programov, radijskih
programov, interneta, klasične in IP telefonije je potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov v idejno dokumentacijo.
Uporabijo naj se PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm in
PEHD cevi premera 50 mm, prav tako jašek in stebriček na
začetku gradbene cone, ki omogoča vgraditev prenosnega
medija.
(4) Mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja se določijo glede na potrebe in na
možnosti v projektnih pogojih po navodilih upravljavca omrežja.
20. člen
(ogrevanje in priprava sanitarne tople vode)
(1) Ogrevanje je individualno.
(2) Predvidi se možnost uporabe obnovljivega vira energije, možnost vgradnje toplotne črpalke (npr.: zrak – voda), ob
upoštevanju energetsko varčne gradnje in prisilno prezračevanje preko rekuperacije.
(3) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda-voda,
za poseg v podzemno vodo, bo treba, predhodno pred izdajo
mnenja na projektne rešitve, skladno s 115. in 125. členom
ZV-1, pridobiti:
– dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba poskusne črpalne vrtine za določitev izdatnosti vodonosnika-vrtine), v kolikor bo vrtina globlja od 30 m ter na tej osnovi vodno
dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote:
– samo vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za
pridobivanje toplote, v kolikor je globina vrtine izvedena
do globine 30 m.
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(4) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa zemljavoda (geosonda), za poseg v podzemno vodo, je treba,
predhodno pred izdajo mnenja na projektne rešitve, skladno
s 115. in 125. členom ZV-1, pridobiti:
– dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba vrtine
za namestitev geosonde).
Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda izda DRSV,
Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, na podlagi posebne vloge.
VI. REŠITVE IN UREPI ZA OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE IN VARSTVA NARAVE
21. člen
(kulturna dediščina in varstvo narave)
Objekti se ne nahajajo v zavarovanem območju kulturne
dediščine.
Območje OPPN se nahaja v posebnem varstvenem območju SI 5000005 Dravinjska dolina, vendar izvedba OPPN
nanj ne more pomembno vplivati, zato se ne zahteva presoje sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave, kot
sledi iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje,
št. 1-III-109/2-O-19/SL dne 25. 2. 2019.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
22. člen
(vpliv posega na vodni režim)
(1) Pri izdelavi OPPN, ki lahko vpliva na vodni režim in
stanje voda je potrebno upoštevati smernice, ki so smiselno
vključene v tekst in grafične priloge odloka o OPPN.
– Na situaciji je prikazana zunanja ureditev in dispozicija
objektov, ureditev okolice ter vsa nova komunalna infrastruktura.
– Predvidena je rešitev odvoda vseh vrst odpadnih vod.
– Prikazan je način ogrevanja objektov.
(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda morajo biti usklajene z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbo
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15,
44/22 – ZVO-2 in 75/22).
(3) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda z javnih cest morajo biti usklajene z
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) in
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14,
98/15 in 44/22 – ZVO-2).
(4) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na
tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske
odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi
zadrževalniki …).
(5) Po podatkih z javno dostopnih portalov je razvidno,
da se obravnavan poseg nahaja na erozijsko ogroženem območju (zahtevni zaščitni ukrepi), zato bo potrebno v fazi izdaje
pozitivnega mnenja na prostorski akt priložiti geološko poročilo, iz katerega mora biti razvidna tudi zmožnost ponikanja
padavinskih in prečiščenih komunalnih voda ter najustreznejši
način temeljenja predvidenih objektov. Izdelano je geotehnično
mnenje št. 127-08/2019 GML Inženiring, oktober 2019.
(6) V skladu s 87. členom ZV-1 je na erozijskem območju
prepovedano nenadzorovano zbiranje in odvajanje zbranih
voda po erozijskih ali plazljivih zemljiščih.
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(7) Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne
vode je v skladu s 64. členom ZV-1 prepovedano, zato je
potrebno padavinske vode z obravnavanega območja, če ne
obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno
ponikati preko ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin. V primeru, da ponikanje
zaradi geološke sestave zemljine ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik,
če tega ni, pa kontrolirano z razpršenim razlivanjem po terenu
preko ustrezno velikega zadrževalnika deževnice. Pri tem mora
biti odvodnja načrtovana tako, da ne bodo ogrožena sosednja
zemljišča ali objekti. V primeru odvodnje po nestabilnih tleh
je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih
muldah. Izvedeni morajo biti vsi zaščitni ukrepi, da se ne bo
povečala erozijska ogroženost območja.
(8) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda-voda,
za poseg v podzemno vodo, bo treba, predhodno pred izdajo
mnenja na projektne rešitve, skladno s 115. in 125. členom
ZV-1, pridobiti:
– Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba poskusne črpalne vrtine za določitev izdatnosti vodonosnika-vrtine), v kolikor bo vrtina globlja od 30 m ter na tej osnovi vodno
dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote:
– samo vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za
pridobivanje toplote, v kolikor je globina vrtine izvedena
do globine 30 m.
– Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, kakor tudi
dovoljenje za neposredno rabo vode (vodno dovoljenje), izda
DRSV, Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, na podlagi posebnih
vlog. Dokumentacija za pridobitev mnenja na projektne rešitve bo morala biti usklajena s pogoji pridobljenega vodnega
dovoljenja.
(9) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa zemljavoda (geosonda), za poseg v podzemno vodo, je treba, predhodno pred izdajo mnenja na projektne rešitve, skladno s 115.
in 125. členom ZV-1, pridobiti:
– Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba vrtine
za namestitev geosonde).
Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda izda DRSV,
Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, na podlagi posebne vloge.
(10) Iz rezultatov analize, HH-2/2021 BLAN d.o.o. december 2021, je razvidno, da je za celovito rešitev poplavne
varnosti predvidena gradnja večjega zadrževalnika.
Lokacija zadrževalnika je predvidena na zahodnem delu
naselja pod hribom Holmec na parc. št. 1568 k.o. Žiče. Urejen
mora biti iztok iz zadrževalnika s cevnim prepustom in meteorno kanalizacijo ob cesti Mlakar–Satler, ki se steka v obstoječi
kanal pod državno cesto. Zaradi višinske razlike je potrebno na
kanalizaciji urediti potrebno število umirjevalnih jaškov.
Dodatno je potrebno za preusmeritev vode iz naselja
izdelati robnike ob delu ceste Marguč–Bobik in na križišču z
novo dovozno cesto se izdela ležeči policaj. V primeru ekstremnih padavin se ta cesta uporablja kot površinski odvodnik za
usmeritev padavinske vode v nižje ležeči kanal.
Za meteorne vode iz ravninskega dela naselja se uredi
odprti kanal, ki je dimenzij: širina dna je 0,5 m, globina je
1,0 m, naklon brežin je 2:1. Kanal se izliva v obstoječi prepust
pod državno cesto. V njega se lahko usmerijo tudi prečiščene
meteorne vode iz posamezne parcele, ki se predhodno umirijo
v individualnih zadrževalnikih.
Z upoštevanjem zgoraj navedenih omilitvenih ukrepov se
poplavna nevarnost na širšem območju ne poslabša, ampak se
izboljša poplavna varnost.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se
ne presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti (4. člen Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2).
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(2) Vsa hrupna dela na gradbišču se izvajajo v dnevnem
času.
(3) Izvedba protihrupnih ukrepov, ki so posledica pozidave, mora biti sestavni del komunalne opreme območja.
Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov varstva
pred hrupom za območje obstoječe poselitve, kakor tudi ne
zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo
posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v območju
ureditvenega območja.
24. člen
(varstvo zraka)
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg
in 84/18 – ZIURKOE 158/20 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o
emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS,
št. 46/19 in 44/22 – ZVO-2). Izpusti v zrak ne smejo presegati z
zakonom določenih mejnih vrednosti. Objekti se bodo ogrevali
z energentom brez prekomernih škodljivih emisij v zrak.
25. člen
(odvoz odpadkov)
(1) Investitor je dolžan na svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzionirano zbirno mesto za zbiranje
in odvoz komunalnih odpadkov, vključno z nabavo posod za
odpadke.
(2) Ureditev odjemnega mesta mora zadostiti določilom
veljavnega občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 64/18) in Tehničnega pravilnika o zbiranju
in prevozu komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 67/18)
in ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z
vizualno ter mehansko zaščito proti vetru.
(3) Dovozi k posamičnim hišam ali ulicam morajo biti
primerni za obračanje tovornih vozil.
(4) Tehnološki odpadki od dejavnosti se zbirajo in odvažajo skladno s predpisi.
26. člen
(varstvo tal)
(1) Kanalizacija in priključki morajo biti izvedeni vodotesno. Pri ravnanju v času gradnje je potrebno upoštevati vse
predpise iz področja varovanja okolja.
(2) Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno
ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena
plodnost in količina.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
27. člen
(obramba)
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
ni potrebnih posebnih rešitev in ureditev za izvajanje dejavnosti
obrambe.
28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje obravnave se nahaja izven naravnih omejitev kot so visoka podtalnica ter plazovitost. Zaradi erozijskega
območja je izdelano geotehnično mnenje o pogojih temeljenja
in pri izvedbi je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
Območje leži na robu poplavnega območja reke Dravinje, kar
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je upoštevano pri določanju nultih kot objektov, ki so 50 cm
nad Q100.
(2) Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno
upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki
znaša 0,125 g.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta
se zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora
nad:
– tehnično usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije,
– uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih
olj,
– ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in
– ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih
in drugih materialov.
(4) Objekti se ne bodo ogrevali z lahkim kurilnim oljem,
tako da ne obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi.
29. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom so v
ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi varstva pred požarom,
kjer so zagotovljeni odmiki od meje parcel in med objekti ter
potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja
požara na sosednje objekte.
(2) Prometne in delovne površine za intervencijska vozila
so zagotovljene na dovozni cesti.
(3) Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje
površine, javno pot in zelenice.
(4) Viri vode za gašenje bodo zagotovljeni iz javnega
vodovoda, gasilski dom je oddaljen 600 m.
IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
30. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno z načrtom parcel in
tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, v grafičnem delu OPPN na listu št. 8. Predlagane površine parcel so
evidenčne. Natančna oblika in površina novih parcel se določi
v upravnem postopku geodetske odmere in ureditve mej.
(2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel
prilagodijo obstoječim lastniškim mejam in podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, in
dopustnim odstopanjem v tem OPPN.
(3) Odmere objektov za povečanje poplavne varnosti se
izdelajo v skladu s projektnimi rešitvami za te objekte.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
(etapnost gradnje)
(1) Posegi na območju OPPN se lahko izvajajo etapno.
(2) Uredi se protipoplavna zaščita naselja z gradnjo zadrževalnika in drugimi celovitimi ukrepi v skladu z izdelano in potrjeno HH analizo pred kakršnimi koli posegi v območju OPPN.
(3) Pred gradnjo stanovanjskih hiš se kompleksno uredi prometna in komunalna oprema severnega dela (parc.
št. 365/1, 513/2-del k.o. Žiče), osrednjega dela (513/1 k.o. Žiče)
in južnega dela (515/6, 515/10, 1575-del k.o. Žiče) območja
OPPN, s potrebnimi prestavitvami obstoječih vodovodov, kanalizacije in elektrike ter izvedbo novega cestnega priključka
na R III 686.
(4) Izjemoma se lahko prične z gradnjo po enega objekta
na parc. št. 515/6, 515/10 in 1575-del k.o. Žiče, v kolikor obsto-
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ječi energetski in komunalni vodi zadoščajo za priključitev teh
objektov, za kar morajo investitorji pridobiti pozitivna mnenja
nosilcev urejanja.
(5) Objekt z dejavnostjo se lahko ureja časovno neodvisno od preostalega dela OPPN.
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XIV. KONČNE DOLOČBE
34. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled v Občini Slovenske Konjice in UE
Slovenske Konjice.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALKSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

35. člen
Za nadzor nad ravnanjem po tem odloku je pristojna
inšpekcijska služba.

32. člen

36. člen
Po realizaciji tega OPPN se območje ureja z OPN Občine
Slovenske Konjice.

(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)
(1) Dopustna so odstopanja pri tlorisnih gabaritih stavb
znotraj gradbene meje, določene v situaciji.
(2) Dopustna so odstopanja od lege stavb izven gradbene
meje, v kolikor z njimi soglaša lastnik sosednjega zemljišča, ki
ga ta odstopanja tangirajo.
(3) Pri umeščanju vseh objektov (tudi nezahtevnih in enostavnih), faktor pozidanosti ne sme biti prekoračen.
(4) Dopustna so odstopanja pri velikosti gradbenih parcel
do ±20 % predvidene velikosti in razporeditev ter združevanje
parcel. Načrtovano število gradbenih parcel je možno izvesti
le v primeru, da se predhodno izvedejo protipoplavni omilitveni
ukrepi ter javna kanalizacija za odvodnjavanje komunalnih
in padavinskih vod, ki mora zajeti tudi zaledne vode širšega
območja.
(5) Zaradi posebnih komunalnih ureditev in ukrepov za
preprečevanje poplavne ogroženosti (odvodni jarek/kanal, večji zadrževalnik meteornih vod, obračališče ipd.) ter drugačne
ureditve dovozov, se parcelacija lahko spremeni in prilagodi
novim projektnim rešitvam.
(6) Za prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo
so dovoljena manjša odstopanja od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega
in ekonomskega vidika in ne vplivajo na končni koncept ostalih
rešitev. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so
podali smernice in mnenja k OPPN.
XII. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV
IN IZVAJALCEV
33. člen
(obveznost investitorjev in izvajalcev)
(1) Financiranje izgradnje infrastrukture območja poteka
v dogovoru med investitorji in upravljavci energetskih in komunalnih naprav ter ceste.
(2) Pridobiti je potrebno soglasja lastnikov zemljišč za
območja, na katerih je predvidena izgradnja protipoplavnih
ukrepov in jih seznaniti z zvišanjem gladin poplavnih vod na
območju zadrževalnika.
(3) Pred kakršnokoli gradnjo na tem območju je potrebno
izvesti omilitvene ukrepe za zagotovitev poplavne varnosti.
(4) Kompleksno se uredi prometna in komunalna oprema
severnega dela območja (parc. št. 365/1, 513/2-del k.o. Žiče)
in osrednjega dela (513/1 k.o. Žiče) ter južnega dela (parc.
št. 1575-del k.o. Žiče) pred gradnjo stanovanjskih hiš, s potrebnimi prestavitvami obstoječih vodovodov, kanalizacije in
elektrike ter izvedbo novega cestnega priključka na R III 686.
(5) Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest
zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali
ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad
izvajanjem del.
(6) Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi
in organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja
okolja in voda.

37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0019/2017(131)
Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

3373.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Slovenske Konjice, spremembe in dopolnitve
št. 2

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12
– ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13
– sklep ustavnega sodišča, 76/14 – odločba ustavnega sodišča, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 –
popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na
25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Slovenske Konjice, spremembe
in dopolnitve št. 2
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet SD OPN SK)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), v nadaljevanju SD OPN
SK2. Spremembe in dopolnitve obsegajo širitev gospodarske
cone Tekoma v naselju Draža vas in umestitev nove stanovanjske soseske znotraj območja naselja Loče.
II. VSEBINA IN OBLIKA
2. člen
(vsebina in oblika SD OPN SK2)
(1) SD OPN SK2 vsebuje tekstualni del in grafične prikaze
in je izdelan v digitalni in analogni obliki.
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(2) Priloge SD OPN SK 2 vsebujejo:
– izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov,
– prikaz stanja prostora (izdelovalec Umarh d.o.o.,
št. proj. 17/18),
– Urbanistični načrt Loče – novelacija v okviru SD OPN
SK2 (izdelovalec Umarh d.o.o., št. proj. 17/18),
– Širitev gospodarske cone Tekoma (izdelovalec Umarh
d.o.o., št. projekta 17/18),
– obrazložitev in utemeljitev OPN,
– Okoljsko poročilo za SD OPN Občine Slovenske Konjice
št. 2 (izdelovalec Matrika ZVO d.o.o, št. proj. OP_23.21),
– elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča (izdelovalec Umarh d.o.o., št. proj. 17/18),
– Hidrološko-hidravlični elaborat Karte razredov poplavne
nevarnosti za območje OPPN širitev gospodarske cone Tekoma (izdelovalec DHD d.o.o., št. elaborata 299, februar 2020,
dopolnitve oktober 2020 in april 2021),
– Hidrološko hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve
območij ZS, BC in K2 v OPN k.o. Loče (izdelovalec DHD d.o.o.,
št. elaborata 217).
III. VSEBINA
3. člen
(1) V 85. členu se v tretjem odstavku za obstoječim
besedilom doda novo besedilo, ki se glasi: »Za objekte, ki so
skladno s prilogo tabela 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS,
št. 101/10 in 17/14 – EZ-1) označeni z »–«, je prepovedana
gradnja v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov.«.
(2) V četrtem odstavku se za obstoječim besedilom doda
besedilo, ki se glasi: »Za vsak poseg v varovalni pas daljnovoda v upravljanju ELES d.o.o. je treba pridobiti pisne projektne
pogoje in pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji.«.
4. člen
V 86. členu se v tretjem odstavku za obstoječim besedilom doda novo besedilo, ki se glasi: »Za vsak poseg na vodno
in priobalno zemljišče celinskih voda je treba pridobiti vodno
soglasje.«.
5. člen
V 133. členu se v desetem odstavku za obstoječim
besedilom doda besedilo, ki se glasi: »V sklopu OPN, spremembe in dopolnitve št 2, se opredeli nadomestne retencije
za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti v
naselju Loče (skladno z elaboratom št. 217, DHD d.o.o.,
maj 2017, dopolnitev februar 2019) in v naselju Draža vas
(skladno z elaboratom št. 299, DHD d.o.o., februar 2020).
Površine za nadomestne retencije so določene kot MOEUP z
naslednjimi oznakami UN2/047 in OP12/062 in so prikazane
v grafičnem prikazu izvedbenega dela OPN ter v prikazu
stanja prostora.«.
Kazalec stanja okolja/stanje ohranjenosti
narave
Stanje kakovosti površinskih
in podzemnih voda glede na merjene
parametre kemijskega in ekološkega
stanja
Stopnja zasedenosti ČN, na katero
se območje sprememb NRP priključuje
Učinek čiščenja na ČN, na katero se
območje sprememb NRP priključuje
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6. člen
V 134. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Za vsak poseg na erozijsko ogroženo
območje je treba pridobiti vodno soglasje in izvesti zaščitne
ukrepe za stabilizacijo zemljišča na podlagi izdelanega geološko-geomehanskega poročila.«.
7. člen
V 135. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi: »(3) Za vsak poseg na plazljivo območje
je treba pridobiti vodno soglasje in izvesti zaščitne ukrepe za
stabilizacijo zemljišča na podlagi izdelanega geološko-geomehanskega poročila.«.
8. člen
(1) V 140. členu se v točki c za obstoječim besedilom
doda besedilo, ki se glasi: »Občina spremlja izbrane kazalce
okolja in periodično obvešča prebivalce o stanju kazalcev okolja in o uspešnosti izvedbe omilitvenih ukrepov. Sprejemanje
morebitnih pritožb prebivalcev na okoljske dejavnike izvaja
oddelek pristojen za varstvo okolja in urejanje prostora. Vsaka
morebitna pripomba se zabeleži. V primeru potreb občina tudi
zavzame stališče glede predmetne pripombe in postopa v
skladu s pristojnostmi.«.
(2) Doda se novo točko d, ki se glasi: »d) Na območju
občine je kakovostno bivalno okolje treba zagotavljati tudi s
primernim deležem javno dostopnih zelenih površin namenjenih za šport in rekreacijo, površin za urbano vrtnarjenje, ter
sistemom javnih kolesarskih in pešpoti v in med naselji.«
9. člen
V 141. členu se v tretjem odstavku za besedo »osončenja« doda besedilo »vsak enega od«.
10. člen
(1) V 142. členu se v prvem odstavku besedilo »določene
za« zamenja z besedilom »razvrščene v«.
(2) V drugem odstavku se v zadnjem stavku pred besedno zvezo »sprememb OPN« doda besedo »splošnih«.
(3) Tretji odstavek se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi: »(3) Za začasno čezmerno obremenitev okolja
s hrupom za čas prireditev ali javnega shoda je treba v skladu
z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in
prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05 in 44/22
– ZVO-2) na osnovi strokovne ocene pridobiti dovoljenje pristojnega organa.«.
11. člen
Za 145. členom se doda nov 145.a člen, ki se glasi:
»145.a člen
(monitoring – kazalci spremljanja stanja okolja in kazalci
spremljanja stanja ohranjenosti narave za spremembe
in dopolnitve OPN Slovenske Konjice št. 2)
V času veljave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2 bo Občina
Slovenske Konjice v skladu z okoljskim poročilom spremljala
kazalce okolja, kot so opredeljeni v spodnji tabeli:

Nosilec okoljskega monitoringa & spremljanje kazalca
ter dinamika spremljanja
Dodatno spremljanje stanja, poleg rednih monitoringov
kakovosti vodnih teles površinske in podzemne vode
in črpališč na vodnih telesih, ni potrebno.

Vir podatkov
za monitoring
Redna letna poročila.

– Pooblaščena organizacija (monitoring)
– Investitorji (zbiranje podatkov in poročanje javnosti/
objavljanje na spletni strani)

Redna letna poročila.
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Stanje kakovosti površinskih in
podzemnih voda glede na merjene
parametre kemijskega in ekološkega
stanja

Uradni list Republike Slovenije

Dodatno spremljanje stanja, poleg rednih monitoringov
kakovosti vodnih teles površinske in podzemne vode
in črpališč na vodnih telesih, ni potrebno.

Redna letna poročila.

Površina pozidanih površin na območjih Občina naj preko izvajanja SD OPN SK2 ter opredeljevanje Poplavni elaborati.
razredov poplavne nevarnosti
namenske rabe prostora, spremlja število novo nastalih
erozijskih žarišč zaradi delovanja poplavnih in odpadnih
padavinskih voda.
Spremljanje stanja ohranjenosti narave

Spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih
habitatov, NV, HT, EPO, posebnih varstvenih območij med
gradnjo in v času veljave SD OPN SK2

Ohranjanje visokih potencialov kmetijskih Občina SK in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (MKGP)
zemljišč v občini

Monitoring ohranjenosti
narave je del sistema
monitoringa stanja
okolja in se izvaja
skladno z zakonom
(ZON) in s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja.
Bilanca kmetijskih
zemljišč po planski rabi
na območju občine SK.

Število/dolžina/površina pričakovanih
V času gradnje stanje kulturne dediščine spremlja investitor Poročilo o stanju enot
poseganj/razvrednotenj/poškodb/uničenj oziroma izvajalec del, ki ob kakršnihkoli spremembah
KD.
enot KD, vključno z vplivnimi območji
nemudoma obvesti ZVKDS. Za pripravo poročila o stanju
enot kulturne dediščine je odgovorna Občina Slovenske
Konjice, v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne
dediščine. Preko poročila o stanju enot se spremlja njihovo
ohranitveno stanje. Spremljanje stanja za enote dediščine
naj se izvede v 5-letnem časovnem intervalu.
Št. stanovanjskih objektov v vplivnem
pasu daljnovoda

Občina Slovenske Konjice

12. člen
Naslov poglavja »3.1.15 Začasni PIP za območja, kjer so
predvideni OPPN« se spremeni tako, da se glasi: »3.1.15 PIP,
ki veljajo do izdelave OPPN«.
13. člen
(1) V 146. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»PIP, ki veljajo do izdelave OPPN«.
(2) V prvem odstavku se za oznako »UN2/024« doda
oznaka »UN2/48« in vejica.
(3) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Ne glede
na določbe drugega odstavka tega člena v EUP UN2/19 in
UN2/048 do izvedbe omilitvenih ukrepov iz Hidrološko hidravličnega elaborata za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2
v OPN k. o. Loče (DHD d.o.o., št. elaborata 217, februar 2019,
dalje elaborat) navedeni posegi v prostor niso dopustni. Do
izdelave OPPN je v navedenih EUP dovoljeno izvajati zgolj vo-

»VC

UN2/047

Izhodiščne stanje.«.

dnogospodarske ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti,
kot to izhaja iz elaborata, pri čemer je treba zagotoviti celovitost
njihove izvedbe. Z izdelavo OPPN je treba podatke, ki izhajajo
iz elaborata, izdelanega za širše območje obdelave, ponovno
preveriti in prilagoditi ter upoštevati že podane usmeritve. Celovitost izvedbe omilitvenih ukrepov je možno zagotoviti tudi v
okviru izdelave enega OPPN za območje obdelave.«.
14. člen
V 160. členu se v preglednici v vrstici za »ZS« črta navedba MOEUP UN2/047 in predhodno ločilo vejica.
15. člen
(1) V 161. členu se v preglednici v vrstici za območja podrobne namenske rabe prostora z oznako »ZS« črta navedbo
UN2/047.
(2) Za zadnjo vrstico se doda nova vrstica, ki se glasi:

Območje je v skladu s študijo Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC in K2 v OPN Loče (št. elaborata 217, DHD d.o.o., maj 2017, dop. februar
2019) predvideno kot opcijska trajna nadomestna retencija za razlivne površine, odvzete
zaradi načrtovanja posegov znotraj UN2/019 in UN2/048. Na trajno zaščitene razlivne
površine v UN2/047 ni dopustno posegati, razen v primeru vodnogospodarskih ureditev
iz elaborata.«.
16. člen
V 165. členu se v preglednici z usmeritvami z MOEUP, ki
se jim podaljša veljavnost prostorskih izvedbenih aktov (PIA),
vrstico za MOEUP UN2/017 dopolni tako, da se glasi:

MOEUP
»UN2/017

veljavni odlok o PIA
Odlok o s.i.d. ZN Loče za razširitev poslovnega centra Kračun (Uradni list RS, št. 68/03
in 11/07); razen v delu, kjer posega na območje nove MOEUP UN2/048.«.
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17. člen
(1) V 166. členu se v preglednici z usmeritvami za OPPN
v vrstici za MOEUP UN2/019 za četrto alinejo doda nova peta
in šesta alineja, ki se glasita:
»– pri pripravi OPPN je treba upoštevati študijo Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij ZS, BC
in K2 v OPN Loče (št. elaborata 217, DHD d.o.o., maj 2017,
dop. februar 2019, dalje elaborat) z ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju UN2/019 in UN2/048. Posegi
v prostor na območju UN2/019 bodo dovoljeni po oziroma
najhitreje sočasno z izvedbo predlaganih ukrepov,
– omilitvene ukrepe iz elaborata je dopustno izvesti pred
sprejemom OPPN. Z izdelavo OPPN bo treba podatke, ki
izhajajo iz elaborata, izdelanega za širše območje obdelave,
ponovno preveriti in prilagoditi ter upoštevati že podane usmeritve. Pri tem je treba zagotoviti celovitost njihove izvedbe.«.
(2) V preglednici z usmeritvami za OPPN doda novo
vrstico za MOEUP UN2/048, ki se glasi:
»UN2/048

usmeritve za OPPN
OPPN_34 za območje nove stanovanjske soseske vzhodno ob poslovnem centru Kračun (UN2/048):
– namenska raba prostora SS,
– vrste objektov: enostanovanjske stavbe namenjene stalnemu bivanju z mirnimi spremljajočimi
dejavnostmi kot dopolnilnimi dejavnostmi v stanovanjskih stavbah. Pri vseh posegih v prostor je treba
upoštevati širino varovalnega pasu elektroenergetskega daljnovoda Cirkovce–Podlog, ki znaša
za napetostni nivo 220 kV 80 m (merjeno 40 m na vsako stran od osi daljnovoda) tako, da je za vse vrste
objektov skladno s prilogo 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) označene
z »–« prepovedna gradnja v varovalnem pasu daljnovoda. Dovoljena osnovna namenska raba prostora
znotraj varovalnega pasu je: območje brez stanovanj, brez športnih, zdravstvenih, izobraževalnih ipd.
objektov;
– dopustne dejavnosti: gostinstvo; informacijske in komunikacijske dejavnosti; finančne in zavarovalniške
dejavnosti; poslovanje z nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; kulturne,
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter bivanje;
– posege in dejavnosti se načrtuje v skladu omilitvenimi ukrepi iz Okoljskega poročila za SD OPN
Slovenske Konjice št. 2 (izdelala Matrika ZVO d.o.o., št. proj. OP_23.21).
Omilitveni ukrepi za preprečitev povečanja poplavne nevarnosti in ogroženosti ter ukrepi za ohranjanje
ugodnega stanja voda:
Pri pripravi OPPN je treba upoštevati študijo Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe dopolnitve območij
ZS, BC in K2 v OPN Loče (št. elaborata 217, DHD d.o.o., maj 2017, dop. februar 2019; dalje elaborat)
s predlaganimi omilitvenimi ukrepi:
– ureditev nadomestne retencije v EUP UN2/047 severno od predmetnega območja ali pa za enako
prostornino povečati predvideno nadomestno zadrževanje v sklopu izvedbe lokalnih nadomestnih
zadrževalnikov iz študije DHD 2014 (celovit omilitveni ukrep za prvi OPN). Nadomestna retencija
predstavlja trajno zaščito razlivnih površin, kjer gradnja objektov ni dopustna. V trajno zaščitene razlivne
površine v EUP UN2/047 ni dopustno posegati, razen v primeru vodnogospodarskih ureditev iz elaborata,
– izvedba visokovodnega zidu na severni strani predmetnega območja (na koti Q100 + 0,5 m),
– izvedba odvodnje zalednih voda kot kombinacija zacevljenjega kanala z vtokom preko meniha in
razlivnim koridorjem,
– varnostno nadvišanje razlivnega koridorja (na koti Q100 + 0,5 m),
– mobilna zaščita na južni strani predmetnega območja (na koti Q100 (270,11 m n.v.) + 0,5 m),
– vse kote pritličij novih objektov morajo biti na poplavno varni koti, to je vsaj Q100 + 0,5 m,
– izvedba kleti je dopustna samo izjemoma z ustrezno protipoplavno zaščito,
– zagotavljati je treba čim manj neprepustnih utrjenih površin (tlakovanje, asfaltiranje, betoniranje) in več
travnih plošč,
– stremeti je treba k zbiranju padavinske vode in njeni ponovni uporabi (sanitarna voda, zalivanje),
– vhodi v objekte in vse druge odprtine naj bodo min. 5 cm nad koto ohišnic, zaradi preprečitve vdora
meteorne vode. Naklon ohišnic naj bo stran od objekta,
– odvodnja padavinskih vod novo pozidanega območja naj se spelje na sever v močvirnati del in ne v jarek
proti Dravinji,
– omilitvene ukrepe iz elaborata je dopustno izvesti pred sprejemom OPPN. Pri tem je treba zagotoviti
celovitost njihove izvedbe. Z izdelavo OPPN bo treba podatke, ki izhajajo iz elaborata ponovno preveriti
in prilagoditi ter upoštevati že podane usmeritve,
– posegi v prostor v predmetnem območju bodo dovoljeni po oziroma najhitreje sočasno z izvedbo
omilitvenih ukrepov.
Posegi na vodno in priobalno zemljišče neimenovanega vodotoka, ki teče ob severni meji UN2/048, niso
dopustni, razen za izjeme, ki jih določa ZV-1 in na podlagi vodnega soglasja.
Odpadne vode, ki nastanejo v objektih, morajo biti v skladu z ZV-1 in predpisi s področja okolja očiščene
do predpisane stopnje. Po izgradnji predvidene javne kanalizacije za naselje Loče je obvezna priključitev
objektov na javni kanalizacijski sistem.
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Omilitveni ukrepi za ohranjanje narave:
– Protipoplavni ukrepi naj se izvedejo na način, da se obstoječa hidrologija na severnem, močvirnem
območju ohranja.
– Za potrebe gradnje protipoplavnih ukrepov naj se do območja gradnje dostopa iz južne strani. Dela naj se
izvedejo brez zasipavanja močvirnega območja.
– Na nepozidanih površinah izven območja urejanja se ohranja in vzpostavlja ekstenzivne travniške
površine. Novi objekti naj se načrtujejo čim bližje obstoječim objektom oziroma cestni infrastrukturi.
– Svetilke na območju lahko sevajo leto toplo svetlobo (do 2700 K), svetilke, ki sevajo ultravijolično in
modro svetlobo niso dovoljene.
Omilitveni ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine:
– Načrtovanje, nove gradnje in nove ureditve morajo zagotavljati ohranjanje vedute na enoto dediščine
EŠD 10204 Mlače – Dvorec Pogled, zato je pri zasnovi območja potrebno upoštevati obstoječe reliefne
razmere, smeri v prostoru ter kontinuiteto in zakonitosti stare pozidave v širšem območju.
– Stanovanjske hiše in druge dopustne stavbe naj imajo tradicionalne pravokotne tlorise ter tradicionalne
višinske gabarite (pritličje in mansarda ali hladno podstrešje z možnostjo gradnje kleti v skladu z ostalimi
pogoji). Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, krite z opečno kritino opečne barve. Odprtine na fasadah
naj bodo kompozicijsko usklajene ter barve fasad v svetlih, naravnih barvnih tonih.
– Ureditev okolice objektov naj upošteva obstoječe kvalitete širše krajine, brez večjih podpornih zidov
ter z avtohtono listopadno zasaditvijo.
Omilitveni ukrepi za varovanje zdravja:
– Znotraj vplivnega območja obstoječega 220 kV daljnovoda Cirkovce–Podlog naj se z OPPN načrtuje
takšno rabo, ki ne potrebuje povečanega varstva pred elektromagnetnim sevanjem in se uvršča v drugo
stopnjo varstva pred elektromagnetnim sevanjem.«
18. člen
V 192. členu se v preglednici v vrstici za območja podrobne namenske rabe prostora z oznako »IG« v tretjem stolpcu
doda oznako MOEUP »OP12/061«.
19. člen
(1) V 193. členu se v preglednici v vrstici za območja
podrobne namenske rabe prostora z oznako »IG« v drugem
stolpcu doda oznako MOEUP »OP12/061«.
(2) V razdelku »posebni pogoji« se doda vrstici, ki se
glasita:
»V OP12/012

v OP12/061

Na obstoječem kompleksu Tekoma, EUP OP12/012, kjer so v obstoječem stanju makadamske
površine in kjer padavinska voda prosto ponika v tla, morajo biti te površine asfaltirane in urejene
tako, da gre padavinska voda preko ustrezno standardiziranega lovilnika olj v obstoječo padavinsko
kanalizacijo. Ukrep naj se izvede do pričetka obratovanja razširjene industrijske cone.
Na območju gospodarske cone Tekoma v Draži vasi je za potrebe širitve proizvodne dejavnosti
predvidena gradnja treh industrijskih stavb:
1. Objekt št. 1: zaprta hala, velikost cca 47 x 48 m.
2. Objekt št. 2: pokriti nadstrešek, velikost cca 21 x 48 m.
3. Objekt št. 3: zaprto skladišče, velikost cca 40 x 48 m.
Lega objektov v prostoru naj bo skladna s študijo Karte razredov poplavne nevarnosti za območje
OPPN širitev gospodarske cone Tekoma, DHD d.o.o., št. elaborata 299, februar 2020, dopolnitve
oktober 2020, april 2021.
Prepovedane so dejavnosti v obratih in napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje večjega
obsega, ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreč po predpisih o naravnih in
drugih nesrečah in dejavnosti povezane s skladiščenjem za vodno okolje nevarnih snovi, določenih
v predpisih o varstvu okolja.
Dopustna je gradnja nove GJI za potrebe v območju ter prestavitev obstoječe GJI, ki poteka čez
območje, ter ureditev manipulativnih površin in parkirišč za potrebe cone. Parkirne površine morajo
biti zagotovljene v sklopu pripadajočega funkcionalnega zemljišča. Število parkirnih mest se določi
glede na vrsto in obseg dejavnosti. Za potrebe dostopa na kmetijska zemljišča vzhodno od območja
širitve gospodarske cone je treba zagotoviti minimalno širino voznega pasu 3,5 m.
Pri posegih v prostor je treba upoštevati omilitvene ukrepe iz Okoljskega poročila za SD OPN
Slovenske Konjice št. 2 (izdelala Matrika ZVO., št. proj. OP_23.21).
Omilitveni ukrepi za preprečevanje povečanja poplavne nevarnosti in ogroženosti ter ohranjanje
ugodnega stanja voda
Upoštevajo se ukrepi iz študije Karte razredov poplavne nevarnosti za območje OPPN
širitev gospodarske cone Tekoma, DHD d.o.o., št. elaborata 299, februar 2020,
dopolnitve oktober 2020, april 2021:
– Vhod in vse odprtine v objektih 1 in 3 naj bodo nad koto gladine pri Q100 z 0.5 m varnostnega
nadvišanja, tj. na poplavno varni koti, ki znaša za objekt 1 281.73 m n.m., za objekt 3 pa 282.5 m n.m.
Tej koti mora biti prilagojena tudi višinska lega električne omarice ipd.
– Plato objekta 2 mora biti višinsko lociran na koti obstoječega terena ali najmanj 10 cm nižje od
kote Q100 načrtovanega stanja (tj. največ na koti 281.13 m n.m.), da bo omogočen neoviran odtok
visokih vod.
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– Vse morebitne za okolje nevarne snovi (npr. strojna olja) je potrebno skladiščiti na ustreznih policah
oziroma podstavkih nad poplavno varno koto.
– Na levem bregu Neimenovanega potoka se med izlivom v Dravinjo in kolovozom izvede nasip na
koti 283,7 m n.m. Dolžina nasipa znaša cca 135 m, povprečna višina pa cca 0,4 m. Nasip je treba
izvesti pred ali hkrati z nameravanim posegom.
– Območje OP12/062 je opredeljeno kot nezazidljivo območje trajno zaščitenih razlivnih površin
za izravnavo negativnega vpliva načrtovanih posegov v EUP OP12/061 na obstoječo poplavno in
z njo povezano erozijsko ogroženost. Prepovedane so vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, razen
obdelovanja kmetijskih zemljišč, gradnje javne komunalne infrastrukture ter vodnogospodarskih
ureditev, rekonstrukcij in vzdrževalnih del na obstoječih legalno zgrajenih objektih. Za vse posege in
gradnjo je treba pridobiti vodno soglasje, oziroma mnenje pristojnega organa s področja upravljanja
z vodami. Ne glede na navedene izjeme, na predmetnem območju ni dopustno nasipanje, oziroma
preoblikovanje terena, ki posledično zmanjšuje retencijske sposobnosti območja. Pred izvedbo
posegov je treba pridobiti soglasje lastnikov zemljiških parcel, ki ležijo na območju povečanja
poplavne nevarnosti, da se strinjajo z navedenimi ukrepi.
– Na območju zemljišča s parc. št. 36/2 k.o. Koble, kjer se NRP spreminja v K1, je v tlorisni širini
15 m od vodnega zemljišča prepovedana uporaba fitofarmacevtskih pripravkov in gnojenja tega
dela kmetijskega zemljišča.
Odpadne vode, ki nastanejo v objektih, morajo biti v skladu z ZV-1 in predpisi s področja okolja
očiščene do predpisane stopnje. Po izgradnji predvidene javne kanalizacije za naselje Draža vas je
obvezna priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem.
Pred izdajo GD za načrtovane posege v OP12/061 je obvezna pridobitev vodnega soglasja.
Omilitveni ukrepi za kmetijska zemljišča
Namenska raba prostora na parc. št. 36/1 in 36/2, obe k.o. Koble, se spremeni, in sicer iz SS v K1.
Omilitveni ukrepi za ohranjanje narave:
– Z izvedbo protipoplavnega nasipa naj se ne posega v vodni in obvodni pas Dravinje, ki je na
tem območju NV. Poseganje v tem primeru je mišljeno kot utrjevanje brežine s širokimi skalometi,
spreminjanje naklona brežin, obsežna odstranitev zarasti ipd.
– V primeru (manjšega) odstranjevanja obrežne zarasti za potrebe ureditve ustreznega odvodnjavanja
ojezerjenega dela, naj se le ta nadomesti z zasaditvijo avtohtonih rastlinskih vrst, ki kasneje lahko
pomagajo pri stabilnosti rečnega brega in ugodno vplivajo na osenčenost vodotoka.
– Zemljina, ki se bo uporabljala za nasutje protipoplavne ureditve, naj bo pripeljana iz lokacije, kjer
ni prisotnosti tujerodnih rastlinskih vrst. Nasip naj se zasadi z avtohtono travno mešanico.
Varstvene usmeritve:
– Na zunanjih mejah posega, ki gledajo v odprt prostor, to je proti severu in vzhodu, se oblikuje
avtohtona zasaditvena bariera. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtone lokalnim razmeram
prilagojene drevesne in grmovne vrste: jelša, vrba (ne žalujka), topol, leska itd.
– Na levem bregu Dravinje, južno od obstoječe gospodarske cone Tekoma, naj se postopoma
vzpostavi obrežni vegetacijski pas z zasaditvijo avtohtone obrežne zarasti. Za zasaditev naj se
uporabijo avtohtone lokalnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste: jelša, vrba (ne
žalujka), topol, leska itd.«
20. člen
(1) V PRILOGA 4 Bilance površin v OPN se preglednici
»A Bilanca površin osnovne namenske rabe prostora (ONRP)
v OPN / načrtovano« v vrstici za stavbna zemljišča spremeni
površino tako, da sedaj znaša 1.050,34 ha.
(2) V vrstici II. (kmetijska zemljišča) se površina spremeni
tako, da sedaj znaša 4.446,49 ha.
(3) V vrstici IV. (vodna zemljišča) se površina podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša
63,70 ha.
(4) V preglednici »B Bilanca površin osnovne in podrobne
namenske rabe prostora (PNRP) v OPN / načrtovano« se v
razdelku I. (območja stavbnih zemljišč) površino spremeni tako,
da sedaj znaša 1.049,02 ha.
(5) V vrstici 1 (območja stanovanj) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša
424,80 ha.
(6) V vrstici 1.1 (stanovanjske površine) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša
299,42 ha.
(7) V vrstici 2 (območja centralnih dejavnosti) se površino
podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj
znaša 82,26 ha.
(8) V vrstici 2.1 (osrednja območja centralnih dejavnosti)
se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako,
da sedaj znaša 67,97 ha.
(9) V vrstici 3 (območja proizvodnih dejavnosti) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj
znaša 89,49 ha.

(10) V vrstici 3.2 (gospodarske cone) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša
89,49 ha.
(11) V vrstici 4 (posebna območja) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša
120,89 ha.
(12) V vrstici 4.3 (športni centri) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša 8,02 ha.
(13) V vrstici 5 (območja zelenih površin) se površino
podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da znaša
sedaj 87,91 ha. Delež v zadnjem stolpcu se spremeni tako, da
sedaj znaša 8,1 odstotka.
(14) V vrstici 5.1 (površine za oddih, rekreacijo in šport)
se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako,
da sedaj znaša 26,13 ha.
(15) V vrstici 5.4 (druge urejene zelene površine) se površino podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da
sedaj znaša 51,47 ha.
(16) V razdelku II. (območja kmetijskih zemljišč) se površino osnovne namenske rabe prostora spremeni tako, da
znaša 4.446,82 ha.
(17) V vrstici 1 (najboljša kmetijska zemljišča) se površino
podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj
znaša 3.315,28 ha.
(18) V vrstici 2 (druga kmetijska zemljišča) se površino
podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj
znaša 1.132,52 ha.
(19) V razdelku IV. (območja vodnih zemljišč) se površina
osnovne namenske rabe prostora spremeni tako, da znaša
63,70 ha.
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(20) V vrstici 1 (površinske vode) se površina podrobne namenske rabe prostora spremeni tako, da sedaj znaša
63,70 ha.
21. člen
(1) V PRILOGI 5 se preglednici »A/ Pregled MOEUP glede na PNRP in načine urejanja« vrstico za MOEUP UN2/017
spremeni tako, da se glasi:
MOEP
»UN2/017

PNRP
CU

način urejanja
Odlok o s.i.d. dela ZN Loče za razširitev poslovnega centra Kračun (Uradni list RS, št. 68/03
in 11/07); odlok se razveljavi v delu, kjer sega na območje nove MOEUP UN2/048.«.
(2) Za vrstico za MOEUP UN2/047 se doda novo vrstico,
ki se glasi:

MOEP
»UN2/048

PNRP
SS, VC

način urejanja
OPPN_34«.
V vrstici za MOEUP UN2/051 se v stolpcu »PNRP« doda
vejico in oznako »K1«.
(3) Za vrstico za MOEUP z oznako »OP12/060« doda
novi vrstici, ki se glasita:

MOEP
»OP12/061
OP12/062

PNRP
IG
K1

način urejanja
PIP
PIP«.
(4) V preglednici »B/ Pregled MOEUP, ki sestavljajo ON«
se v vrstici za MOEUP OP12/051 v stolpcu »PNRP« doda
vejico in oznako »K1«.
(5) Za vrstico za MOEUP z oznako »OP12/053« doda
novo vrstico, ki se glasi:

MOEUP
»OP12/061

PNRP
IG

šifra ON
008-1

ime ON / dodatni opis
Draža vas 1/ Gospodarska cona Tekoma –
širitev «.

(6) V vrstici za MOEUP z oznako »UN2/047« se v stolpcu
»PNRP« oznaka »ZS« nadomesti z oznako »VC«.
(7) Za vrstico za MOEUP z oznako »UN2/047« se doda
novo vrstico, ki se glasi:
MOEUP
»UN2/048

PNRP
SS, VC

šifra ON
021-1

ime ON / dodatni opis
Loče/nova stanovanjska soseska ob Slomškovi
ulici«.

(8) V delu tabele »IZVEN ON« se za vrstico za MOEUP z
oznako »OP12/060« se doda novo vrstico, ki se glasi:
MOEUP
»OP12/062

PNRP
K1

IZVEN ON

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prehodne določbe)
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli
pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov Občine Slovenske Konjice, veljavnih v času vložitve
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
23. člen
(vpogled v občinski prostorski akt)
Občinski prostorski načrt – spremembe in dopolnitve št. 2
so izdelane v digitalni in analogni obliki. Hranijo se in so na vpogled v času uradnih ur na sedežu Občine Slovenske Konjice,
Upravni enoti Slovenske Konjice in na Ministrstvu za okolje in
prostor.

ime ON / dodatni opis
Površine nadomestne retencije –
severozahodno od naselja Draža vas«.

24. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-0008/2018(131)
Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

Uradni list Republike Slovenije
3374.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Slovenske Konjice

Št.

137 / 28. 10. 2022 /

Stran

10459

16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 16. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15,
12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske
Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
ID: 2611

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Slovenske Konjice

1. člen
(1) Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 1666,
730/2, 730/3, 1564, 1453/13 in 1685 k.o. 1121 – Zbelovska
gora, ki ga je izdelal Umarh d.o.o., št. elaborata 21-LP-11,
avgust 2021.
(2) Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov
identifikacijsko številko ID: 2611.

1. člen
V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 24/19, 202/20) se v Prilogi: Merila za izbor in vrednotenje
programov letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice, spremeni besedilo Poglavja 4.2, ki se po novem glasi:
»4.2 Poseben pomen v lokalni skupnosti
V LPŠ se za sofinanciranje določi višino do 10 % proračunskih sredstev občine, ki jih komisija na podlagi dela ali
posebnih dosežkov posameznega društva v preteklem letu
razdeli med prijavljena društva.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022
Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

3375.

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi ID: 2611

Na podlagi prve alineje 134. člena ter 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in

2. člen
Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se obravnavana
zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako EUP AP5.
Prilagojena in natančno določena oblika in velikost območja
stavbnega zemljišča je grafično prikazana v Prilogi sklepa.
3. člen
Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.
4. člen
Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese
se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem
informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi
se posreduje Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu
za okolje in prostor.
Št. 350-0010/2021
Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

Stran

10460 /

Št.
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Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi ID: 3127

Na podlagi prve alineje 134. člena ter 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in
16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
ID: 3127
1. člen
(1) Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 833,
835 in 837 k.o. 1109 – Spodnje Grušovje, ki ga je izdelal Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, št. elaborata 33/22, junij
2022.
(2) Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov
identifikacijsko številko ID: 3127.
2. člen
Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se obravnavana zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako EUP OP11.
Prilagojena in natančno določena oblika in velikost območja
stavbnega zemljišča je grafično prikazana v Prilogi sklepa.
3. člen
Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.
4. člen
Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese
se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem
informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi
se posreduje Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu
za okolje in prostor.
Št. 350-0010/2022
Slovenske Konjice, dne 6. oktobra 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

Stran

10461

Stran

10462 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ŠKOCJAN
3377.

Pravila za izvolitev predstavnika
Občine Škocjan v volilno telo za volitve
člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09
– odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine
Škocjan na 19. redni seji dne 18. 10. 2022 sprejel

PRAVILA
za izvolitev predstavnika Občine Škocjan
v volilno telo za volitve člana državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov
Občine Škocjan v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana
državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem
svetu izvoli občinski svet v volilno telo za člana državnega
sveta 1 predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi
1 kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter
izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega
sveta in določitev kandidata.

Št.

6. člen
Predloge s podatki kandidatov za elektorja oziroma za
člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta
Občine Škocjan (v nadaljevanju: komisija), skladno z rokom
določenem v pozivu komisije.
Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam
predlaganih kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, z navedbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija
posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri se izvoli elektor
oziroma določi kandidat za člana državnega sveta.
7. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta z javnim ali
tajnim glasovanjem na predlog vsaj enega člana sveta.
Na glasovnicah so kandidati napisani po abecednem
vrstnem redu.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata javno ali tajno tako, da obkroži zaporedno številko pred
enim kandidatom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.

Stran

10463

8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi z javnim
ali s tajnim glasovanjem na predlog vsaj enega člana sveta.
Glasuje se z glasovnicami.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata javno ali tajno tako, da obkroži zaporedno številko pred
enim kandidatom.
Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako
najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število
glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj
opravi na seji občinskega sveta.
10. člen
V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi član občinskega sveta.
11. člen
Župan mora v roku, ki je določen v rokovniku volilnih
opravil, predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega
elektorja ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s
potrebnimi prilogami.
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih
sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov
občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2022
Škocjan, dne 18. oktobra 2022
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler

4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagata najmanj dva svetnika.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega
kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti
tudi soglasje kandidata.
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ŠKOFLJICA
3378.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2022
v Občini Škofljica

Na podlagi 23., 24. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11,
98/13) ter 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS,
št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 18. redni seji
dne 19. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Škofljica
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina
sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje na lokalnih volitvah v Občini Škofljica za leto 2022.
2. člen
Skupni stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet
ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stran

10464 /

Št.
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Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca. Če pride
do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za
kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še
za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini
0,12 EUR za dobljeni glas.
V primeru drugega kroga glasovanja za volitve župana,
sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do
povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za občinski svet ali za volitve župana se na njegovo pisno zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Škofljica v roku 30 dni po vložitvi zahteve, pod pogojem, da je v
predpisanem roku oddal poročilo o vseh zbranih in porabljenih
sredstvih volilne kampanje na AJPES preko spletnega portala
AJPES.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-32/2022
Škofljica, dne 19. oktobra 2022
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

ŠMARTNO PRI LITIJI
3379.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine
Šmartno pri Litiji 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, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 –
popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri
Litiji na 20. redni seji Občinskega sveta dne 20. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2022
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22 in 92/22) se spremeni tako,
da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto Splošni del proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2022
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)
787 PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

2. rebalans
2022
(v EUR)

6.475.299
5.615.675
4.846.551
4.317.781
405.670
123.100
0
769.124
565.924
8.200
12.000
0
183.000
193.048
161.949
0
31.099
0
0
0
666.575
556.659
109.916
0
0
7.382.979
1.881.233
372.583
58.528
1.357.441
39.200
53.480
2.706.009
24.689
1.739.020
151.888

Uradni list Republike Slovenije
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
790.412
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.583.682
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
2.583.682
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
212.055
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
94.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
118.055
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–907.680
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
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 (50)
750.000
50 ZADOLŽEVANJE (500)
750.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
750.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
325.662
55 ODPLAČILA DOLGA (550)
325.662
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
325.662
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–483.342
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
424.338
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
907.680
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
484.092
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.

Št.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2021
Šmartno pri Litiji, dne 20. oktobra 2022
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

ŠTORE
3380.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Štore

Na podlagi 3., 6. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 27. člena Zakona o zaščiti
živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo,
21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 36. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list
Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15) in
16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14,
23/18 in 189/21) je Občinski svet Občine Štore na 6. dopisni
seji, ki je potekala od 17. do 18. oktobra 2022, sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Štore se
zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo
koncesije koncesionarju, ki ga Občina Štore izbere v skladu z
določili tega odloka.
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Štore
kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa predmet in območje izvajanja javne službe, način izvajanja javne
službe, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire in načine financiranja,
nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega
razmerja in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
obvezne gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali
oddajo živali novim lastnikom,
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– označevanje in registracijo zapuščenih živali skladno
s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter
podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Območje izvajanja javne službe iz tega odloka obsega
celotno območje Občine Štore.
(2) Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v postopkih povezanih z izvajanjem javne službe, kot so lastniki,
skrbniki živali, prijavitelji ali novi skrbniki zapuščenih živali.
Storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti javne službe so pod
enakimi, z zakonom ali odloki občine določenimi pogoji dostopne vsakomur.
IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija. Na
podlagi postopka, določenega s tem odlokom, se koncesijo
podeli z odločbo kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, določene s
tem odlokom.
(2) Javno službo opravlja na podlagi podeljene koncesije
za opravljanje te javne službe koncesionar.
(3) Koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko
razmerje začne teči z dnem, ki je kot začetek določen v koncesijski pogodbi.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
IN IZBIRE KONCESIONARJA
5. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere
na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis za izbiro koncesionarja se vodi po postopku sklepanja koncesijskega razmerja z javnim razpisom,
skladno z določili tega odloka, Zakona o gospodarskih javnih
službah, Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje podeljevanja koncesij.
(3) Postopek izbire koncesionarja izvede strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
(4) V postopku izbire koncedent zagotavlja transparentno
in enakopravno obravnavo kandidatov.
6. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje
usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo podlaga za izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne
službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom,
– ostalih pogojih, določenih s predpisi, ki urejajo področje
koncesije storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine
iz prejšnjega odstavka.
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7. člen
(1) Koncedent v javnem razpisu oblikuje merila za izbor
koncesionarja, ki bodo omogočila transparenten izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer se kot mogoča merila
upošteva cena izvajanja koncesije, strokovna, organizacijska
in finančna sposobnost kandidata, njegove reference, druge
ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj, in morebitna druga merila.
(2) Tehnične specifikacije koncedent oblikuje na način,
ki ne povzroča izkrivljanja konkurence oziroma diskriminacije
med kandidati.
(3) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge in ugotovi,
ali izpolnjujejo razpisne pogoje, razvrsti te vloge tako, da je
razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom
oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter pripravi poročilo.
(4) O izbiri koncesionarja se izda odločba.
8. člen
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje
opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
9. člen
(1) Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali
ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito
živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v insolvenčnem postopku, ki ji onemogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za
izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom kadra in delovnih
sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program
oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji
osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v
javnem razpisu.
(2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z
razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.
10. člen
(1) Za vse morebitne poškodbe in škodo, ki bi nastale
zaradi nevestnega ravnanja koncesionarja pri izvajanju javne
službe, kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar. Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri
njem zaposlene osebe ali koncesionarjevi podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
(2) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske
pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom
ali drugim osebam.
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(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist
Občine Štore.
11. člen
Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem obsegu
pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje javne
službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve v zavetišču
za zapuščene živali,
– da pri opravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične,
stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative,
– da opravlja javno službo v skladu s cenami iz ponudbe,
ki jo je podal na javni razpis občine,
– da zagotovi vodenje ustreznih evidenc, označevanje in
registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– da skrbi za varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo,
– da kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/oziroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena
za učinkovito izvajanje javne službe,
– da skrbi za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe,
– da ažurno in strokovno vodi poslovne knjige,
– da poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja,
– da omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
– da obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov,
ki jih zazna v zvezi z izvajanjem javne službe.
12. člen
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za
svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob
soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar
mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb
nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
13. člen
(1) Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju
občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe oziroma
pristojno veterinarsko organizacijo.
(2) Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev
živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila žival
nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda
tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže, da bo
za žival ustrezno skrbel.
(3) Vse stroške v zvezi z najdeno živaljo plača dosedanji
skrbnik živali. Če skrbnik živali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške koncedent, če ni s predpisi
določeno drugače.
(4) Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna
novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe
živali v skladu s cenikom zavetišča.
VIII. VIRI IN NAČINI FINANCIRANJA
14. člen
(1) Občina krije stroške:
– odlova in prevoza živali,
– veterinarskega pregleda živali ob namestitvi,
– veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta potrebna,
– označitve, sterilizacije in kastracije živali,
– stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih 30 dni,
razen v primeru, če zakonodaja določa, da te stroške krije
imetnik zavetišča.

Št.

137 / 28. 10. 2022 /

Stran

10467

(2) Koncesionar pridobiva sredstva za delovanje zavetišča iz naslednjih virov:
– iz proračuna koncedenta,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– iz drugih virov.
15. člen
(1) Plačilo za izvajanje javne službe zagotovi koncedent
koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih storitev, po cenah, določenih v ponudbi koncesionarja v javnem
razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar
ne plačuje koncesijske dajatve.
(3) Koncesionar mora za izvajanje javne službe voditi
ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran,
če te dejavnosti ne vplivajo na opravljanje javne službe in zanje
koncesionar vodi ločeno računovodstvo. Letni računovodski
izkazi morajo biti revidirani. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih
zagotovi koncedent.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava in pristojni medobčinski inšpektorat. Nadzor
lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe,
zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja. Pristojni občinski
inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
17. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– s stečajem ali likvidacijo pravne osebe, ki je pridobila
koncesijo, oziroma s smrtjo fizične osebe,
– z odpovedjo,
– z odvzemom,
– na podlagi zakona.
18. člen
(1) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora novega koncesionarja še ni dokončan, mora
dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega
koncesionarja, vendar največ še šest mesecev.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora
dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega
koncesionarja.
19. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se
morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in
dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Stavka pri koncesionarju, odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev ali s strani večjega števila delavcev ter
sorodne okoliščine ne pomenijo višje sile.
(2) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati
javne službe niti ob upoštevanju določb iz prejšnjega odstavka
tega člena, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
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(3) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če v dogovorjenem roku koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s
predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje
javne službe skladno z veljavno zakonodajo,
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov s področja pogodbe ali upravnih
aktov, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati
nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na
podelitev koncesije,
– če koncesionar pogodbo krši tako, da nastaja večja
škoda koncedentu ali uporabnikom storitev,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega
člena se vloži v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča
župan.
XI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-0012/2022-1
Štore, dne 18. oktobra 2022
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

TIŠINA
3381.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina 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), 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), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE,
189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 16. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski
svet Občine Tišina na 25. redni seji dne 21. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2022
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 21/21, 17/22) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA

OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITEV
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
DENARNE KAZNI
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN MATERIALNEGA
PREMOŽENJA
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
740
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IN SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKIH
ZAPOSLENIH
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409
SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410
SUBVENCIJE
411
TRANSFERI POSMAZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

PRORAČUN
2022 v €

8.006.663
3.707.998
2.703.451
2.508.076
172.670
22.705
0
1.004.547
186.929
3.000
3.000
690.036
121.581
153.568
94.780
0
58.788
0
0
0
4.145.097
1.443.741

2.701.357
8.434.003
1.594.529
449.618
72.329
1.048.855
3.728
20.000
1.727.725
267.450
870.162
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TRANSFERI NEPROFITNIM
ORAGNIZAC. IN USTANOVAM
177.471
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
412.641
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.972.872
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4.972.872
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
138.877
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
136.290
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.587
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
–427.340
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMB
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
130.524
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
130.524
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI+X.)=(I.+VI.+VII.)–
(II.+V.+VIII.)
–557.864
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
–130.524
XI. NETO FINANCIRANJA
(VI.+X-IX.)
427.340
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
557.864
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
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2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0034/2022-1
Tišina, dne 24. oktobra 2022
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

3382.

Sklep o višini nadomestila za izpad
proizvodnje in dohodka na zemljiščih,
ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih
za leto 2023

Na podlagi 15. člena Pravilnika o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 105/99) in 16. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet
Občine Tišina na 25. redni seji dne 21. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o višini nadomestila za izpad proizvodnje
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo
v vodovarstvenih pasovih za leto 2023
1. člen
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na
zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto
2023 znaša:
– za njive: 245,61 EUR/ha
– za travnike: 410,67 EUR/ha.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.
Št. 007-0041/2022-1
Tišina, dne 24. oktobra 2022
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

3383.

Sklep o pripravi predloga za izvršbo
za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina
– izvršbe

Na podlagi 347. in 355. člena Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 –
odl. US in 20/18 – OROZ631), 54. člena Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju Občine Tišina ter 16. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet
Občine Tišina na 25. redni seji dne 21. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o pripravi predloga za izvršbo za neplačane
zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe
1. člen
Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina kot upnika,
se terjajo na podlagi izvršilnega naslova po izvršilnem postopku
na pristojnem sodišču.
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Pri izterjavi se upoštevajo zastaralni roki, kot jih določa
Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) v
določilu 347., 351. in 355. člena.
2. člen
Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina, za katere
355. člen Obligacijskega zakonika določa enoletni zastaralni
rok, se predlagajo v izterjavo na podlagi izvršilnega postopka
enkrat letno, oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega
leta.
3. člen
Opomini za neplačane račune iz naslova komunalnih
storitev se pošiljajo skupaj z mesečnim računom za komunalne
storitve. Opominjajo se zapadli netoženi računi.
V primeru, ko dolžnikova glavnica po opominu presega
višino 200,00 EUR, se predlog za izvršilni postopek pripravi po
poteku 20 dni od datuma računa na katerem je opomin.
4. člen
Opomini za neplačane račune iz naslova ogrevanja se
pošiljajo mesečno oziroma skupaj z mesečnim računom za
ogrevanje. Opominjajo se zapadli netoženi računi.
Predlog za izvršilni postopek se pripravi v primeru, ko
dolžnikova glavnica po opominu presega višino 300,00 EUR
oziroma če dolžnik nima poravnanih treh zaporednih mesečnih
obrokov za namen ogrevanja.
5. člen
Neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina, za katere
347. člen Obligacijskega zakonika določa triletni zastaralni rok,
se predlagajo v izterjavo na podlagi izvršilnega postopka enkrat
letno, oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
6. člen
Za terjatve iz naslova grobnin se opomini pošiljajo ločeno
od računov, ker gre za občasne terjatve in je obdobje med
dvema obrokoma opominjanja daljše. Opominjajo se zapadli
netoženi računi.
V primeru, da dolžnikova glavnica po opominu presega
višino 100,00 EUR, se predlog za izvršilni postopek pripravi po
poteku 20 dni od datuma opomina.
7. člen
Za terjatev iz naslova najemnine v Poslovno stanovanjskem objektu, se opomini pošiljajo mesečno oziroma skupaj
z mesečnim računom za ogrevanje. Opominjajo se zapadli
netoženi računi.
Predlog za izvršilni postopek se pripravi v primeru, ko
dolžnikova glavnica po opominu presega višino 300,00 EUR
oziroma če dolžnik nima poravnanih treh zaporednih mesečnih
obrokov za namen najemnine.
8. člen
S tem sklepom preneha veljati sklep št. 007-0042/2019-1,
z dne 17. 4. 2019.
9. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0039/2022-1
Tišina, dne 24. oktobra 2022
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat
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TOLMIN
3384.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Tolmin za leto 2022

Na podlagi 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), 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18
– popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 –
ZVO-2), 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 21. člena Statuta
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je
Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Tolmin za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 197/20, 207/21 in 87/22) se drugi odstavek 21. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka se v letu 2022 izda
Komunali Tolmin, javno podjetje, d.o.o. za zadolžitev do skupne
višine glavnic 86.655,00 EUR za nabavo vozila za potrebe ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer pod naslednjimi pogoji:
pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira
najugodnejše ponudbe s fiksno letno obrestno mero največ
4,50 % ali spremenljivo letno obrestno mero največ 6-mesečni
EURIBOR + 2,50 % in odplačilno dobo posojila največ 60 mesecev od dneva začetka črpanja posojila.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0068/2020
Tolmin, dne 19. oktobra 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

3385.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Tolmin

Na podlagi 2. člena Zakona za zmanjšanje neenakosti
in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja
pravne države (Uradni list RS, št. 105/22), 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena 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) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na
31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Tolmin
1. člen
Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin (Uradni list RS,
št. 15/20 in 87/22) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki staršev,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Tolmin po postopku, določenem s poslovnikom
občinskega sveta.
(3) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in se jih voli iz skupin:
– pedagoških delavcev 4 člane,
– upravno-administrativnih delavcev in tehničnih delavcev
1 člana.
(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma učencev v zavodu.
(7) Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred iztekom mandata.«.

Št.

Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

3386.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Tolminski muzej

Na podlagi 8. in 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 –
ZZNŠPP), 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 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list
RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin
na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda Tolminski muzej
1. člen
Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Tolminski muzej (Uradni list RS, št. 59/17) se spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
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– najmanj univerzitetna ali univerzitetni enakovredna izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja
dela muzeja,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
– opravljen strokovni izpit na področju varstva kulturne
dediščine,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev.
(2) V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita na področju varstva kulturne dediščine, ga mora
opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata.
(3) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program razvoja muzeja za mandatno obdobje.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2022
Tolmin, dne 19. oktobra 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Tolmin, dne 19. oktobra 2022
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3387.

Sklep o lokacijski preveritvi LP 06 za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi v EUP GL 347

Na podlagi 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), v zvezi s 342. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08,
79/09, 51/10 in 30/18) ter 11. in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet
Občine Tolmin na 31. seji dne 18. oktobra 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi LP 06 za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
v EUP GL 347
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
ID 2915, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je
v Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list
RS, št. 78/12, št. 94/22), določena z oznako EUP GL 347, na
zemljiščih s parc. št. 422/1 in 422/2, k.o. 2255 Lom.
2. člen
Obseg in oblika stavbnih zemljišč se za namen izvajanja
gradenj in prenove obstoječih objektov nekdanje kmetije za
bivanje, turizem in gostinstvo. Preoblikujeta tako, kot izhaja
iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelala družba
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000
Ljubljana (št. projekta: URBI-2190, december 2021, junij 2022
(1. dopolnitev)).
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3. člen
Površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z
oznako GL 347 se preoblikuje in poveča na del zemljišča
s parc. št. 422/1, 422/2, k.o. 2255 Lom. Povečanje znaša
253,15 m2, kar predstavlja 20,0 % izvorne oblike, tako da nova
skupna površina te posamične poselitve znaša 1518,91 m2.
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča
je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega
sklepa.
4. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo
Občina Tolmin vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena
ZUreP-2.
Občina Tolmin podatek o spremenjeni obliki in velikosti
stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob
naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Tolmin in Ministrstvu za
okolje in prostor.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-0002/2022
Tolmin, dne 19. oktobra 2022
Podžupanja
Občine Tolmin
v funkciji županje
Maša Klavora

NOVA GORICA
3388.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2022 – rebalans II

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, 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) ter 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
25. oktobra 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2022 – rebalans II
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 5/22, 60/22) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2022
znašajo:
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij in iz drugih držav
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

v EUR
Rebalans-2
2022

47.308.544
35.008.544
23.631.191
19.283.491
3.549.700
798.000
11.377.353
8.039.260
31.500
55.330
275.564
2.975.699
1.512.051
793
1.511.258
29.660
29.660
10.441.078
6.557.686
3.883.392
317.211
317.211
54.222.994
12.764.647
3.413.561
510.473
8.683.613
80.000
77.000
17.398.513
955.039
6.968.625
1.146.662
8.186.187
142.000
22.828.597
22.828.597
1.231.237
497.450
733.787
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102) – (II.–403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov
od obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71) – (40+41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih
in drugih pravnih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

Št.

–6.914.450

–6.834.550

4.845.384

1.130
1.130
953
177
182.145
182.145
40.429

141.716
–181.015
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Stran

10473

5.400.000
5.400.000
5.400.000
2.290.000
2.290.000
2.290.000
–3.985.465
3.110.000
6.914.450
3.985.465
«

2. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine
5.400.000 EUR.«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2021-25
Nova Gorica, dne 25. oktobra 2022
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Sašo Kogovšek

Stran

10474 /

Št.

137 / 28. 10. 2022

Uradni list Republike Slovenije
POPRAVKI

3389.

Popravek Akta o metodologiji
za obračunavanje omrežnine za prenosni
sistem zemeljskega plina

3391.

Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju vlaganj
v gozdove

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN,
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Uradni list RS objavlja

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN,
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem

POPRAVEK
Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine
za prenosni sistem zemeljskega plina

POPRAVEK
Pravilnika o spremembi Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju vlaganj v gozdove

V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za
prenosni sistem zemeljskega plina, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 20/19 se številčenje poglavij popravi tako, da se
poglavje za 13. členom pravilno glasi:

V Pravilniku o spremembi Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 116/22)
se EVA »2020-2330-0081« pravilno glasi »2022-2330-0081«.

»V. NAČIN IZRAČUNA OMREŽNINE«.
Št. 9/2022
Ljubljana, dne 26. oktobra 2022

Št. 007-376/2022
Ljubljana, dne 24. oktobra 2022
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Denis Stroligo
direktor

3390.

Popravek Uredbe o podelitvi rudarske pravice
za izkoriščanje mineralne surovine tehnični
kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru
Podskrajnik 2 v občini Cerknica

3392.

Tehnični popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sodražica

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN,
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) je župan Občine Sodražica
sprejel

POPRAVEK
Uredbe o podelitvi rudarske pravice
za izkoriščanje mineralne surovine tehnični
kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru
Podskrajnik 2 v občini Cerknica

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Sodražica
(Uradni list RS, št. 133/22)

V Uredbi o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 38/22)
se v 9. členu v tretjem odstavku v točki b) v tabeli v šesti vrstici
pri točki M parcelna številka »3820« pravilno glasi »366/349«.

K Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (Uradni list RS,
št. 133/22) se dodatno objavi »Priloga 1: Posebni prostorski
izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora.«

Št. 00704-112/2022
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
Vlada Republike Slovenije
Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Št. 3500-1/22
Sodražica, dne 24. oktobra 2022
Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec
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PRILOGA 1 – POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA PROSTORA
usklajen predlog, 29. 8. 2022

OZNAKA EUP

PODROBNA
NAMENSKA
RABA
PROSTORA

NAČIN
UREJANJA

VAROVANJA

POSEBNA MERILA IN POGOJI

LIST ŠT.

Betonovo
Be01

SK

Brlog
Br01

A

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje male nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Mišja dolina

02

Br02

A

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in območje male
nevarnosti (1)
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Mišja dolina

01

Br03

SP

Globel
Gl01
Gl02

/

A
A

Gl03
Gl04
Gl05
Gl06

A
A
SK
A

Gl07

A

Gl08

A

Gl09

A

Gl10
Gl11
Gl12

A
SK
SK

Gl13

SK

Gl14

SK

Gl15

SK

Gl16

A

Gl17

A

Gl18
Gl19

A
A

Gl20

SK

Gl21

IG

Gl22
Gl23

SP
SK

Gl24

SK

OPPN

/

06

Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Erozijsko območje
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mišja dolina

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

/
ožje VVO (kategorija II)

/
Za potrebe kmetijskega gospodarstva so predvideni novi
objekti in manipulacijska površina, ki se izvede v nepropustni
izvedbi z odvajanjem v kanalizacijo preko lovilca olj in maščob.

07
07

/
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
širše VVO (kategorija III)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
širše VVO (kategorija III)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje preostale
nevarnosti (1)
EŠD 2278 Globel - Cerkev sv. Družine vplivno območje
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
ožje VVO (kategorija II)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
ožje VVO (kategorija II)
EŠD 23084 - Kapelica Brezmadežne
Device Marije v Dolenji Globeli - vplivno
območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
/
EŠD 23084 - Kapelica Brezmadežne
Device Marije v Dolenji Globeli - vplivno
območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
ožje VVO (kategorija II)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
ožje VVO (kategorija II)
ožje VVO (kategorija II)

/
/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

07
07
07
07

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

07
07
07

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

07

Protipoplavni ukrepi (2)

07

/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

07
07

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/

/
Stanovanjska soseska Srednja Globel
ožje VVO (kategorija II)
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
ožje VVO (kategorija II)

1

01

07

07
07
07

10475
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Gl25

CD

EŠD 2278 Globel - Cerkev sv. Družine - Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
stavbna dediščina, vplivno območje
soglasjem pristojnega zavoda.

07

Gl26
Gl27

A
SK

/
Protipoplavni ukrepi (2)

07
07

Gl28

SK

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Gl50

PC

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Gl51

PC

ožje VVO (kategorija II)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Janeži
Ja01
Ja02
Ja03
Ja04
Ja20

SK
SK
SK
SK
PC

širše VVO (kategorija III)
/
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
/

/
/
/
/
/

07
07
07
07
07

Jelovec
Je01

ZS

/
Gradnja ribiškega doma in ureditev ribnika.
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in male nevarnosti (1)

07

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
Je02

ZS

Je03
Je04
Je05

A
A
A

Je06
Je07

A
SK

Je08

SK

Je09
Je10
Je11
Je12
Je14
Je15

SK
SK
SK
A
A
SK

/
Gradnja ribiškega doma in ureditev ribnika.
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje
vodotoka
in
preostale
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

07

širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
širše VVO (kategorija III)
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
/
/

/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

07
08
07

/
Protipoplavni ukrepi (2)

07
07

Protipoplavni ukrepi (2)

07

Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)

01
01
01
01

/
/
/
/
/
/

07
07
07
07, 08
07
07

Kotel
Ko01
Ko02
Ko03
Ko04

A
A
A
A

Kračali
Kr01
Kr02
Kr03
Kr04
Kr05
Kr06
Kr07
Kr08
Kr09
Kr10
Kr11
Kr12
Kr13
Kr15
Kr16
Kr17

A
A
SP
SK
SK
SK
SP
SK
SK
SP
SP
A
A
SP
SP
PC

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Kržeti
Kz01
Kz02
Kz03

A
SK
A

/
/
/

07
07
07

Kz04
Kz05
Kz06
Kz07
Kz08

SK
SK
SK
SK
A

širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
/
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
ožje VVO (kategorija II)

/
/
/
/
/

07
07
07
07
07
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Kz09
Kz10
Kz11
Kz12

Lipovšica
Li01

/
/
/
Za preprečevanje konfliktov z medvedom naj se namestijo
medovarni zabojniki in kompostniki, ki medvedu preprečujejo
brskanje po splošnih smeteh in smeteh z gospodinjskimi
odpadki.
glede 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 50,00 m2 BTP
stavbe ali dela stavbe),
12301 Trgovske stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
12650 Stavbe za šport: samo strelišče,
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo
nadstrešnice in javne sanitarije,
21122 Samostojna parkirišča
24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske,
motoristične ali konjske dirke
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge
urejene zelene površine, bazen za kopanje,
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
3 Drugi gradbeni posegi.

/
širše VVO (kategorija III)

/
/

07
07

SK

Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)

Protipoplavni ukrepi (2)

09

EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje
EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje
EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje
/
EŠD 13958 Jurjevica - Krajinsko
območje Jurjevica, Breže
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

14

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

14

SK

Li03

SK

Li04

SK

A

Ma02

A

Ma03

A

Ma04
Ma05

SK
SK

Ma06

SK

/
Protipoplavni ukrepi (2)

09

Protipoplavni ukrepi (2)

09

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

09

Protipoplavni ukrepi (2)

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in 09, 14
soglasjem pristojnega zavoda.
/
14
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in 09, 14
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in 09, 14
soglasjem pristojnega zavoda.

Novi Pot
No01
No02

A
A

Erozijsko območje
širše VVO (kategorija III)
Erozijsko območje
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mišja dolina

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/

02
02

No03

IK

Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Mišja dolina

02

No04

LN

OPPN

No05

LN

OPPN

No10

PC

Veljaven prostorski akt: Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za sanacijo in širitev kamnoloma Mala
Gora (Ur.l. RS, št. 99/2013)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Veljaven prostorski akt: Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za sanacijo in širitev kamnoloma Mala
Gora (Ur.l. RS, št. 99/2013)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)

Erozijsko območje

Erozijsko območje
Erozijsko območje

Nova Štifta

3

Stran

07
07
07
07

SP
A

Li02

Male Vinice
Ma01

137 / 28. 10. 2022 /

ožje VVO (kategorija II)
širše VVO (kategorija III)
/
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko

A
SK
A
ZS

Posebna merila in pogoji
dovoljenih objektov (CC-SI)

Kz13
Kz14

Št.

02

02

02

10477

Stran

10478 /

Ns01

ZD

Ns02

ZD

Ns03

CD

Št.

137 / 28. 10. 2022
EŠD 490 Nova Štifta Marijinega
vnebovzetja
območje, EŠD 16209 Nova
Arheološko
območje
vnebovzetje
EŠD 490 Nova Štifta Marijinega
vnebovzetja
območje, EŠD 16209 Nova
Arheološko
območje
vnebovzetje
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Cerkev Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
vplivno soglasjem pristojnega zavoda. Dovoljena je le ureditev
Štifta – začasnega parkirišča za osebna vozila in zunanjega prostora.
Marijino

14

Cerkev
vplivno
Štifta –
Marijino

14

EŠD 2842 Nova Štifta – Kapela sv.
Jožefa - spomenik, EŠD 9231 Nova
Štifta – Župnišče - stavbna dediščina,
EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega vnebovzetja - spomenik,
vplivno območje, EŠD 16209 Nova Štifta
–
Arheološko
območje
Marijino
vnebovzetje
Naravna vrednota: Dve lipi med
samostanom in cerkvijo sv. Marije v
Novi Štifti
EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje, EŠD 16209 Nova Štifta –
Arheološko
območje
Marijino
vnebovzetje, EŠD 22405 Nova Štifta –
Hiša Nova Štifta 1 - stavbna dediščina

Območje je namenjeno drugim zelenim površinam. Na
območju se lahko uredijo začasne travnate parkirne površine.
Na utrjeno, delno nivelirano površino se lahko namesti
betonske rešetke ali žične mreže. Obcestne rombe se lahko
parkovno uredi. Zaledna površine na prehodu v kmetijsko rabo
se lahko zasadijo s skupinami vegetacije – z gručami
polvisokih grmovnic ali dreves.
Na stavbi varovane kulturne dediščine (Nova Štifta – Župnišče
EŠD 9231) frčade, razen centralnega izzidka nad vhodom, niso
dovoljene. Posegi se lahko izvajajo le v soglasju s projektnimi
pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.

14

/
Na stavbi varovane kulturne dediščine (hiša Nova Štifta 1 EŠD
22405) frčade, razen centralnega izzidka nad vhodom, niso
dovoljene. Posegi se lahko izvajajo le v soglasju s projektnimi
pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.

14

EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje, EŠD 16209 Nova Štifta –
Arheološko
območje
Marijino
vnebovzetje, EŠD 22405 Nova Štifta –
Hiša Nova Štifta 1 - stavbna dediščina

Na stavbi varovane kulturne dediščine (hiša Nova Štifta 1 EŠD
22405) frčade, razen centralnega izzidka nad vhodom, niso
dovoljene. Posegi se lahko izvajajo le v soglasju s projektnimi
pogoji in soglasjem pristojnega zavoda.

14

ZS

ožje VVO (kategorija II)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko

Omilitveni ukrep (4)
Območja naj se ne osvetljuje. Košev za smeti naj se ne
namešča. Ravnanje z odpadki naj bo po načelu »Smeti v
nahrbtnik!«

14

Petrinci
Pe01
Pe02
Pe03
Pe04
Pe05
Pe06
Pe07

A
SK
SK
SK
SK
SK
SK

Pe08
Pe09
Pe12

SK
SK
CD

Pe13
Pe15

CU
CD

Pe16
Pe17
Pe20
Pe21

SK
A
BC
PO

Pe22

A

širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
EŠD 1813 Petrinci – Cerkev
Snežne - vplivno območje
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
EŠD 1813 Petrinci – Cerkev
Snežne - vplivno območje
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
EŠD 1813 Petrinci – Cerkev
Snežne - stavbna dediščina,
območje
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
/
EŠD 1813 Petrinci – Cerkev
Snežne - vplivno območje
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)

Ns04

A

Ns05

A

Ns07

Podklanec
Po01

Po02

Po03

A

A

A

/
07
/
07
/
07
/
07
/
06, 07
/
07
Marije Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
07
soglasjem pristojnega zavoda.
/
/
07
/
07
Marije Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
07
soglasjem pristojnega zavoda.
/
Marije Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
vplivno soglasjem pristojnega zavoda.

07
07

/
/
/
Marije Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

07
07
07
07

Karta razredov poplavne nevarnosti območje
vodotoka
in
preostale
nevarnosti (1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Naravna vrednota državnega pomena:
Kadice: Soteska Mateče vode, desnega
pritoka
Bistrice,
z
dolomitnim
osamelcem
Škofek,
zahodno
od
Sodražice
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje
vodotoka
in
preostale
nevarnosti (1)

4

/

07

Protipoplavni ukrepi (2)

02

/
Protipoplavni ukrepi (2)

06

/

/
Protipoplavni ukrepi (2)

06
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Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Podstenščica: Kraški izvir Podstenščice
v zatrepni dolini južno od Podklanca,
zahodno od Sodražice
Po04

Po05

A

A

Po06

A

Po07

A

Po08

A

Po09

A

Po10

A

Po11

A

Po12

A

Po13

A

Po14

SK

Po15

SK

Po16

A

Po17

A

Po18
Po19

SS
SP

Po20

A

Po21

A

Po22

SK

Po23

SK

Po24

A

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in območje male
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

06

posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
/
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje
vodotoka
in
preostale
nevarnosti (1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka (1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
/
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje
vodotoka
in
preostale
nevarnosti (1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
/
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
/
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje
vodotoka
in
preostale
nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
/
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

/

/

06

Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje male
nevarnosti (1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)

Protipoplavni ukrepi (2)

06

5

Protipoplavni ukrepi (2)

06

/
/
/

06

Protipoplavni ukrepi (2)

06

/
Protipoplavni ukrepi (2)

06

/
/
/

06

Protipoplavni ukrepi (2)

06

/
/
/

06

/
/

06

Protipoplavni ukrepi (2)

06

Protipoplavni ukrepi (2)

06

Protipoplavni ukrepi (2)

06

Protipoplavni ukrepi (2)

06

/
/

06

/
Protipoplavni ukrepi (2)

06
02

/

/
Protipoplavni ukrepi (2)

06

/
Protipoplavni ukrepi (2)

06

Protipoplavni ukrepi (2)

06

Stran

10479

Stran

10480 /

Št.
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Po25

A

/

/

06

Preska
Pr01
Pr02
Pr03

A
A
A

Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)

09
09
09

Ravni Dol
Ra01
Ra02
Ra03

A
A
A

/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
EŠD 13958 Jurjevica - Krajinsko
območje Jurjevica, Breže
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
/
EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje
/
/
/
EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje
/

/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

14
14
14

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)

14

/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

14
14

/
/
/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

14
14
14
14

/

14

ožje VVO (kategorija II)
Erozijsko območje
ožje VVO (kategorija II)
Erozijsko območje
širše VVO (kategorija III)
Erozijsko območje
širše VVO (kategorija III)
Erozijsko območje

/
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)

09

Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
/
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
/
/
/
ožje VVO (kategorija II)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
ožje VVO (kategorija II)
ožje VVO (kategorija II)
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
/
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)

Protipoplavni ukrepi (2)

08

/
/

08
08

Ra04

SK

Ra05
Ra06

SK
SK

Ra07
Ra08
Ra09
Ra10

A
SK
SK
SK

Ra11

PO

Sinovica
Si01

SK

Si02

SK

Si03

A

Si04

A

Sodražica
So001

A

So002
So004

A
A

So005
So006
So007
So008
So010

A
IP
IP
SK
SK

So011
So012
So013
So014

SK
SK
SK
SK

So015

SK

So016
So017
So018
So019

SK
SK
SS
IG

OPPN

Območje razlivnih površin visokih voda

/
Širitev industrijske cone
/

09
09
09

Protipoplavni ukrepi (2)

08
08
08
07, 08
07, 08

/
/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

08
08
08
08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

/
/
/
Protipoplavni ukrepi (2),
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.
o. o., št.20-/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.

08
08
08
08

Dopustni posegi v prostor (5)

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So020

IG

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in območje male
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

08

So021

ZS

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje
vodotoka
in
preostale
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

08

So022

ZS

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in velike nevarnosti
(1)

08

6
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Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So023

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2),
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.
o. o., št.20-/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.

SS

08

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So024

SS

OPPN

Veljaven prostorski akt: Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu
Kurirska cesta–Cesta Notranjskega odreda R3/S16 –
Sodražica (Ur.l. RS, št. 12/2008 in 14/2008)
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2),
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.
o. o., št.20-/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.

08

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So025

CU

So026

CU

So027

CD

So028

ZS

So029

CU

So030

CU

So031
So032

ZP
CU

So033

CU

So034

CU

So035

CU

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje velike nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje velike nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje preostale nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje male nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje preostale nevarnosti (1)
EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene Območje je namenjeno centralnim dejavnostim in dopolnitvi
- vplivno območje
programa naselbinskega jedra.
V območju EUP je dovoljena vrsta objektov (CC-SI):
1110 - enostanovanjske stavbe,
1121 - dvostanovanjske stavbe
1122 - večstanovanjske stavbe
1130 - stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1211 - hotelske in podobne gostinske stavbe
1212 - druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1220 - poslovne in upravne stavbe
1242 - garažne stavbe
12303 - trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Izključujoče dejavnosti v območju EUP so: Proizvodne
dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo.
Dovoljen tip objektov: NP, NN, U
Največja dovoljena etažnost: P+N+M
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje male nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
- vplivno območje
soglasjem pristojnega zavoda.
7

08

08

08

08
08

08

08
08
08
08

08

Stran

10481

Stran

10482 /

So036

So037

CU

CU

So038
So039

E
CU

So040

ZK
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Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje preostale nevarnosti (1)
EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
- stavbna dediščina, vplivno območje
soglasjem pristojnega zavoda.
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene
- vplivno območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Območje razlivnih površin visokih voda

08

Protipoplavni ukrepi (2)
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)

08

Dopustni posegi v prostor (5)

širše VVO (kategorija III)
/
EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče - Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
vplivno območje
soglasjem pristojnega zavoda.
V EUP so dovoljeni objekti za razvoj obstoječe pokopališke
dejavnosti ter spremljajočih dejavnosti: parkiranje.

08
08
08

EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče - Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
memorialna dediščina, vplivno območje soglasjem pristojnega zavoda.
So041

CU

So042

ZS

So043

IP

So044

CU

So045

CU

So046
So047
So048
So049

ZP
SS
SS
CU

So051

CU

So052

ZD

So053

SK

So054
So055

PO
PO

So057

O

EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče vplivno območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Posebna merila in pogoji glede
dovoljenih objektov (CC-SI)

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)

08

12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 50,00 m2 BTP
stavbe ali dela stavbe),
12301 Trgovske stavbe: samo enostavni in nezahtevni objekti,
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo enostavni
in nezahtevni objekti,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo: samo enostavni objekti,
12712 Stavbe za rejo živali: do 400,00 m2 BTP objekta ali dela
objekta za razvoj obstoječe dejavnosti (kmetijska proizvodnja
in obrt).
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo
nadstrešnice in javne sanitarije,
21122 Samostojna parkirišča
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge
urejene zelene površine,
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
3 Drugi gradbeni posegi

08

EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče vplivno območje
EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče vplivno območje
EŠD 22404 Sodražica - Župnišče stavbna dediščina, vplivno območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
/
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene
- vplivno območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)

08
08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

/
/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

08
08
08
08

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
- vplivno območje
soglasjem pristojnega zavoda.
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje male nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

08

Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

Protipoplavni ukrepi (2)

08

/
Protipoplavni ukrepi (2)

08
08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

8

/

08
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So060

SS

So061

SS

So062

SS

So063
So064
So065
So066
So067

SS
SS
SS
A
CD

So068
So069
So070

SS
CU
CU

So071

ZS

Št.

Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
/
/
/
/
EŠD 2279 Sodražica - Cerkev Žalostne
Matere božje na Strmci - stavbna
dediščina, vplivno območje
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in male nevarnosti (1)
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Protipoplavni ukrepi (2)

08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

/
/
/
/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

08
08
08
08
08

/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

08
08
08

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje male nevarnosti (1)
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

08

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So072

CU

So073

ZS

So074

CU

So075
So076

SS
SS

So077
So078

SS
ZS

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje preostale nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

08
08

08

08
08

08
08

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So079
So080
So081
So082
So083

SS
SS
SS
SS
SS

So084

SS

So085
So086
So087
So088

SS
SS
SS
SS

So089
So090
So091
So092
So094

SS
SS
SS
SS
BC

OPPN

OPPN

/
/
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
/
/
/
/
Posebna merila in pogoji glede
varovanja zdravja ljudi

/
Stanovanjska soseska Pakiževa ograda
/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

08
08
08
08
08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

/
/
/
Stanovanjska soseska Slemenska
V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta naj se načrtuje ureditve na način, da se na stiku med
obema EUP zagotovijo »zeleni pas« z zasaditvijo avtohtonih
drevesnih in grmovnih vrst ter ukrepi zmanjšanja vplivov hrupa
na varovane prostore stavb (pasivna zaščita), v skladu s
predpisom, ki ureja zaščito pred hrupom v stavbah.
Pri načrtovanju stavb je treba zagotoviti, da ima vsako
stanovanje v stavbi okna tudi na tihi fasadi, to je na fasadi, ki je
na nasproti strani vira hrupa. Na tej fasadi hrup Ldvn ne sme
presegati 55 dBA.
Predlagamo previdnost pri umeščanju novih stavb z
varovanimi prostori na območja stavbnih zemljišč, ki so
določena z veljavnim PA v bližini predvidenih novih cest.

08
08
08
08

/
/
/
/
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko

/
/
/
/
/

08
08
08
08
08
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posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene
- vplivno območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)

OPPN

/

08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
/
/
Rekreacijski center Izver
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje preostale nevarnosti (1)
širše VVO (kategorija III)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

08

najožje VVO (kategorija I)
ožje VVO (kategorija II)
širše VVO (kategorija III)
/

/
/
/
Dovoljena je postavitev objektov skladno z enot. klas. CC-SI
24122: Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in
prosti čas - smučišča in žičniške naprave (smučarske proge s
pripadajočo opremo, žičnice – kabinske žičnice, sedežnice in
vlečnice ter podobno)

08
08
08
08

/

08

Dovoljena je postavitev objekta - razgledni stolp do višine 30
m. Območja naj se ne osvetljuje. Košev za smeti naj se ne
namešča. Ravnanje z odpadki naj bo po načelu "Smeti v
nahrbtnik!"

08

širše VVO (kategorija III)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko

širše VVO (kategorija III)
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
/
/
/
/
/
/
EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče - Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
vplivno območje
soglasjem pristojnega zavoda.
EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče - Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
vplivno območje
soglasjem pristojnega zavoda.
ožje VVO (kategorija II)
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
/
/
/
/
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje preostale nevarnosti (1)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
širše VVO (kategorija III)
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje preostale nevarnosti (1)
širše VVO (kategorija III)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

08
08

08
08

08
08
08
08
08
08
08

08
08
08
08
08
08
08
08
07
03
07
14
09
14
08

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
08
območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
EŠD 29695 Novi Pot - Zaporni zid na Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in 01, 02
Mali gori - arheološko najdišče
soglasjem pristojnega zavoda.
10
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Stran

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Mišja dolina

So501

PC

So502

PC

So503

PC

So504

PC

So505

PC

So506

PC

So507

PC

posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Erozijsko območje
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Erozijsko območje
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
Erozijsko območje
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Naravna vrednota državnega pomena:
Kadice: Soteska Mateče vode, desnega
pritoka
Bistrice,
z
dolomitnim
osamelcem
Škofek,
zahodno
od
Sodražice
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in male nevarnosti (1)

/
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/

02

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/

01

Protipoplavni ukrepi (2)

02, 06

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
Protipoplavni ukrepi (2)

06

/
Protipoplavni ukrepi (2)

06

Protipoplavni ukrepi (2)

03, 06, 07

/

/
Protipoplavni ukrepi (2)

06

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

So508

PC

Naravna vrednota državnega pomena: /
Kadice: Soteska Mateče vode, desnega
pritoka
Bistrice,
z
dolomitnim
osamelcem
Škofek,
zahodno
od
Sodražice
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in male nevarnosti (1)

06

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

So509

PC

So510

PC

So511

PC

posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

/
Protipoplavni ukrepi (2)

06

Protipoplavni ukrepi (2)

06

/

posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in male nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

11

07

10485

Stran

10486 /

So512

So513

PC

PC

So515

PC

So516

PC

So517

PC

So519

PO

So520

PC

So521
So522
So523

PC
PO
PC

So524

PC

So525

PC

Št.
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posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
EŠD 23084 - Kapelica Brezmadežne
Device Marije v Dolenji Globeli - vplivno
območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Mateča voda in
Bistrica
EŠD 2278 Globel - Cerkev sv. Družine vplivno območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in male nevarnosti (1)

/

Protipoplavni ukrepi (2)

03

Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in male nevarnosti (1)

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

03

Protipoplavni ukrepi (2)

03

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

03

Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

03

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

03
03
03, 07, 08

Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje male
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)
/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/

Protipoplavni ukrepi (2)

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in območje male
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

So527

PC

So528

PC

So529
So530

PC
PC

Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
ožje VVO (kategorija II)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
/
EŠD 2276 Cerkev Sv. Marije Magdalene
- vplivno območje, EŠD 22403
Sodražica - Pokopališče - vplivno
območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Območje razlivnih površin visokih voda

So532

PC

So533

PC

So534

PC

najožje VVO (kategorija I)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
12

03
07, 08

/

PC

PC

07

/

So526

So531

07

07

Protipoplavni ukrepi (2)

07, 08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

08
08

Protipoplavni ukrepi (2)
Dopustni posegi v prostor (5)
Protipoplavni ukrepi (2)

08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

Protipoplavni ukrepi (2)

08

/

07, 08
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So535

PC

So536
So537

PC
PC

So538
So539
So540
So541
So542

PC
PC
PC
PC
PC

So543
So544

PC
PC

So545

PC

So546

PC

So547

PC

So548

PC

So549

PC

So550

PC

So551

PC

So552

PC

So553

PC

So554

So555
So556

PC

PC
PC

Št.

posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
EŠD 1813 Petrinci – Cerkev Marije
Snežne - vplivno območje
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
Naravna vrednota državnega pomena:
Kadice: Soteska Mateče vode, desnega
pritoka
Bistrice,
z
dolomitnim
osamelcem
Škofek,
zahodno
od
Sodražice
/
širše VVO (kategorija III)

/

Naravna vrednota lokalnega pomena:
Ravni dol - mrazišče: Mrazišče v
Ravnem dolu, južno od Sodražice
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
ožje VVO (kategorija II)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
ožje VVO (kategorija II)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
EŠD 490 Nova Štifta - Cerkev
Marijinega
vnebovzetja
vplivno
območje, EŠD 16209 Nova Štifta –
Arheološko
območje
Marijino
vnebovzetje
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

/

posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje srednje nevarnosti (1)
širše VVO (kategorija III)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

/

posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
ožje VVO (kategorija II)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

/

/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

Stran

07, 12

07
07

/
/
/
/
/
/

07
07
06, 07
07
06

/
/

06, 11
07, 08,
12, 13

/
/
/

13

/
/

13

/
/

13, 14

/
/

13

/
/

14

/
/

14

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in 09, 14
soglasjem pristojnega zavoda.

/

Protipoplavni ukrepi (2)

09, 14

Protipoplavni ukrepi (2)

08, 09

/

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

08

/

posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
ožje VVO (kategorija II)
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
13
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08
08

10487

Stran

10488 /
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Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So557
So558
So559

PC
PC
PC

So560
So561
So562
So563
So564
So565
So566

PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
/
/
/
/
/
/
EŠD 22409 Zamostec - Kapelica Matere
božje - stavbna dediščina
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)

08
08
08

/
08
/
08
/
08
/
08
/
08
/
08
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in 08, 09
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)
/

So567

PC

Erozijsko območje

So568

PC

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in območje male
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

So569

PC

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

05, 08,
09
08, 09

09

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So570

PC

So571
So572

PC
PC

Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje srednje nevarnosti (1)
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

09, 10
06
03

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So573

PC

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

03

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So574
So575

PC
PC

/
/
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

So576
So577
So579
So580

PC
PC
PC
PC

/
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)

Območje razlivnih površin visokih voda

07
09

/
09
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
09, 10
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
04, 08
Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
08, 09
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Dopustni posegi v prostor (5)

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
So581

PC

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje male nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

08

So582

PC

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

08

14
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So583
So584

PC
PC

/
/

Travna Gora
Tr01

BT

posebno varstveno območje - območje Za osvetljevanje zunanjih površin naj se uporabijo le
Natura 2000, POO Kočevsko, POV popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad
Kočevsko
vodoravnico. Uporabijo naj se sijalke s poudarjenim rumenim
delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru, z barvno
temperaturo največ 3000 K. Po 23. uri naj se osvetljevanje
samodejno izključi oziroma naj bodo svetila vgrajeni senzorji za
avtomatski vklop in izklop.

Tr02

SP

Tr03

SP

Tr04

SP

Tr05

SP

Tr06

SP

Tr07

SP

Tr10

PC

Tr11

ZS

Vinice
Vi01
Vi02
Vi03

Vi04
Vi05
Vi06
Vi07
Vi08
Vi09
Vi10
Vi11

A
A
A

A
SK
SK
SK
SK
SK
IG
BC

/
/

08
06
13

Za preprečevanje konfliktov z medvedom naj se namestijo
medovarni zabojniki in kompostniki, ki medvedu preprečujejo
brskanje po splošnih smeteh in smeteh z gospodinjskimi
odpadki.
posebno varstveno območje - območje /
13
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
/
13, 14
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
/
13
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
/
13
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
/
13
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
/
13
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
/
13
posebno varstveno območje - območje /
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
širše VVO (kategorija III)
/
13
posebno varstveno območje - območje Območja naj se ne osvetljuje. Dostopa naj se ne asfaltira. Ne
Natura 2000, POO Kočevsko, POV vnaša se tujerodnih rastlinskih vrst.
Kočevsko
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Erozijsko območje
/
/
/
/
/
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Območje razlivnih površin visokih voda

/
/
Protipoplavni ukrepi (2)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
/
/
/
/
/
/
Protipoplavni ukrepi (2), Pri vseh delih objekta, pri katerih je
potrebno zagotoviti varnost pred visoko vodo, se upošteva
varnostna višina 0,5 m, ki znaša 519,89 m n.m.
Dopustni posegi v prostor (5)

09
09
09

09
09
09
09
09
09
09
09

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
Vi12
Vi13
Vi14
Vi15
Vi16

Zamostec
Za01

Za02
Za03

SK
SK
SK
SK
SK

/
/
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

/
/
/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

09
09
09
09
09

/

A

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

09

A
A

Erozijsko območje
Erozijsko območje

08
08

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
15

Stran

10489

Stran

10490 /

Za04
Za05

A
A

Za06

A

Za07

A

Za08
Za09

A
A
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Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka (1)
širše VVO (kategorija III)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
ožje VVO (kategorija II)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

04
09

Protipoplavni ukrepi (2)

09

/
/

08

/
Protipoplavni ukrepi (2)

08
08

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/

Za10

A

Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in območje preostale
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

08

Za11

A

Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

08

Za12

A

Za13
Za14

A
A

Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Erozijsko območje
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Območje razlivnih površin visokih voda

Protipoplavni ukrepi (2)

08

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
Protipoplavni ukrepi (2)

09
09

Dopustni posegi v prostor (5)

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
Za15
Za16
Za17
Za18
Za19

A
SK
SK
SK
SK

Za20

IG

Za21

PC

Za22
Za23

SK
SK

Za24
Za25

SK
SK

Za26

SK

Za27

CD

Erozijsko območje
/
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

08
08
08
08
08

/

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
09
območje vodotoka in območje male Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
nevarnosti (1)
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010
/
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
09
območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
/
/
08, 09
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
08, 09
območje male nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
/
/
08, 09
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
08
območje male nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
08, 09
območje male nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
09
območje male nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

16
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Za28

PO

Št.

137 / 28. 10. 2022 /

Karta razredov poplavne nevarnosti - Dovoljena je ureditev obstoječega parkirišča za namen
območje male nevarnosti (1)
uporabe obstoječih rekreacijskih površin v neposredni bližini.
Zaradi ohranjanja razlivnih površin poplavnih voda, se
parkirišče izvede na nivoju okoliškega raščenega terena.
Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Območje razlivnih površin visokih voda

09

Dopustni posegi v prostor (5)

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
Za29
Za30

SK
A

Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

Protipoplavni ukrepi (2)

09

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

08

/

Za31

IK

Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010
/
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

08

Za32
Za33

A
A

/
/
/

08
08

Za34
Za35

A
SS

/
/

09
09

Za36

SK

Za37

SK

Za38
Za39

PO
CU

Za40

ZS

širše VVO (kategorija III)
ožje VVO (kategorija II)
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
/
posebno varstveno območje - območje
Natura 2000, POO Kočevsko, POV
Kočevsko
EŠD 22409 Zamostec - Kapelica Matere
božje - stavbna dediščina
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
/
/
Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje male
nevarnosti (1)

Območje razlivnih površin visokih voda

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in 08, 09
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)
08, 09
/
09
/
09
/
Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
08, 09
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Dopustni posegi v prostor (5)
Zaradi ohranjanja razlivnih površin poplavnih voda, se posegi v
prostor izvedejo na nivoju okoliškega raščenega terena.

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
Za41

A

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

09

Za42
Za43

A
A

08
08

Za44
Za45
Za46
Za47

A
A
A
A

Za48
Za50

PC
O

Erozijsko območje
/
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Območje razlivnih površin visokih voda

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

04
08
08
08

Protipoplavni ukrepi (2)

08
08

Dopustni posegi v prostor (5)

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
Za51
Za52

O
PC

Za53

SK

/
EŠD 22409 Zamostec - Kapelica Matere
božje - stavbna dediščina
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
17

/
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)
/

09
09
08

Stran

10491

Stran

10492 /

Za54

A

Zapotok
Zp01
Zp02

A
SK

Zp03
Zp04
Zp05
Zp07
Zp08

SK
SK
SK
SK
CD

Zp09

ZD

Zp10

ZD

Zp11

A

Zp12

A

Zp13

A

Zp14
Zp15
Zp16

A
A
SK

Zp17

SK

Zp19
Zp20

SK
SK

Žimarice
Ži01

SK

Ži02

SK

Ži03
Ži04

SK
SK

Ži05

SK

Ži06

SK

Ži07

SK

Ži08

SK

Ži09

SK

Ži10

SK

Ži11

SK

Št.
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ožje VVO (kategorija II)

/

Erozijsko območje
EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev
sv. Marka - vplivno območje, EŠD
22408 Zapotok pri Ribnici – Marijina
kapelica v Malem Zapotoku - stavbna
dediščina
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev
sv. Marka - stavbna dediščina, vplivno
območje, EŠD 16202 – Zapotok pri
Ribnici – Arheološko območje Sv. Marko

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
09, 10
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in 09, 10
soglasjem pristojnega zavoda.

Erozijsko območje
EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev
sv. Marka - vplivno območje, EŠD
16202 – Zapotok pri Ribnici –
Arheološko območje Sv. Marko
Erozijsko območje
EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev
sv. Marka - vplivno območje, EŠD
16202 – Zapotok pri Ribnici –
Arheološko območje Sv. Marko
Erozijsko območje
EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev
sv. Marka - vplivno območje
Erozijsko območje
EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev
sv. Marka - vplivno območje, EŠD
16202 – Zapotok pri Ribnici –
Arheološko območje Sv. Marko
Erozijsko območje
EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev
sv. Marka - vplivno območje, EŠD
16202 – Zapotok pri Ribnici –
Arheološko območje Sv. Marko
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev
sv. Marka - vplivno območje
Erozijsko območje
EŠD 2277 Zapotok pri Ribnici - Cerkev
sv. Marka - vplivno območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

09

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

09

Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje preostale nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)

Protipoplavni ukrepi (2)

18

08

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
10
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
10
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
09, 10
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
10
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
09
soglasjem pristojnega zavoda.

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.

09
09

09

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
10
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
09, 10
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
09
soglasjem pristojnega zavoda.
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
09
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi (2)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

09
09
02, 03

03

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

03
03

Protipoplavni ukrepi (2)

03

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

02

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

02

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

03

Protipoplavni ukrepi (2)

03

Protipoplavni ukrepi (2)

03

Protipoplavni ukrepi (2)

03
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Ži12

SK

Ži13
Ži14
Ži15

CD
SK
A

Ži16

IK

Št.

Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
/
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
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Protipoplavni ukrepi (2)

03

/
/
Protipoplavni ukrepi (2)

03
03
03

/

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje male nevarnosti (1)
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

03

Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami
Ži17
Ži18
Ži19
Ži20
Ži21

IK
A
A
SK
SK

Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje
vodotoka
in
preostale
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

03
03
03
03
03

/

Ži22

SK

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

03

Ži23

PC

Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje srednje nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

03

Ži24

SK

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje male nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

03

Ži25

SK

Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje velike nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Naravna vrednota lokalnega pomena:
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

Ži26
Ži28
Ži29

SK
A
A

Ži30

A

Ži31

A

Ži32

A

Ži33
Ži34

A
SK

Ži35
Ži36
Ži37
Ži38

A
SK
A
SK

Protipoplavni ukrepi (2)

03

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

03
03
03

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje preostale nevarnosti (1)
Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

07

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje
vodotoka
in
preostale
nevarnosti (1)
Naravna vrednota lokalnega pomena: /
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju
s spremljajočimi mokrotnimi površinami

03

Erozijsko območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje male nevarnosti (1)
Erozijsko območje
Erozijsko območje
/
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Erozijsko območje

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Protipoplavni ukrepi (2)

03
03

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)
/
Protipoplavni ukrepi (2)

03
03
03
03

19

Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)

03

Stran

10493

Stran

10494 /
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PC

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje vodotoka in srednje nevarnosti
(1)
Erozijsko območje
Običajni zaščitni ukrepi proti eroziji (3)

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

09, 10

Op069

K2

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

09

Op084

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

08

Op085

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

08, 09

Op086

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

08, 09

Op087

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

08

Op090

K1

Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na
ukrep v EUP Op551, Poplavni dogodek 18. - 20. 9. 2010

Protipoplavni ukrepi - splošno (2).
Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov
ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena
ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.

09

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

09

Posebna merila in pogoji glede
namembnosti, vrste posega v prostor,
lege, velikosti, oblikovanja, parcelacije
ter priključevanja objektov na GJI in
GJD

NAMEMBNOST IN VRSTA POSEGOV V PROSTOR:
dovoljena je postavitev vetrne elektrarne nazivne moči do 1
MW (CC-SI 23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti).
LEGA: /
VELIKOST: višinski gabarit skupno do največ 120 m.
OBLIKOVANJE: objekt VE je lahko v beli ali sivi barvi ali v
svetlih tonih zemeljskih barv.
PARCELACIJA: za namen priprave projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja se izvede parcelacija za
določitev parcele namenjene gradnji, pri čemer velikost parcele
ni omejena.
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA GJI IN GJD: objekt VE se
priklopi na obstoječi elektro-energetski vod, ki poteka v bližini
lokacije VE.

11
11
03

Ži39

Odprti prostor
Op037

Op092

K1

Op100
Op101
Op102

K2, G
K2
G

Posebna merila in pogoji glede VARSTVENE USMERITVE MED GRADNJO VE:
varovanja zavarovanih prostoživečih Čas izvajanja posega naj se prilagodi življenjskim ciklom živali
vrst živali
tako, da ne sovpada z obdobji njihove največje aktivnosti
oziroma z obdobjem, ko potrebujejo mir, zlasti v času
razmnoževalnih aktivnosti in vzrejanja mladičev. Dela naj se
izvaja izven obdobja od začetka marca do konca junija.
Po končanih delih naj se območje zatravi. Pri zatravitvi površin
naj se uporabi mešanica avtohtonih travniških vrst oziroma
mešanica semen s sosednjih travnikov.
Drevesno in grmovno vegetacijo naj se ohranja v obstoječem
stanju.
Začasno deponijo gradbenega in odkopnega materiala naj se
vzpostavi čim bližje dostopnim potem.
Za dovoz gradbenega materiala naj se uporablja obstoječo
dovozno pot. Poti naj se ne asfaltira. Sestavne dele naj se
prednostno dostavi s helikopterjem. V primeru, da to ni
mogoče, naj se obstoječa pot razširi le toliko, kot je nujno
potrebno. Po končani gradnji naj se pot vzpostavi v prvotno
stanje.
Da ne bi prihajalo do konfliktov z rjavim medvedom (Ursus
arctos), naj se na območju načrtovane gradnje prepreči
odlaganje kakršnihkoli organskih odpadkov oziroma naj bo
posebna skrb posvečena sprotnemu odstranjevanju organskih
odpadkov.
Gradbišča in delujočih vetrnic (z izjemo orientacijskih znamenj
in luči v skladu s predpisi, ki urejajo zračni promet) naj se
ponoči ne osvetljuje.
Pri izvedbi zemeljskih del naj se preprečuje morebitno
razširjanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, tako, da se
zemljine ne odvaža od drugod oziroma se jo odvzema na
mestih, kjer ni prisotnih invazivnih tujerodnih vrst. Viške
odkopnega materiala in ostalega gradbenega materiala naj se
deponira na ustrezno deponijo. V kolikor se bodo začele
pojavljati tujerodne rastlinske vrste (npr. japonski dresnik, zlata
rozga, ambrozija), naj se jih odstrani z redno in pogosto košnjo
(v približno 14 dnevnem razmaku).
VARSTVENE USMERITVE MED OBRATOVANJEM VE:
V primeru opažanj, da so zaradi delovanja vetrne elektrarne trki
z netopirji ali pticami pogosti, naj se o tem obvesti ZRSVN.
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glede Za zagotavljanje fizične varnosti v primeru poškodb VE, naj bo
VE od stavb z varovanimi prostori oddaljena najmanj za
razdaljo 5-kratne višine VE.
Pri postavitvi VE je treba zagotoviti, da na fasadi najbližjega
izpostavljenega bivališča hrup ne presega priporočene
ekvivalentne vrednosti 35-40 dBA. Za oceno hrupa vetrnih
elektrarn pri stavbah z varovanimi prostori naj se pred
postavitvijo VE (pred začetkom izvedbene ravni) zagotovi
modeliranje hrupa, ki ga izvede za to certificirana institucija.
Modeliranje hrupa naj predpostavlja, da VE deluje neprekinjeno
vse dni v letu. Na podlagi rezultatov naj se za doseganje
priporočene ekvivalentne vrednosti hrupa 35-40 dBA na fasadi
najbližjega izpostavljenega bivališča, določijo morebitni
omilitveni ukrepi (izbor ustreznejše naprave, časovno/jakostno
omejeno delovanje turbin ipd.). Po postavitvi VE pa naj se
izvede prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring – ustrezne
meritve dejanskega hrupa vetrne turbine ter na podlagi
rezultatov naj se preuči ustreznost doseganja hrupa in po
potrebi korigira časovno delovanje VE. Pri modeliranju in
meritvah hrupa je treba upoštevati hrup ozadja, meritve hrupa
v bivalnih prostorih, meritve v nočnem času in oceno
amplitudne modulacije. Modeliranje in meritve hrupa vetrnih
turbin so breme investitorja.
Investitorju priporočamo, da lokalno prebivalstvo seznanja z
rezultati spremljanja stanja VE in vplivov na prebivalce
(spremljanje in obravnavanje pritožb).

Op178

K2

Kmetijska zemljišča

Op180

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Na zemljiščih s parc. št. 733/70, 733/76, 733/77, 733/78 in
733/82, vse k. o. 1620 - Žimarice, se v roku 2 let po sprejemu
PA izvede agromelioracija ter vzpostavi kmetijska raba
zemljišč.
Dopustni posegi v prostor (5)

07

07

Op285

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

03, 07

Op292

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

03

Op296

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

03

Op300

G

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Op318

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

03, 07,
08
08

Op356

K2

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

03

Op366

K2

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

07

Op414

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

09

Op428

G

Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na
protipoplavne ukrepe

Protipoplavni ukrepi - splošno (2).
Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov
ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena
ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na
protipoplavne ukrepe

Protipoplavni ukrepi - splošno (2).
Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov
ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena
ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na
protipoplavne ukrepe

Protipoplavni ukrepi - splošno (2).
Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov
ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena
ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.

Op429

Op430

G

G

03, 04,
08

03, 04,
07, 08

08

Naravna vrednota lokalnega pomena: Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se
s spremljajočimi mokrotnimi površinami med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali
gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni
material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi
stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj
se utrditev izvede s kamnito izložbo v suho.
Op445

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

09

Op460

K1

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

08, 09

Vse EUP od
Op500 do
Op530

VC

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi (2)
območje struge vodotoka - območje
celinskih voda

01 - 16

Op502

VC

Območje razlivnih površin visokih voda

03, 06,
07

21
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Op505

VC

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Op508

VC

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

03, 04,
08
08

Op510

VC

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

08

Op511

VC

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

08, 09

Op512

VC

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

09

Op513

VC

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

09, 10

Op526

VC

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

08

Op551

VI

Protipoplavni ukrepi (2)

08,09

Op552

K1

Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodne infrastrukture
Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na
ukrep v EUP Op551, Poplavni dogodek 18. - 20. 9. 2010

Protipoplavni ukrepi - splošno (2).
Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov
ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena
ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.

08,09

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na
protipoplavne ukrepe

Protipoplavni ukrepi - splošno (2).
Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov
ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena
ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Op553

K1

Op554

K1

Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na
protipoplavne ukrepe

Protipoplavni ukrepi - splošno (2).
Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov
ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena
ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Op555

K1

Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na
protipoplavne ukrepe

Protipoplavni ukrepi - splošno (2).
Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov
ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena
ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Karta razredov poplavne nevarnosti območje poplavne površine glede na
protipoplavne ukrepe

Protipoplavni ukrepi - splošno (2).
Za zagotavljanje poplavne varnosti umeščanje novih objektov
ni dovoljeno. S soglasjem Direkcije RS za vode je dovoljena
ureditev, rekonstrukcija obstoječe infrastrukture.

Območje razlivnih površin visokih voda

Dopustni posegi v prostor (5)

Op556

K1

03, 04,
08

03, 07,
08

08

08

Op600

PC

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje vodotoka (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Naravna vrednota lokalnega pomena: Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se
s spremljajočimi mokrotnimi površinami med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali
gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni
material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi
stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj
se utrditev izvede s kamnito izložbo v suho.

08

Op601

K1

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje vodotoka in območje srednje Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
nevarnosti (1)
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

08

Naravna vrednota lokalnega pomena: Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se
s spremljajočimi mokrotnimi površinami med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali
gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni
material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi
stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj
se utrditev izvede s kamnito izložbo v suho.
Op602

VC

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje vodotoka in območje srednje Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
nevarnosti (1)
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)
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Naravna vrednota lokalnega pomena: Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se
s spremljajočimi mokrotnimi površinami med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali
gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni
material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi
stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj
se utrditev izvede s kamnito izložbo v suho.
Op603

K1

Naravna vrednota lokalnega pomena: Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se
s spremljajočimi mokrotnimi površinami med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali
gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni
material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi
stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj
se utrditev izvede s kamnito izložbo v suho.
Območje razlivnih površin visokih voda

Op604

PC

08

Dopustni posegi v prostor (5)

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje vodotoka in območje srednje Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
nevarnosti (1)
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

08

Naravna vrednota lokalnega pomena: Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se
s spremljajočimi mokrotnimi površinami med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali
gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni
material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi
stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj
se utrditev izvede s kamnito izložbo v suho.

Op605

VC

EŠD 22403 Sodražica - Pokopališče vplivno območje
Karta razredov poplavne nevarnosti območje vodotoka in območje srednje
nevarnosti (1)

Posegi se lahko izvajajo le v skladu s projektnimi pogoji in
soglasjem pristojnega zavoda.
Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
08, 09
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.

širše VVO (kategorija III)
Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010
Naravna vrednota lokalnega pomena: Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se
s spremljajočimi mokrotnimi površinami med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali
gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni
material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi
stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj
se utrditev izvede s kamnito izložbo v suho.
Op606

K1

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje male nevarnosti (1)
Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
Območje razlivnih površin visokih voda Dopustni posegi v prostor (5)

09

Naravna vrednota lokalnega pomena: Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se
s spremljajočimi mokrotnimi površinami med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali
gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni
material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi
stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj
se utrditev izvede s kamnito izložbo v suho.
Op607

K1

Karta razredov poplavne nevarnosti - Protipoplavni ukrepi - splošno (2)
območje vodotoka in območje srednje Pred posegi je treba izvesti celovite protipoplavne ukrepe, ki se
nevarnosti (1)
smiselno navezujejo na območje EUP in so opredeljeni v
elaboratu Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt
d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij
2020.
širše VVO (kategorija III)
širše VVO (kategorija III)
Poplavni dogodek - 18. - 20. 9. 2010
Naravna vrednota lokalnega pomena: Obrežna vegetacija ob vodotoku Bistrica naj se ohranja v
Bistrica: Ponikalnica na Ribniškem polju obstoječem stanju. Struge in brežine vodotoka Bistrica naj se
s spremljajočimi mokrotnimi površinami med deli ne nasipa, utrjuje ali zasipa z odkopnim, odpadnim ali
gradbenim materialom. Prav tako naj se odkopni in gradbeni
material ne odlaga na travnike ob vodotoku. Kjer je zaradi
stabilnosti ceste nujno potrebna utrditev brežine vodotoka, naj
se utrditev izvede s kamnito izložbo v suho.
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(1) Analiza poplavnosti v občini Sodražica, IS Projekt d.o.o., št. 20-S/16, Ljubljana, avgust 2017, dop. april – junij 2020.
(2) Protipoplavni ukrepi – splošno
Na območju novogradnje ob vodotoku, ki je poplavno ogroženo, je poseg v prostor možen le v skladu s prilogo 1 in prilogo 2 iz Uredbe*. Rekonstrukcija
obstoječih objektov na območju, ki je poplavno ogroženo, je možna pod posebnimi pogoji v skladu z Uredbo*. Če se pokaže potreba ali interes za izvedbo
posameznega ukrepa, ki odstopa od predvidenih v predmetnem elaboratu, je potrebno ponovno izdelati hidrološko hidravlično analizo in preveriti posledice na
ostalem delu območja. Ti ukrepi pa ne smejo poslabšati stanja gor ali dolvodno in morajo biti v skladu z Uredbo*.
(*) Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20).
(3) Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela geološko-geomehansko mnenje in izvede
predpisano sanacijo brežine, če je ta potrebna.
(4) Vpliv ureditve/izvedbe območja naj se predhodno preveri s strokovno podlago (analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode), kjer bo predvideno
tveganje za onesnaženje vodnega telesa, bodisi zaradi gradnje objektov (izvajanja gradbenih del), bodisi zaradi njihovega obratovanja ter podani predlogi za
izvedbo zaščitnih ukrepov za varovanje vodnega telesa pred onesnaženjem.
(5) Območje razlivnih površin visokih voda
Območja razlivnih površin visokih voda so prikazana v Prikazu stanja prostora. Na območjih razlivnih površin visokih voda gradnja objektov in posegi v prostor
niso dopustni, prav tako ni dopustno nasipanje oziroma preoblikovanje terena, ki posledično zmanjšuje retencijske sposobnosti območja. Na območjih razlivnih
površin so dopustni le naslednji posegi v prostor: rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih legalno zgrajenih objektih; začasne ureditve za potrebe
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; gradnja javne komunalne in energetske infrastrukture v skladu z mnenjem, oziroma vodnim
soglasjem pristojnega mnenjedajalca s področja upravljanja z vodami, ter vodnogospodarske ureditve.
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10499

VSEBINA
3321.
3322.
3323.
3324.
3325.
3326.
3327.
3328.
3329.

3330.

3331.

3332.
3333.
3334.

3335.

VLADA

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi lovišč
s posebnim namenom v Republiki Sloveniji
Odlok o Svetu za nacionalno varnost
Odlok o spremembah Odloka o loviščih v Republiki
Sloveniji in njihovih mejah
Odlok o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih
območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v El Guni, v Arabski republiki Egipt
Sklep o imenovanju častne konzulke Republike
Slovenije v El Guni, v Arabski republiki Egipt
Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

3346.
10349
10352
10354
10355

3347.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2023
10398

3349.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave in svetlobne prometne
signalizacije v Občini Kamnik
10398

3350.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu
– OPPN za Dovje – zahod (DM S3)
10400
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2023 10402

10369

10369
10369

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju vlaganj v gozdove
10370

3351.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Odlok o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah
predsednika republike
10373
3352.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice
10374
Sporazum o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti
10379
Poročilo o gibanju plač za avgust 2022
10379

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih
dejavnosti
10380

3353.
3354.
3355.
3356.

OBČINE
3336.
3337.

3338.
3339.
3340.
3341.
3342.
3343.

3344.

3345.

GORNJI PETROVCI

3348.

10367

10369

DOBJE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN gospodarska cona »Zgornje
Brezje«
10396
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2023
10398

KAMNIK

KRANJSKA GORA

KRŠKO

Poslovnik o delu Občinskega sveta Mestne občine
Krško
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Krško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica
Krško
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Posebne
občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Krško – predstavnika
romske skupnosti

10403
10414
10417
10418

10418

LENDAVA

BOROVNICA

3357.

Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti Čentiba, Dolina pri Lendavi, Hotiza, Kapca in Petišovci
10419

CERKNICA

3358.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022
10419

3359.

Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa
v Mestni občini Ljubljana
Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo
na Ljubljanski grad
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja
prostora JA-386
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VI-288

Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2023 10382
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2022
10384
Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Cerknica
za leto 2022
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica
Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2023
Sklep o določitvi višine subvencije storitve E-oskrba v Občini Cerknica za leto 2023
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske
volilne komisije Občine Cerknica (OVK)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2022

ČRNOMELJ

10385
10386
10387
10387
10387
10388

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova
pozidava, v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in
ČR_10/8
10388
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture
10396

3360.
3361.
3362.

LITIJA

LJUBLJANA

10421
10421
10421
10422

LUČE

3363.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Blaža Arniča Luče
10423

3364.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BG 9 – poslovna
cona
10423

MORAVSKE TOPLICE

Stran

3365.
3366.

3388.

3367.

3368.

3369.

3370.

3371.

3372.
3373.
3374.
3375.
3376.
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MURSKA SOBOTA

ŠTORE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico »JEZERA« v Rakičanu (EUP RA
23 in RA 24)
10425
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v
Mestni občini Murska Sobota
10431

3380.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Štore
10465

3381.

NOVA GORICA

3382.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tišina za leto 2022
10468
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in
dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2023
10469
Sklep o pripravi predloga za izvršbo za neplačane
zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe
10469

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2022 – rebalans II
10472

ODRANCI

Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci
10439

PIRAN

Sklep o razveljavitvi Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev razpršenega hotela v Padni«
10441

3383.

3384.
3385.
3386.

PTUJ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
10441

3387.

ROGAŠKA SLATINA

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov ob Gubčevi ulici (del EUP
RA9)
10442

3389.
3390.

ROGATEC

Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022
10444

3391.

SLOVENSKE KONJICE

3392.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske
Konjice, spremembe in dopolnitve št. 2
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Slovenske Konjice
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
ID: 2611
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
ID: 3127

10446
10452
10459
10459
10461

ŠKOCJAN

3377.

Pravila za izvolitev predstavnika Občine Škocjan v
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za
določitev kandidata za člana državnega sveta
10463

3378.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Škofljica
10463

3379.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2022
10464

ŠKOFLJICA

ŠMARTNO PRI LITIJI

TIŠINA

TOLMIN

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Tolmin za leto 2022
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Tolmin
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Tolminski muzej
Sklep o lokacijski preveritvi LP 06 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
v EUP GL 347

10470
10470
10471
10471

POPRAVKI

Popravek Akta o metodologiji za obračunavanje
omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
Popravek Uredbe o podelitvi rudarske pravice za
izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen –
dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v
občini Cerknica
Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
Tehnični popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sodražica

10474

10474
10474
10474

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 137/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Drugo preklicujejo

2307
2342
2343
2345
2347
2348
2349
2350
2350
2351
2352
2353
2354
2354
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