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Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o sistemu jamstva
za vloge (ZSJV)
Razglašam Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
31. marca 2016.
Št. 003-02-2/2016-11
Ljubljana, dne 8. aprila 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SISTEMU JAMSTVA ZA VLOGE (ZSJV)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
(1) Ta zakon ureja:
1. vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri
bankah;
2. pristojnosti in naloge Banke Slovenije pri izvajanju
nalog in pooblastil organa za jamstvo vlog;
3. nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s sistemom jamstva za vloge.
(2) Ta zakon se ne uporablja za SID – Slovensko izvozno
in razvojno banko, d. d., Ljubljana, ki je ustanovljena kot pooblaščena specializirana slovenska spodbujevalna izvozna in
razvojna banka na podlagi zakona, ki ureja Slovensko izvozno
in razvojno banko.
2. člen
(prenos aktov Evropske unije)
S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L št. 173 z
dne 12. junija 2014, str. 149, v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2014/49/EU).

Leto XXVI

3. člen
(pojmi)
men:

(1) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-

1. »banka« je banka ali hranilnica, kot je opredeljena v
zakonu, ki ureja bančništvo;
2. »EU podružnica« je podružnica, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, v Republiki Sloveniji ustanovi banka
tretje države;
3. »kolektivni naložbeni podjem« je investicijski sklad, kot
je opredeljen v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe
za upravljanje;
4. »organ za jamstvo vlog« je subjekt javnega ali zasebnega prava, ki je v državi članici ali tretji državi pooblaščen in
odgovoren za upravljanje sistema jamstva za vloge, ki je vzpostavljen v tej državi, ter za nadzor nad tem sistemom v skladu
z nacionalno zakonodajo te države;
5. »organ za reševanje« je organ države članice, ki je pooblaščen in odgovoren za uporabo instrumentov za reševanje in
izvajanje pooblastil za reševanje tako kot je določeno v Direktivi
2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja
2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih
institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES,
2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU
in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija
2014, str. 190, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/59/EU) in
Uredbi (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za
reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v
okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada
za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L
št. 225 z dne 30. julija 2014, str. 1), vključno z enotnim odborom
za reševanje, kadar izvaja pristojnosti in naloge organa za reševanje, ter v Republiki Sloveniji pomeni Banko Slovenije, kadar
izvaja pristojnosti in naloge v zvezi z reševanjem na podlagi
predpisov, ki v pravni red Republike Slovenije prenašajo Direktivo 2014/59/EU;
6. »plačilni račun« je račun, kot je opredeljen v zakonu, ki
ureja plačilne storitve in sisteme;
7. »pokojninska družba« je družba, kot je opredeljena v
zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
8. »pokojninski sklad« je sklad, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
9. »pozavarovalnica« je pozavarovalnica, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
10. »prisilno prenehanje« so ukrepi in postopki, ki jih v
skladu s predpisi, ki urejajo prisilno prenehanje bank, izvede
Banka Slovenije;
11. »reševanje« je uporaba instrumentov in pooblastil za
reševanje, ki jih v skladu s predpisi, ki v pravni red Republike
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Slovenije prenašajo Direktivo 2014/59/EU, v zvezi z banko
izvede Banka Slovenije;
12. »sistem jamstva za vloge« je sistem, ki ga država
članica na svojem ozemlju ustanovi ali uradno priznava kot
sistem za zagotavljanje jamstva zajamčenih vlog v skladu z
Direktivo 2014/49/EU;
13. »skrbniški račun« je račun, ki ga odpre določena
pooblaščena oseba za račun ene ali več oseb kot dejanskih
upravičencev, pri čemer se sredstva na tem računu v skladu z
zakonom obravnavajo ločeno od drugih sredstev pooblaščene
osebe;
14. »skupni račun« je račun, ki je odprt v imenu vsaj dveh
oseb in na katerem s sredstvi lahko samostojno ali skupaj razpolagata vsaj dve osebi kot dejanska upravičenca;
15. »tretja država« je država, ki ni država članica Evropske unije;
16. »vlagatelj« je imetnik ali imetnica vloge, v primeru
skupnega računa pa vsak od imetnikov vloge;
17. »zavarovalnica« je zavarovalnica, kot je opredeljena
v zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
18. »zavarovalni holding« je zavarovalni holding, kot je
opredeljen v zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak
pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo, ali v Uredbi (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL
L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljnjem besedilu:
Uredba (EU) št. 575/2013), razen če je v tem zakonu določeno
drugače.
4. člen
(sistem jamstva za vloge)
(1) Sistem jamstva za vloge je sistem, ki ga v skladu s tem
zakonom vzpostavi in upravlja Banka Slovenije in ki zagotavlja
jamstvo za vloge vlagatelja v primeru nerazpoložljivosti vlog pri
banki z izplačilom kritja zajamčenih vlog vlagateljem ali z drugimi ukrepi, s katerimi se ohranja dostop vlagateljev do zajamčenih vlog v primeru reševanja ali prisilnega prenehanja banke.
(2) Sistem jamstva za vloge vključuje:
1. vzpostavitev in upravljanje sklada za jamstvo vlog pri
Banki Slovenije;
2. postopke za izplačilo kritja zajamčenih vlog vlagateljem
z uporabo sredstev sklada za jamstvo vlog;
3. postopke pri financiranju ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja, ki se izvedejo v skladu s predpisi o reševanju in
prisilnem prenehanju bank ter zagotavljajo vlagateljem ohranitev dostopa do zajamčenih vlog.
5. člen
(organ za jamstvo vlog)
(1) Naloge in pristojnosti v zvezi s sistemom jamstva za
vloge kot organ Republike Slovenije za jamstvo vlog izvaja
Banka Slovenije.
(2) Banka Slovenije z internimi pravili določi organizacijsko ureditev glede izvajanja nalog in pristojnosti v zvezi s sistemom jamstva za vloge tako, da se prepreči nastanek nasprotja
interesov med nalogami, ki jih izvaja Banka Slovenije glede
upravljanja sistema jamstva za vloge ter drugimi nalogami, ki
jih opravlja Banka Slovenije na podlagi tega zakona ali drugih
predpisov.
(3) Banka Slovenije objavi organizacijsko ureditev in interna pravila na svoji spletni strani.
6. člen
(člani sistema jamstva za vloge)
(1) Člani sistema jamstva za vloge so:
1. banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom,
ki ureja bančništvo;
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2. banke tretje države, ki so v skladu z zakonom, ki ureja
bančništvo, pridobile dovoljenje za ustanovitev EU podružnice
v Republiki Sloveniji, kadar je EU podružnica pod pogoji, ki so
določeni v 54. členu tega zakona, vključena v sistem jamstva
za vloge po tem zakonu.
(2) Člani sistema jamstva za vloge jamčijo za vloge, ki
so jih vlagatelji vplačali pri katerikoli banki ali EU podružnici, ki
je vključena v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji v
skladu s 54. členom tega zakona.
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na banke, se
uporabljajo tudi za banke tretje države v zvezi s poslovanjem
EU podružnice, če ni v zakonu za te banke določeno drugače.
(4) Banki preneha članstvo v sistemu jamstva za vloge,
če je banki ali EU podružnici v skladu z določbami zakona, ki
ureja bančništvo, odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih
storitev na območju Republike Slovenije ali če ji je to prenehalo.
(5) Vloge, ki obstajajo na dan prenehanja članstva banke
v sistemu jamstva za vloge, so tudi po prenehanju še naprej
upravičene do jamstva po tem zakonu.
7. člen
(vloga)
(1) Vloga je skupno stanje vseh terjatev posameznega
vlagatelja do banke, ki izhajajo iz kakršnega koli pozitivnega
stanja, ki je posledica sredstev, ostalih na računu, ali začasnih
stanj, ki so posledica običajnih bančnih transakcij, in ki jih mora
banka vrniti v skladu z veljavnimi zakonskimi in pogodbenimi
pogoji, vključno s pogodbo o vodenju transakcijskega računa,
hranilno vlogo, denarnim depozitom ter potrdilom o depozitu in
blagajniškim zapisom, kadar sta izdana kot imenski vrednostni
papir.
(2) Terjatve posameznega vlagatelja do banke se za
namene tega zakona upoštevajo pri izračunu vloge tudi, če
so vplačane pri podružnici banke v drugi državi članici ali v
zvezi z neposrednim opravljanjem storitev banke v drugi državi
članici in ne glede na valuto posamezne terjatve. Terjatve posameznega vlagatelja do banke, ki so vplačane pri podružnici
banke v tretji državi, se na podlagi tega zakona upoštevajo pri
izračunu vloge posameznega vlagatelja, razen če je banka
v zvezi z vlogami, ki se vplačajo pri podružnici banke v tretji
državi, vključena v sistem jamstva za vloge, ki je vzpostavljen
v tej tretji državi.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se kot
vloga ne štejejo terjatve, ki imajo eno od naslednjih lastnosti:
1. izhajajo iz finančnih instrumentov, kot so opredeljeni
v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, razen če gre za
varčevalni produkt, katerega obstoj je mogoče dokazati z ustreznim potrdilom, ki se glasi na ime, in ki obstaja 2. julija 2014;
2. glavnica se ne izplača po nominalni vrednosti;
3. glavnica se izplača v nominalni vrednosti samo, če obstaja poroštvo, garancija ali drugo podobno pogodbeno jamstvo
banke ali tretje osebe;
4. se štejejo kot dolžniški vrednostni papirji banke ali izvirajo iz naslova lastnih akceptov in menic banke;
5. se lahko na podlagi dogovora ali predpisa uporabijo
izključno za poplačilo obveznosti vlagatelja do banke, ali
6. se glede na svoje lastnosti lahko upoštevajo pri izračunu kapitala banke v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.
(4) Sredstva na skupnem računu se v deležu, ki pripada
posameznemu dejanskemu upravičencu, upoštevajo kot del
vloge tega dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi
podatki za identifikacijo dejanskih upravičencev. Če deleži posameznih vlagateljev kot dejanskih upravičencev do sredstev
na skupnem računu niso določeni in sporočeni banki, se šteje,
da so deleži vseh upravičencev enaki.
(5) Sredstva na skrbniškem računu se v deležu, ki pripada
posameznemu dejanskemu upravičencu, upoštevajo kot del
vloge tega dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi podatki za identifikacijo tega upravičenca. Če podatki o
dejanskih upravičencih do sredstev na skrbniškem računu niso
sporočeni banki, se skrbniški račun za namene tega zakona
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obravnava kot vloga na prinosnika. Banka ob odpiranju skrbniškega računa opozori osebe, ki so pooblaščene za upravljanje
skrbniškega računa, na dolžnost pravočasne predložitve podatkov o dejanskih upravičencih.
(6) Sredstva na skrbniškem računu, s katerimi na podlagi
predpisa razpolaga določena oseba kot zastopnik ali upravitelj
za račun skupnosti, ki je vzpostavljena na podlagi predpisa,
in nima samostojne pravne osebnosti, se ne glede na prejšnji
odstavek, štejejo kot terjatev skupnosti do višine kritja iz prvega
odstavka 10. člena tega zakona.
8. člen
(nerazpoložljiva vloga)
(1) Nerazpoložljiva vloga je vloga, ki je dospela in bi morala biti izplačana, vendar je banka ni izplačala, ker je Banka
Slovenije odločila, da so vloge pri banki nerazpoložljive ter so
s tem preklicane pravice vlagateljev, da zahtevajo izplačilo
vloge pri banki.
(2) Banka Slovenije odloči o nerazpoložljivosti vlog pri
banki z odločbo o nerazpoložljivosti vlog. Za izdajo odločbe
o nerazpoložljivosti vlog se uporabljajo pravila o postopku za
izdajo odločbe v postopku za reševanje in prisilno prenehanje
banke po zakonu, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje
bank.
(3) Banka Slovenije izda odločbo o nerazpoložljivosti vlog
pri banki najpozneje v petih delovnih dneh od dneva, ko ugotovi, da:
1. banka propada, zaradi česar ni sposobna in ne bo sposobna izplačati vlog, s čimer so podane okoliščine, na podlagi
katerih se v skladu z zakonom, ki ureja reševanje in prisilno
prenehanje bank, pri banki uporabijo ukrepi za reševanje ali
prisilno prenehanje banke in
2. v zvezi z banko v postopku reševanja ali prisilnega
prenehanja ne bodo uporabljeni ukrepi, s katerimi se ohrani
dostop vlagateljev do zajamčenih vlog.
(4) Banka Slovenije izda v roku iz prejšnjega odstavka
odločbo o nerazpoložljivosti vlog pri EU podružnici, če podružnica ni izplačala vlog, ki so v skladu z veljavnimi zakonskimi
ali pogodbenimi pogoji dospele in bi morale biti izplačane, ker:
1. je pristojni nadzorni organ ali sodišče tretje države ugotovilo, da so vloge pri banki tretje države postale nerazpoložljive ter so s tem suspendirane ali preklicane pravice vlagateljev,
da zahtevajo izplačilo teh vlog pri banki tretje države, ali
2. je Banka Slovenije ugotovila, da so pri EU podružnici
v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, podani razlogi za odvzem dovoljenja za ustanovitev EU podružnice v Republiki Sloveniji in EU podružnica ni sposobna in ne bo sposobna izplačati
vlog ter so s tem preklicane pravice vlagateljev, da zahtevajo
izplačilo teh vlog pri EU podružnici oziroma banki tretje države.
(5) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka Banka Slovenije v primeru, če je banka tretje države v skladu z zakonom,
ki ureja bančništvo, v Republiki Sloveniji deponirala določen
denarni znesek ali drugo ustrezno finančno premoženje oziroma zavarovanje kot jamstvo za poravnavo obveznosti iz poslov,
ki jih je sklenila podružnica v Republiki Sloveniji, izda odločbo
o nerazpoložljivosti vlog pri EU podružnici le, če oceni, da
jamstvo ne zadošča za poplačilo obveznosti EU podružnice iz
naslova zajamčenih vlog, vplačanih pri tej podružnici.
(6) Banka Slovenije takoj po izdaji odločbe o nerazpoložljivosti vlog iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena posreduje
to odločbo Agenciji za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ki jo še istega dne objavi na svoji
spletni strani. Šteje se, da so vloge nerazpoložljive z dnem,
ko se odločba o nerazpoložljivosti vlog objavi na spletni strani
AJPES. Dan objave odločbe na spletni strani AJPES se šteje
kot referenčni dan za uveljavljanje pravic iz jamstva v okviru
sistema jamstva za vloge (v nadaljnjem besedilu: presečni
datum za izračun jamstva).
(7) Banka Slovenije odločbo o nerazpoložljivosti vlog objavi tudi na svoji spletni strani in v vsaj dveh dnevnih časopisih,
ki izhajata na območju celotne države.
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2. JAMSTVO ZA VLOGE
2.1. Splošna pravila glede jamstva za vloge
9. člen
(upravičena vloga)
(1) Upravičena vloga je vsaka vloga pri banki, razen če
je izključena iz sistema jamstva za vloge v skladu s tretjim
odstavkom tega člena.
(2) Vlagatelj je upravičen do izplačila kritja zajamčene
vloge v okviru sistema jamstva za vloge za upravičeno vlogo
pri banki od presečnega datuma za izračun jamstva.
(3) Sistem jamstva za vloge ne jamči za vloge naslednjih
vlagateljev:
1. vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno z vlogami,
za katere banka do presečnega datuma za izračun jamstva ni
pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev;
2. vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih
institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun;
3. vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih
holdingov;
4. vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno z naložbenimi podjemi zaprtega tipa;
5. vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb;
6. vloge držav in centralnih bank ter vloge subjektov, ki
so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna;
7. vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti.
(4) Ne glede na druge določbe tega zakona, se vloge iz
4. in 5. točke prejšnjega odstavka ne obravnavajo kot skupni
ali skrbniški računi za neposredne upravičence.
(5) Vloge, vplačane pri banki države članice, ki opravlja
storitve v Republiki Sloveniji neposredno ali prek podružnice
v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, so upravičene do
jamstva v sistemu jamstva za vloge v tej državi članici. Banka
države članice, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
pooblaščena na območju Republike Slovenije neposredno ali
prek podružnice opravljati vzajemno priznane finančne storitve,
lahko na območju Republike Slovenije sprejema vloge le pod
pogojem, da je ta banka član sistema jamstva za vloge v tej
državi članici.
(6) Vloge, ki so vplačane pri EU podružnici, so zajamčene
po predpisih, ki veljajo za sistem jamstva za vloge v tretji državi,
razen ko je EU podružnica v skladu s 54. členom tega zakona
vključena v sistem jamstva za vloge.
10. člen
(zajamčena vloga)
(1) Zajamčena vloga je upravičena vloga do višine stanja
te vloge na presečni datum za izračun jamstva, vključno z
obrestmi do tega datuma, vendar ne več kot 100.000 eurov.
(2) Poleg kritja iz prejšnjega odstavka so v okviru sistema
jamstva za vloge v znesku nad 100.000 eurov pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena zajamčene tudi terjatve vlagatelja do
banke v zvezi s pozitivnimi stanji, ki so neposredna posledica:
1. nakupa oziroma prodaje stanovanjske nepremičnine,
vključno s subvencijo, ki pripada mladi družini za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja po zakonu, ki ureja nacionalno
stanovanjsko varčevalno shemo;
2. izplačila iz naslova socialnega, zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja v skladu s predpisi, ki urejajo socialno,
zdravstveno ali življenjsko zavarovanje;
3. izplačila invalidnine v skladu s predpisi, ki urejajo invalidsko zavarovanje oziroma varstvo duševno in telesno prizadetih oseb;
4. izplačila odškodnin v zvezi s storjenimi kaznivimi dejanji;
5. izplačila denarne pomoči, ki jo posameznik prejme
zaradi naravne in druge nesreče v skladu s predpisi, razen de-
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narne pomoči, ki jo posameznik prejme v zvezi z opravljanjem
dejavnosti;
6. izplačila odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, denarne
odškodnine za nepremoženjsko škodo, prejete v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja, in odškodnine žrtvam kaznivih dejanj po zakonu, ki
ureja odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, razen odškodnine, ki
pomeni nadomestilo za izgubljeni dohodek;
7. izplačila iz naslova premoženjskega zavarovanja za
škodo, povzročeno na osebnem premoženju;
8. izplačila solidarnostne in podobne pomoči ob smrti,
preživnine, ki se plača na podlagi sodne odločbe, ali dogovora
o preživljanju, sklenjenega v skladu s predpisi, ter nadomestila
preživnine, ki se izplača na podlagi zakona;
9. izplačila odpravnine ob upokojitvi ali odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.
(3) Sistem jamstva za vloge zagotavlja kritje iz prejšnjega
odstavka šest mesecev od dneva, ko je vlagatelj pridobil terjatev do banke. Vlagatelj, ki na podlagi prejšnjega odstavka uveljavlja izplačilo kritja zajamčene vloge v znesku nad 100.000
eurov, zahtevek za to izplačilo uveljavlja ločeno ter sistemu
jamstva za vloge predloži pojasnilo in morebitna dokazila, ki
utemeljujejo razloge iz prejšnjega odstavka.
(4) Morebitne obveznosti vlagatelja do banke se ne upoštevajo pri izračunu zneska za izplačilo kritja zajamčene vloge,
razen če so obveznosti vlagatelja do banke zapadle pred
presečnim datumom za izračun jamstva ali na ta dan in se z
upoštevanjem veljavne pogodbene ureditve ali predpisov, ki
se uporabljajo za banko, ta obveznost lahko pobota s terjatvijo
vlagatelja iz naslova izplačila kritja zajamčene vloge.
(5) Banka pred sklenitvijo pogodbe obvesti vlagatelja, da
se obveznost po pogodbi lahko pobota s terjatvijo vlagatelja iz
naslova izplačila kritja zajamčene vloge.
11. člen
(redno obveščanje vlagateljev)
(1) Banka zagotovi informacije o sistemu jamstva za vloge, v katerega je vključena banka oziroma njene podružnice
v tretjih državah, vključno z višino in obsegom jamstva, ki ga
zagotavlja sistem jamstva za vloge, opredelitvijo vlog, ki niso
upravičene do jamstva, rokom za izplačilo kritja zajamčene
vloge, valuto izplačila in kontaktnimi podatki sistema jamstva
za vloge. Podrobnejšo vsebino informacij o sistemu jamstva za
vloge predpiše Banka Slovenije.
(2) Banka zagotovi informacije iz prejšnjega odstavka z
objavo na svoji spletni strani in z objavo na vidnem mestu v
vseh prostorih, v katerih posluje s strankami.
(3) Banka zagotovi objavo informacij iz prvega odstavka
tega člena v slovenskem jeziku, na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa tudi v italijanskem ali
madžarskem jeziku. Če je banka ustanovila podružnico v drugi
državi članici ali tretji državi, se v zvezi s poslovanjem podružnice banke informacije objavijo tudi v uradnem jeziku te države.
(4) Če sta se banka in vlagatelj ob sklenitvi pogodbe
dogovorila o uporabi določenega jezika, banka ne glede na
prejšnji odstavek zagotovi vlagatelju informacije iz prvega odstavka tega člena v jeziku, za katerega sta se dogovorili stranki.
(5) Banka poleg javne objave informacij iz prvega odstavka tega člena zagotovi navedene informacije tudi vlagatelju
pred sklenitvijo pogodbe o vlogi, vlagatelj pa v obliki, ki je
dogovorjena za sklepanje pogodbe potrdi, da je seznanjen z
njimi. Če vlagatelj zahteva, mu jih banka zagotovi v pisni obliki.
(6) Banka vlagatelju zagotovi informacije iz prvega odstavka tega člena vsaj enkrat letno. Redni izpisek o stanju terjatve vlagatelja do banke, ki ga banka pošlje vlagatelju v okviru
rednega poslovanja, vključuje tudi informacijo, ali je zadevna
terjatev upravičena do jamstva v okviru sistema jamstva za
vloge, in tudi sklic na spletno stran, kjer so dostopne informacije
iz prvega odstavka tega člena.
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12. člen
(posebni pogoji oglaševanja)
(1) Pri oglaševanju storitev podružnice banke v tretji državi lahko banka vključi le tiste informacije iz prvega odstavka
prejšnjega člena v zvezi s članstvom podružnice v sistemu
jamstva za vloge v tretji državi, ki so omejene na poimenovanje
sistema jamstva za vloge, ki jamči za posamezen produkt, ter
na tiste dodatne informacije, ki se zahtevajo v skladu s predpisi,
ki veljajo v tretji državi.
(2) Dodatne informacije iz prejšnjega odstavka lahko vsebujejo dejanski opis delovanja sistema jamstva za vloge, ne
smejo pa vsebovati sklicevanja na morebitno neomejeno kritje,
ki se zagotavlja v sistemu jamstva za vloge iz tretje države.
13. člen
(obveščanje vlagateljev v primeru združitve bank)
(1) V primeru združitve bank lahko vlagatelji, katerih
skupna vloga zaradi združitve banke preseže znesek kritja
zajamčene vloge, ne glede na pogodbene določbe in brez dodatnih stroškov zahtevajo od banke izplačilo upravičene vloge,
vključno z vsemi pripadajočimi obrestmi in drugimi koristmi do
dneva izplačila vloge.
(2) Vsaka udeležena banka najmanj en mesec pred nameravano združitvijo pisno obvesti svoje vlagatelje o navedeni
spremembi in jih opozori, da bodo zaradi združitve vloge posameznega vlagatelja pri udeleženih bankah združene v skupno
vlogo, ki lahko preseže znesek kritja zajamčene vloge. Ne
glede na prejšnji stavek lahko Banka Slovenije v primeru reševanja banke zaradi varovanja poslovne skrivnosti ali finančne
stabilnosti dovoli, da ta banka pošlje obvestilo vlagateljem
neposredno pred združitvijo.
(3) Vlagatelj, čigar skupna vloga po združitvi bank presega znesek kritja zajamčene vloge, lahko uveljavlja zahtevo
za izplačilo iz prvega odstavka tega člena v treh mesecih po
prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka. Šteje se, da je vlagatelj obvestilo iz prejšnjega odstavka prejel peti dan po dnevu
odpreme, ki je naveden na tem obvestilu.
(4) Ta člen se smiselno uporablja tudi v primeru drugih
sprememb v bančnem poslovanju, ki kakorkoli vplivajo na
znesek skupne vloge.
14. člen
(obveščanje vlagateljev pri podružnici banke države članice
in EU podružnice)
(1) Banka države članice pri poslovanju v Republiki Sloveniji zagotavlja informacije o sistemu jamstva za vloge, ki je
vzpostavljen v tej državi članici, najmanj v obsegu iz 11., 12.
in 13. člena tega zakona.
(2) EU podružnica na svoji spletni strani, pri oglaševanju
in v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami, navede, v
kateri sistem jamstva za vloge je vključena, ter informacije
o sistemu jamstva za vloge, najmanj v obsegu iz 11., 12.
in 13. člena tega zakona.
2.2. Uveljavljanje jamstva za vloge
15. člen
(izplačilo kritja zajamčenih vlog)
(1) Sistem jamstva za vloge izvede izplačilo kritja zajamčenih vlog s prenosom sredstev za izplačilo kritja banki, ki jo
v skladu s tem zakonom določi Banka Slovenije in pri kateri
se vlagateljem zagotavlja dostop do kritja iz naslova izplačila
zajamčenih vlog (v nadaljnjem besedilu: izplačilna banka).
(2) Sredstva za izplačilo kritja zajamčenih vlog se štejejo
kot brezobrestni vpogledni depozit vlagatelja pri izplačilni banki.
Izplačilna banka je šest mesecev od prejema sredstev upravičena v breme izplačanega kritja zajamčene vloge zaračunati
stroške vodenja vpoglednega depozita največ v višini, ki jo
določi Banka Slovenije. Po poteku šestih mesecev se za obrav-
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navo vpoglednega depozita uveljavijo pogoji glede obrestovanja in stroškov vodenja, ki jih izplačilna banka ponuja na trgu.
(3) Banka Slovenije kot upravljavec sistema jamstva za
vloge opravi izplačilo kritja zajamčenih vlog po uradni dolžnosti
na način in pod pogoji, ki so določeni s tem zakonom.

(4) Kadar vlagatelj ni samostojno upravičen do razpolaganja z vlogo, sistem jamstva za vloge zagotovi izplačilo kritja
zajamčene vloge najpozneje v treh mesecih po presečnem
datumu za izračun jamstva tako, da se ohranijo pravice, vzpostavljene v zvezi z vlogo.

16. člen

18. člen
(valuta izplačila)
(1) Sistem jamstva za vloge izplača kritje v višini zajamčene vloge v eurih.
(2) Če je terjatev vlagatelja do banke, ki se upošteva pri
določitvi zajamčene vloge iz 10. člena tega zakona, nominirana
v valuti, ki ni euro, se ta terjatev pretvori v euro po deviznem
tečaju, ki ga objavi Banka Slovenije na presečni datum za
izračun jamstva.

(obvestilo vlagateljem o izplačilu kritja zajamčenih vlog)
(1) Banka Slovenije in AJPES najpozneje v petih delovnih dneh po presečnem datumu za izračun jamstva objavita
na svoji spletni strani obvestilo vlagateljem o izplačilu kritja
zajamčenih vlog. Obvestilo pripravi Banka Slovenije ter v njem
navede najmanj:
1. izplačilno banko, ki ji bo sistem jamstva za vloge izplačal kritje zajamčenih vlog za račun vlagateljev;
2. datum, od katerega bodo sredstva iz naslova izplačila
kritja zajamčenih vlog dostopna vlagateljem;
3. valuto izplačila zajamčene vloge in menjalne tečaje, ki
se uporabijo za pretvorbo terjatev, ki se glasijo v drugih valutah;
4. najnižji znesek kritja zajamčene vloge, ki se bo izplačal,
z upoštevanjem omejitev iz 19. člena tega zakona;
5. stroške vodenja vpoglednega depozita iz drugega odstavka prejšnjega člena;
6. pouk vlagateljem glede uveljavljanja njihovih pravic v
zvezi z zajamčeno vlogo in
7. informacije vlagateljem glede prijave njihovih terjatev v
stečajnem postopku.
(2) Banka Slovenije v primeru, ko je banka ustanovila podružnico v drugi državi članici ali tretji državi, obvestilo iz prejšnjega odstavka objavi tudi v uradnem jeziku zadevne države.
(3) Če banka neposredno opravlja storitve sprejemanja
depozitov v drugi državi članici, ne da bi ustanovila podružnico v tej državi članici, se informacije iz prvega odstavka tega
člena zagotovijo vlagateljem tudi v jeziku, o katerem je bilo
dogovorjeno med banko in vlagateljem ob sklenitvi pogodbe
v zvezi z vlogo.
17. člen
(rok za izplačilo kritja zajamčene vloge)
(1) Sistem jamstva za vloge izplača kritje zajamčene vloge najpozneje v sedmih delovnih dneh po presečnem datumu
za izračun jamstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v naslednjih primerih
rok za izplačilo kritja zajamčene vloge šteje na naslednji način:
1. kadar vlagatelj na podlagi drugega odstavka 10. člena
tega zakona uveljavlja izplačilo kritja zajamčene vloge, ki presega 100.000 eurov – od dneva, ko vlagatelj vloži zahtevo pri
izplačilni banki ter predloži ustrezna pojasnila in dokazila za
uveljavljanje tega kritja;
2. kadar na podlagi razpoložljivih informacij ni jasno, ali
ima vlagatelj pravico do izplačila – od dneva, ko vlagatelj predloži ustrezne podatke o upravičenosti;
3. kadar je vloga predmet omejevalnih ukrepov, ki jih izrečejo organi Republike Slovenije ali organi Evropske unije, druge države ali mednarodne institucije in zavezujejo Republiko
Slovenijo – od dneva, ko preneha veljavnost zadevnih ukrepov;
4. kadar je vloga predmet pravnega spora v okviru sodnega postopka – od dneva pravnomočnosti poravnave ali
odločitve o zadevi;
5. kadar obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je vloga
povezana z dejanji pranja denarja ali financiranja terorizma, in
so bila uvedena ustrezna preiskovalna dejanja – od dneva, ko
se končajo zadevna preiskovalna dejanja brez vložitve obtožnice za kaznivo dejanje ali se pravnomočno zavrne obtožnica
za kaznivo dejanje s področja pranja denarja ali financiranja
terorizma.
(3) Izplačila se v primerih iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka opravijo osebam, ki so na podlagi sodne poravnave ali
odločbe sodišča upravičene do sredstev iz naslova vloge ter
do jamstva na podlagi tega zakona.

19. člen
(posebne omejitve izplačila kritja zajamčene vloge)
(1) Sistem jamstva za vloge ne izvede izplačila kritja
zajamčene vloge, če v 24 mesecih pred presečnim datumom
za izračun jamstva ni bilo transakcije, povezane z vlogo, in je
vrednost vloge nižja kot znašajo stroški, ki bi jih sistemu jamstva za vloge povzročilo tako izplačilo.
(2) Kadar vloga izvira iz poslov, zaradi katerih je bil storilec
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja ali
financiranja terorizma, vlagatelj ni upravičen do izplačila kritja
zajamčene vloge iz sistema jamstva za vloge.
20. člen
(pravna sredstva in zastaranje terjatev do sistema jamstva
za vloge)
(1) Če izplačilna banka vlagatelju ne izplača kritja zajamčene vloge, lahko vlagatelj uveljavlja zahtevek do sistema
jamstva za vloge iz naslova upravičenosti do jamstva za vloge
ali glede zneska izplačanega kritja zajamčene vloge pred sodiščem splošne pristojnosti.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka zastara v petih letih
po objavi obvestila v skladu s 16. členom tega zakona, razen
v primerih iz 3., 4. in 5. točke drugega odstavka 17. člena tega
zakona, kjer zahtevek zastara v petih letih od dneva, ko preneha veljavnost ukrepov ali od dneva pravnomočnosti poravnave
ali odločitve o zadevi.
(3) Sistem jamstva za vloge omogoči vlagateljem izvensodno reševanje sporov z vlagatelji glede zahtevkov iz prvega
odstavka tega člena pred neodvisnim subjektom, ki ga pooblasti Banka Slovenije. Banka Slovenije na svojih spletnih straneh
objavi informacijo o pooblaščeni instituciji za reševanje sporov,
o obliki in sestavi organa, ki v okviru pooblaščenega subjekta
odloča v sporu, in o načinu ter postopku odločanja tega organa.
Informacijo objavi na vidnem mestu tudi izplačilna banka v vseh
prostorih, v katerih posluje s strankami.
3. UPRAVLJANJE SISTEMA JAMSTVA ZA VLOGE
3.1. Splošna pravila glede upravljanja sistema jamstva
za vloge
21. člen
(upravljanje sistema jamstva za vloge)
(1) Banka Slovenije upravlja sistem jamstva za vloge v
skladu s tem zakonom.
(2) Upravljanje sistema jamstva za vloge vključuje:
1. vzpostavitev in upravljanje sklada za jamstvo vlog,
vključno z izvajanjem pooblastil za določanje ciljne ravni sklada
za jamstvo vlog ter letnega nadomestila za upravljanje sistema
jamstva za vloge;
2. izvajanje pooblastil za zbiranje rednih in izrednih prispevkov bank v sklad za jamstvo vlog ter za sklepanje dogovorov o drugih oblikah financiranja sklada za jamstvo vlog;
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3. vzpostavitev, preverjanje in posodabljanje postopkov in
ureditev za izplačilo kritja zajamčenih vlog, vključno s stresnim
testiranjem;
4. aktivnosti za udeležbo sredstev sklada za jamstvo vlog
pri financiranju ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja, ki
se izvedejo v skladu s predpisi o reševanju in prisilnem prenehanju bank ter zagotavljajo vlagateljem ohranitev dostopa do
zajamčenih vlog;
5. nadzor nad člani sistema jamstva za vloge glede izpolnjevanja obveznosti iz naslova članstva v sistemu jamstva
za vloge.
(3) Banka Slovenije na svoji spletni strani objavi vse
pomembne informacije v zvezi s sistemom jamstva za vloge,
ki velja v Republiki Sloveniji, zlasti informacije o postopku in
pogojih za uveljavljanje jamstva za vloge.
(4) Banka Slovenije enkrat letno izdela poročilo o dejavnostih upravljanja sistema jamstva za vloge in ga objavi na
svoji spletni strani.
22. člen
(zbiranje in obdelava informacij za namene upravljanja
sistema jamstva za vloge)
(1) Banka Slovenije je za namene upravljanja sistema
jamstva za vloge pristojna zbirati in obdelovati podatke in
informacije o vseh dejstvih in okoliščinah v zvezi z banko in
posameznimi vlagatelji, vključno z osebnimi podatki, ki jih je
pridobila v zvezi z izvrševanjem njenih nalog in pristojnosti,
določenih s tem zakonom.
(2) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil so na zahtevo Banke Slovenije
dolžni poslati vse podatke in informacije, ki jih ta potrebuje za
izvajanje nalog in pristojnosti na podlagi tega zakona. Podatki
in informacije iz tega odstavka se Banki Slovenije posredujejo
brezplačno.
(3) Za podatke in informacije, ki jih Banka Slovenije
pridobiva iz registrov in evidenc, ki jih vodijo sodišča ali drugi
državni organi ali nosilci javnih pooblastil, je Banka Slovenije
oproščena plačila sodnih in upravnih taks ali drugih stroškov,
ki se zaračunavajo v zvezi s pošiljanjem teh podatkov in
informacij.
(4) Za informacije iz prvega do tretjega odstavka tega
člena štejejo naslednji podatki o vlagatelju, vključno z osebnimi
podatki:
1. podatki, ki jih mora na podlagi zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, pridobiti banka
pri sklepanju poslovnega razmerja za namene ugotavljanja in
preverjanja istovetnosti fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika oziroma za namene ugotavljanja in preverjanja
istovetnosti pravne osebe;
2. podatki o transakcijah, ki se v skladu s tem zakonom
upoštevajo pri določanju stanja vloge, upravičene vloge ter
zajamčene vloge posameznega vlagatelja;
3. drugi podatki, ki jih potrebuje Banka Slovenije pri odločanju o upravičenosti posameznega vlagatelja do jamstva
za vloge v zvezi z zahtevkom vlagatelja iz tretjega odstavka
10. člena tega zakona.
(5) Podatki iz tega člena se smejo uporabiti samo za
namen izplačila zajamčenih vlog, za preverjanje delovanja
sistema jamstva za vloge na podlagi 45. člena tega zakona in
izrekanje ukrepov nadzora.
23. člen
(poročanje banke za sistem jamstva za vloge)
(1) Banka na zahtevo Banke Slovenije poroča o vlagateljih in vlogah, brez osebnih podatkov, ki jih potrebuje Banka
Slovenije za namene upravljanja sistema jamstva za vloge ter
za priprave na izplačilo zajamčenih vlog.
(2) Banka Slovenije s podzakonskim predpisom določi
podrobnejšo vsebino, obseg, način in roke za obdelavo in
zagotavljanje podatkov iz tega člena.
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24. člen
(letno nadomestilo za upravljanje sistema jamstva za vloge)
(1) Banke plačujejo Banki Slovenije v sorazmernem deležu ob upoštevanju kriterijev iz tretjega odstavka 31. člena
tega zakona letno nadomestilo za upravljanje sistema jamstva
za vloge.
(2) Banka Slovenije določi nadomestilo iz prejšnjega odstavka največ v višini, da vsota nadomestil, ki so jih dolžni plačati vsi člani sistema jamstva za vloge, v posameznem letu, ne
preseže dejanskih stroškov Banke Slovenije, ki v posameznem
letu nastanejo iz naslova upravljanja sistema jamstva za vloge,
zmanjšanih za stroške upravljanja sklada za jamstvo vlog, ki se
na podlagi tega zakona krijejo neposredno iz sredstev sklada
za jamstvo vlog.
(3) Banka Slovenije izda račun za plačilo letnega nadomestila do 30. junija za preteklo leto ob upoštevanju dejanskih
stroškov v preteklem letu.
(4) Če banka ne plača nadomestila iz prvega odstavka
tega člena v 15 dneh po prejemu računa, Banka Slovenije
banki z odločbo naloži plačilo.
(5) Banka Slovenije s podzakonskim predpisom določi podrobnejša pravila za določanje nadomestila iz prvega odstavka
tega člena in sorazmerno razdelitev letnega nadomestila med
banke.
25. člen
(odgovornost v zvezi z izvajanjem nalog in pooblastil
pri upravljanju sistema jamstva za vloge)
(1) Banka Slovenije in osebe, ki delujejo v njenem imenu
ali po njenem pooblastilu, pri izvajanju nalog in pristojnosti na
podlagi tega zakona ravnajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(2) Šteje se, da so Banka Slovenije in druge osebe, ki
delujejo v njenem imenu ali po njenem pooblastilu, pri izvajanju
svojih pooblastil na podlagi tega zakona ravnale z ustrezno
skrbnostjo, če so ob upoštevanju dejstev in okoliščin, s katerimi so razpolagale med svojim delovanjem, lahko upravičeno
štele, da so izpolnjeni pogoji za izvajanje pooblastil v skladu s
tem zakonom.
(3) Za škodo, ki nastane tretjim osebam v zvezi z ravnanji
Banke Slovenije ali ravnanji oseb, ki so pri izvajanju nalog in
pristojnosti na podlagi tega zakona delovale v njenem imenu ali
po njenem pooblastilu, zaradi kršitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena odgovarja Banka Slovenije. Banka Slovenije
je odgovorna za ravnanja oseb, ki so pri izvajanju pristojnosti
Banke Slovenije v skladu s tem zakonom delovale na podlagi
pooblastila Banke Slovenije po pravilih, ki urejajo odgovornost
delodajalcev za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom tretjim
osebam povzročijo zaposleni.
(4) Če zaradi ravnanja osebe, ki je delovala v imenu Banke Slovenije ali po njenem pooblastilu, nastane škoda, lahko
oškodovanec, ne glede na določbe drugih zakonov, zahteva
povračilo škode izključno od Banke Slovenije.
3.2. Sklad za jamstvo vlog
26. člen
(sklad za jamstvo vlog)
(1) Banka Slovenije v okviru upravljanja sistema jamstva
za vloge vzpostavi sklad za jamstvo vlog (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki ga upravlja ločeno od drugega premoženja
Banke Slovenije in od drugega premoženja v upravljanju Banke
Slovenije.
(2) Premoženje sklada predstavljajo sredstva iz prvega
odstavka 30. člena tega zakona ter druga sredstva, kadar ta
ali drug zakon določa, da se določena sredstva štejejo kot
premoženje sklada.
(3) Sklad nima pravne osebnosti, vendar je premoženje, ki
predstavlja sklad, lahko samostojni nosilec pravic in obveznosti
ter nastopa kot stranka v sodnem postopku.
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(4) Sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, ki predstavlja sklad.
(5) Sklad se vpiše v Poslovni register Slovenije.
27. člen
(upravljanje sklada)
(1) Sklad upravlja Banka Slovenije tako, da odloča o delovanju sklada ter zastopa in predstavlja sklad v razmerju do
tretjih oseb. Za odločanje Banke Slovenije o delovanju sklada
ter za zastopanje in predstavljanje sklada se uporabljajo določbe zakona, ki ureja Banko Slovenije.
(2) Banka Slovenije v zvezi z upravljanjem sklada zlasti:
1. določa ciljno raven sklada ter določa in zbira redne
prispevke in plačilne obveznosti bank za izpolnjevanje ciljne
ravni sklada;
2. določa in zbira izredne prispevke bank za izpolnjevanje
obveznosti sklada;
3. določa naložbeno politiko za sredstva sklada in nalaga
sredstva sklada;
4. sklepa dogovore o drugih oblikah financiranja sklada;
5. sklepa dogovore o posojanju sredstev z drugimi sistemi
jamstva za vloge držav članic.
(3) Sredstva sklada se lahko pod pogoji, določenimi v tem
zakonu, uporabijo za naslednje namene:
1. izplačilo kritja zajamčenih vlog;
2. financiranje ukrepov reševanja ali prisilnega prenehanja, s katerimi se vlagateljem zagotavlja ohranitev dostopa do
zajamčenih vlog, v skladu s predpisi, ki urejajo reševanje in
prisilno prenehanje banke;
3. kritje stroškov v zvezi z izplačilom kritja zajamčenih
vlog;
4. kritje stroškov upravljanja sklada;
5. kritje stroškov zadolževanja iz 3. in 4. točke prvega
odstavka 30. člena tega zakona.
(4) Banka Slovenije vodi sredstva sklada ločeno od drugega premoženja Banke Slovenije in od drugega premoženja,
ki ga v skladu s predpisi upravlja Banka Slovenije za druge
osebe. Banka Slovenije ne odgovarja za obveznosti sklada.
(5) Stroški, ki nastanejo Banki Slovenije v zvezi z upravljanjem sklada, se krijejo iz sredstev sklada. Stroški upravljanja
sklada, ki jih zaračuna Banka Slovenije, ne smejo presegati
dejanskih stroškov upravljanja.
28. člen
(ciljna raven sklada)
(1) Banka Slovenije s podzakonskim predpisom določi
ciljno raven sklada kot delež vsote vseh zajamčenih vlog v
Republiki Sloveniji.
(2) Banka Slovenije določi ciljno raven sklada z upoštevanjem načela sorazmernosti tako, da sredstva sklada, vključno
z razpoložljivimi viri financiranja (v nadaljnjem besedilu: razpoložljiva sredstva sklada), zadoščajo za potencialno izplačilo
kritja zajamčenih vlog v okviru sistema jamstva za vloge na
podlagi tega zakona.
(3) Ciljna raven iz prvega odstavka tega člena se določi
najmanj v višini 0,8 % vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki
Sloveniji.
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(3) Plačilne obveznosti morajo biti v celoti zavarovane v
korist sklada z ustreznim premoženjem. Plačilo zneska na podlagi plačilne obveznosti predstavlja odloženo vplačilo rednega
prispevka banke. Skupni delež plačilnih obveznosti lahko predstavlja največ 30 % skupnega zneska razpoložljivih sredstev
sklada za izpolnjevanje ciljne ravni sklada. Banka Slovenije
z upoštevanjem enakopravne obravnave znotraj iste skupine
bank podrobneje opredeli plačilne obveznosti in premoženje, ki
se šteje kot ustrezno zavarovanje plačilnih obveznosti banke,
pri čemer upošteva nizko tveganje in prosto razpoložljivost
sredstev.
(4) Banka Slovenije za namene preverjanja izpolnjevanja
ciljne ravni sklada v posameznem letu pri izračunu vsote vseh
zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji upošteva povprečje mesečnih vrednosti zajamčenih vlog pri bankah v predhodnem
letu.
(5) Če je bila ciljna raven iz prvega odstavka prejšnjega
člena že dosežena in zaradi uporabe sredstev sklada ali zvišanja ciljne ravni sklada sredstva sklada v tekočem letu ne
zadoščajo za izpolnjevanje vsaj dveh tretjin ciljne ravni sklada,
se redni prispevek iz 31. člena tega zakona določi v višini, ki
omogoča, da je ta ciljna raven sklada dosežena najpozneje v
šestih letih.
3.2.1. Financiranje sklada
30. člen
(viri financiranja sklada)
(1) Financiranje sklada se zagotavlja z:
1. rednimi in izrednimi prispevki bank;
2. prihodki od naložb sklada;
3. zadolževanjem na trgu, zlasti z izdajanjem obveznic, ter
4. pridobivanjem posojil iz drugih virov v skladu s tem
zakonom.
(2) Banke, ki v skladu s tem zakonom zagotavljajo vire
financiranja sklada z rednimi in izrednimi prispevki, niso upravičene uveljavljati zahtevkov za vračilo tako vplačanih sredstev,
razen v primeru iz 33. člena tega zakona.
(3) Če sklad na podlagi virov iz prvega odstavka tega
člena in na podlagi 35. člena tega zakona ne more pravočasno
zagotoviti zadostnih sredstev, da bi izpolnil svoje obveznosti
na podlagi tega zakona, manjkajoča sredstva skladu na podlagi predloga Banke Slovenije začasno zagotovi Republika
Slovenija, v obliki kratkoročnega posojila. Pogodbo o kratkoročnem posojilu skleneta odgovorna oseba Banke Slovenije
v imenu in za račun sklada in Republika Slovenija, pri čemer
se morajo obrestna mera in stroški posojila določiti najmanj v
višini obrestne mere in stroškov zadolževanja, pod katerimi
bi se Republika Slovenija lahko zadolžila v času zagotovitve
kratkoročnega posojila.
(4) Do celotnega poplačila kratkoročnega posojila, obresti
in stroškov iz prejšnjega odstavka, se 80 % sredstev sklada iz
prvega odstavka tega člena porablja za odplačilo kratkoročnega posojila, obresti in stroškov iz prejšnjega odstavka.
(5) Republika Slovenija zagotovi sredstva za namen iz
tretjega odstavka tega člena z dodatnim zadolževanjem na
način, kot to določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna za
posamezno leto.

29. člen

31. člen

(izpolnjevanje ciljne ravni sklada)

(redni prispevki)

(1) Izpolnjevanje ciljne ravni sklada, ki je določena na
podlagi prejšnjega člena, se zagotavlja s sredstvi sklada,
zmanjšanimi za njegove obveznosti.
(2) V pogojih stabilnih razmer na finančnih trgih in zadostnih razpoložljivih sredstvih sklada Banka Slovenije, z
upoštevanjem ciljev sistema jamstva za vloge, odloči, ali se
izpolnjevanje ciljne ravni sklada zagotavlja tudi v obliki pravnih
zavez bank za plačilo določenega zneska v sklad (v nadaljnjem
besedilu: plačilne obveznosti).

(1) Banke vplačujejo redne prispevke v sklad, da se doseže izpolnjevanje ciljne ravni sklada in zagotovijo sredstva za
poplačilo prevzetih obveznosti sklada iz 3. in 4. točke prvega
odstavka prejšnjega člena. Redni prispevki bank se vplačujejo
v obliki letnega prispevka, ki ga vplačajo banke vsako koledarsko leto, dokler ni izpolnjena ciljna raven sklada.
(2) Banka Slovenije določi letni redni prispevek bank z
odločbo tako, da se doseže postopno izpolnjevanje ciljne ravni
v skladu z 29. členom tega zakona, ter ob ustreznem upošte-
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vanju faze poslovnega cikla in morebitnega vpliva procikličnih
prispevkov na določanje letnih rednih prispevkov.
(3) Banka Slovenije določi letni redni prispevek posamezne banke glede na znesek zajamčenih vlog te banke v razmerju do vseh zajamčenih vlog pri vseh bankah ter z upoštevanjem
profila tveganosti posamezne banke.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije lahko
z upoštevanjem enakopravne obravnave znotraj iste skupine
bank določi, da se bankam z nizko tveganostjo poslovnega
modela določi letni redni prispevek neodvisno od obsega zajamčenih vlog pri teh bankah.
(5) Banka Slovenije s podzakonskim predpisom določi
podrobnejša pravila za izračun rednih prispevkov in pri tem
ustrezno upošteva predloge Evropske centralne banke v zvezi z izvajanjem njenih pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad kreditnimi institucijami v skladu z Uredbo Sveta (EU)
št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog,
ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij,
na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra
2013, str. 63, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1024/2013).
32. člen
(izredni prispevki)
(1) Če razpoložljiva sredstva sklada ne zadoščajo za
izplačilo kritja zajamčenih vlog v skladu s tem zakonom, ali za
poplačilo drugih obveznosti sklada, Banka Slovenije z odločbo
naloži bankam vplačilo izrednih prispevkov v sklad.
(2) Za izračun izrednih prispevkov bank se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena, če ni v tem členu določeno
drugače.
(3) Izredni prispevek banke v posameznem letu ne sme
presegati 0,5 % zajamčenih vlog pri tej banki, ki se upoštevajo
za izračun prispevkov banke v tem letu. Banka Slovenije lahko
v izrednih okoliščinah zahteva od bank plačilo izrednih prispevkov v višjem znesku, vendar največ 1 % zajamčenih vlog pri
posamezni banki.
(4) Banka Slovenije ali Evropska centralna banka, kadar je pristojna za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega
nadzora nad kreditnimi institucijami v skladu z Uredbo (EU)
št. 1024/2013, lahko za posamezno banko v celoti ali deloma
odloži plačilo izrednih prispevkov, če bi plačilo teh prispevkov
ogrozilo likvidnost ali solventnost banke. Plačilo izrednih prispevkov se odloži za obdobje največ šestih mesecev in se
lahko po poteku tega roka ponovno podaljša, vsakič za največ
šest mesecev, če so pri banki še vedno podani razlogi za odlog
plačila izrednih prispevkov.
33. člen
(vračilo sredstev iz sklada)
(1) Kadar naložbe sklada tri leta zaporedoma presegajo
ciljno raven sklada, določeno na podlagi 28. člena tega zakona,
za več kot 10 % povprečnega ciljnega zneska v teh letih, Banka
Slovenije odloči, če to ne bi ogrozilo ciljev sklada, da se naložbe v znesku, ki presega 110 % povprečnega ciljnega zneska
razpoložljivih sredstev sklada v zadnjih treh letih, likvidirajo in
izplačajo bankam.
(2) Banke so upravičene do izplačila sorazmernega deleža sredstev, glede na delež, ki bi bil za posamezno banko
določen za namene plačila rednega prispevka v sklad za koledarsko leto, v katerem je Banka Slovenije sprejela odločitev iz
prejšnjega odstavka.
34. člen
(zadolževanje)
(1) Sklad lahko za izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi tega zakona pridobiva kratkoročne vire financiranja na trgu,
zlasti z izdajanjem obveznic in drugih dolžniških instrumentov.
(2) Sklad se lahko za namene izplačila kritja zajamčenih
vlog v skladu s tem zakonom zadolži tudi pri sistemu jamstva
za vloge druge države članice.
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(3) Sredstva za povračilo zneskov do virov iz prvega in
drugega odstavka tega člena se zagotovijo z rednimi in izrednimi prispevki bank tako, da se hkrati upoštevajo možnosti za
čimprejšnjo ponovno vzpostavitev ciljne ravni sklada.
35. člen
(izredno likvidnostno posojilo)
(1) Banka Slovenije lahko skladu odobri izredno likvidnostno posojilo, če sklad z upoštevanjem razmer na finančnih
trgih in strukture naložb sklada ne more pravočasno in brez
nesorazmernih izgub zagotoviti potrebne likvidnosti za plačilo
svojih obveznosti na podlagi tega zakona ter je zaradi tega
lahko ogrožena stabilnost finančnega sistema.
(2) Likvidnostno posojilo se lahko z upoštevanjem
123. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije odobri le, če
sta izpolnjena naslednja pogoja:
1. posojilo se odobri kot kratkoročno posojilo;
2. posojilo temelji na ustreznem zavarovanju v korist
Banke Slovenije.
3.2.2. Naložbe sredstev sklada
36. člen
(naložbena politika za sredstva sklada)
(1) Banka Slovenije določi naložbeno politiko za sredstva
sklada tako, da se upošteva raznovrstnost naložb z nizko
stopnjo tveganja in zagotavlja ustrezna razpoložljivost naložb
sklada za potrebe izplačila zajamčenih vlog.
(2) Kot naložbe z nizkim tveganjem se štejejo naložbe, ki
spadajo v prvo ali drugo kategorijo iz 1. tabele 336. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, in vsa sredstva, ki jih Banka Slovenije kot
organ za jamstvo vlog in kot pristojni organ po zakonu, ki ureja
bančništvo, šteje za podobno varna in likvidna.
(3) Naložbena politika se objavi na spletni strani Banke
Slovenije.
37. člen
(posojila drugemu sistemu jamstva za vloge)
(1) Sklad lahko v okviru razpoložljivih sredstev odobri
posojilo drugemu sistemu jamstva za vloge iz druge države
članice, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. sistem jamstva za vloge države članice kljub zahtevi
za vplačilo izrednih prispevkov članov v skladu z nacionalno
zakonodajo te države članice, ki prenaša Direktivo 2014/49/EU,
zaradi pomanjkanja razpoložljivih finančnih sredstev ne more
izpolniti svojih obveznosti do vlagateljev, upravičenih do kritja
iz naslova zajamčenih vlog;
2. sistem jamstva za vloge države članice se zavezuje, da
se bodo izposojena sredstva uporabila za plačilo kritja zajamčenih vlog v skladu z nacionalno zakonodajo države, ki prenaša
Direktivo 2014/49/EU;
3. sistem jamstva za vloge države članice trenutno nima
obveznosti odplačila posojila pri drugih sistemih jamstva za
vloge;
4. sklad nima obveznosti odplačila posojila Republiki Sloveniji;
5. sistem jamstva za vloge države članice določno navede
znesek zahtevanega posojila, pri čemer celotni znesek posojila
ne sme presegati 0,5 % zajamčenih vlog v njenem sistemu
jamstva za vloge, in
6. sistem jamstva za vloge države članice obvesti Evropski bančni organ o znesku zahtevanega posojila in o tem, da
so pogoji iz tega odstavka izpolnjeni.
(2) Sklad odobri posojilo iz prejšnjega odstavka pod naslednjima pogojema:
1. rok vračila posojila je največ pet let, pri čemer se posojilo lahko vrača v obrokih, ki zapadajo vsaj enkrat letno, obresti
pa se plačajo ob odplačilu glavnice in
2. višina obrestne mere za odobreno posojilo je najmanj
enaka obrestni meri Evropske centralne banke za mejno posojanje, ki se uporablja do odplačila posojila.
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(3) Banka Slovenije obvesti Evropski bančni organ, če je
ob pogojih iz tega člena odobrila posojilo sistemu jamstva za
vloge države članice, ter hkrati sporoči začetno obrestno mero
in dobo odplačila posojila.
38. člen
(subrogacija v zvezi z izplačili kritja zajamčenih vlog)
(1) Ko sistem jamstva za vloge izplača znesek kritja zajamčene vloge iz sklada, preide terjatev vlagatelja do banke v
višini izplačanega kritja zajamčene vloge na sklad.
(2) Sistem jamstva za vloge v razmerju do banke uveljavlja v višini prenesene terjatve vse pravice, ki bi jih lahko uveljavljal vlagatelj na podlagi veljavnih pogodbenih in zakonskih
ureditev. Vlagatelj, ki je prejel izplačilo kritja zajamčene vloge
iz sklada, lahko uveljavlja zahtevke do banke iz naslova upravičene vloge le glede zneskov, ki presegajo znesek izplačanega
kritja zajamčene vloge.
39. člen
(uveljavljanje zahtevkov sklada v postopkih reševanja
in prisilnega prenehanja)
(1) Sistem jamstva za vloge v razmerju do banke, ki se rešuje ali je v postopku prisilnega prenehanja, uveljavlja zahtevek
za povračilo zneskov, ki se v skladu s predpisi o reševanju in
prisilnem prenehanju bank izplačajo iz sklada z namenom financiranja ukrepov za reševanje ali prisilno prenehanje te banke zaradi ohranitve dostopa do zajamčenih vlog vlagateljem.
(2) Zahtevki iz prejšnjega odstavka se v postopku prisilnega prenehanja banke obravnavajo z enakim vrstnim redom
poplačila iz premoženja banke, kot velja za poplačilo zahtevkov
iz naslova izplačila kritja zajamčenih vlog vlagateljev.
40. člen
(finančni izkazi sklada)
(1) Banka Slovenije izdela ob koncu poslovnega leta
ločene računovodske izkaze sklada, ki jih revidira pooblaščeni
revizor.
(2) Revidirani računovodski izkazi so del letnega poročila
Banke Slovenije iz četrtega odstavka 21. člena tega zakona.
3.3. Vzpostavitev pogojev za izplačilo kritja zajamčenih vlog
41. člen
(sklepanje dogovora z izplačilnimi bankami)
(1) Banka Slovenije v okviru upravljanja sistema jamstva
za vloge sklene dogovor z eno ali več bankami, ki izpolnjujejo
kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje za opravljanje
nalog v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog v skladu z določbami tega zakona (v nadaljnjem besedilu: potencialna izplačilna
banka), o izvajanju nalog izplačilne banke.
(2) Banka Slovenije zagotovi, da potencialne izplačilne
banke samostojno ali skupaj izpolnjujejo naslednja merila:
1. ustrezna lokacijska razporeditev poslovalnic na celotnem območju Republike Slovenije;
2. organizacijska usposobljenost poslovalnic za obravnavo povečanega obsega poslovanja s komitenti;
3. kadrovska razpoložljivost in strokovna usposobljenost
kadrov za delo v običajnih in izrednih pogojih in
4. tehnična usposobljenost na ravni programske in strojne
opreme za podporo, ki vlagateljem zagotavlja nemoten dostop
do izplačanega kritja zajamčenih vlog.
(3) V dogovoru iz prvega odstavka tega člena se določijo
zahteve, ki jih potencialna izplačilna banka izpolnjuje med
pripravljenostjo in v primeru izplačila kritja zajamčenih vlog.
(4) Potencialna izplačilna banka je upravičena do povračila dejanskih stroškov, ki nastanejo z vzpostavitvijo in vzdrževanjem pripravljenosti na opravljanje nalog, povezanih z izplačilom kritja zajamčenih vlog. Stroški potencialne izplačilne banke
se krijejo v okviru letnega nadomestila iz 24. člena tega zakona.
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42. člen
(priprave izplačilne banke na izplačevanje zajamčenih vlog)
(1) V primeru izplačila kritja zajamčenih vlog sistem jamstva za vloge določi eno ali več izplačilnih bank. Sistem jamstva
za vloge obvesti vlagatelje o izbiri izplačilnih bank z obvestilom
iz 16. člena tega zakona.
(2) Sistem jamstva za vloge zagotovi izplačilnim bankam:
1. sredstva za izplačilo kritja zajamčenih vlog z uporabo
virov financiranja sklada;
2. podatke o zajamčenih vlogah in vlagateljih, ki so upravičeni do razpolaganja s kritjem zajamčenih vlog, in
3. navodila za zagotavljanje dostopa vlagateljem do izplačanega kritja zajamčenih vlog.
(3) Izplačilna banka sme sredstva in informacije iz prejšnjega odstavka uporabiti izključno za namen, da se vlagateljem zagotavlja dostop do izplačanega kritja zajamčenih vlog.
(4) Izplačilna banka zagotavlja vlagateljem dostop do
izplačanega kritja zajamčenih vlog po prejemu sredstev in
informacij iz drugega odstavka tega člena.
(5) Izplačilna banka je šest mesecev od prejema sredstev iz drugega odstavka tega člena upravičena do povračila
stroškov, povezanih z zagotavljanjem dostopa vlagateljem do
izplačanega kritja zajamčenih vlog, ki jih določi Banka Slovenije
in upoštevajo dejanske stroške vodenja vpoglednega depozita
pri izplačilni banki.
43. člen
(informacijska usposobljenost banke)
(1) Banka zagotovi ustrezen informacijski sistem, ki bo
v vsakem trenutku omogočal dostop do podatkov iz četrtega
odstavka 22. člena tega zakona, potrebnih za izplačilo kritja
zajamčenih vlog in za namene testiranja iz drugega odstavka
45. člena tega zakona.
(2) Banka mora biti v vsakem trenutku sposobna zagotoviti podatke iz prejšnjega odstavka in jih na zahtevo nemudoma
predložiti Banki Slovenije.
3.4. Dodatne pristojnosti in obveznosti Banke Slovenije glede
upravljanja sistema jamstva za vloge
44. člen
(zaupnost podatkov in informacij)
(1) Zaupni podatki so vsi podatki o posameznih vlagateljih, s katerimi razpolaga Banka Slovenije za namene upravljanja sistema jamstva za vloge.
(2) Banka Slovenije varuje zaupne podatke iz prejšnjega odstavka in teh podatkov ne sme sporočiti drugi osebi ali
državnemu organu, razen v obliki povzetka, iz katerega ni
mogoče prepoznati posameznih bank ali vlagateljev, na katere
se nanašajo.
(3) Zaposleni pri Banki Slovenije in druge osebe, ki delajo ali so delali po pooblastilu Banke Slovenije, varujejo vse
informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju nalog za Banko
Slovenije, v zvezi z izvajanjem njenih nalog in pristojnosti glede upravljanja sistema jamstva za vloge kot zaupne in jih ne
smejo razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu, razen
če zakon ne določa drugače.
(4) Prepoved iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ne velja za izmenjavo informacij med Banko Slovenije in pooblaščenimi zunanjimi izvajalci, ki po pooblastilu Banke Slovenije izvajajo posamezne naloge pri upravljanju sistema jamstva
za vloge v skladu s tem zakonom, če ti izvajalci zagotavljajo
ustrezno varstvo zaupnih podatkov.
(5) Banka Slovenije varuje kot zaupne tudi informacije
o posameznih članih sistema jamstva za vloge, ki jih pridobi
pri opravljanju nalog in pooblastil na podlagi tega zakona od
posameznega člana ali drugih oseb oziroma jih izdela Banka
Slovenije za izvajanje nalog na podlagi tega zakona. Za varovanje zaupnih informacij o posameznih članih sistema jamstva za
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vloge se uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, o varovanju zaupnih informacij, razen če zakon ne določa drugače.
(6) Obveznost varovanja zaupnih podatkov in zaupnih
informacij iz tega člena velja tudi za podatke in informacije, ki
jih Banka Slovenije oziroma osebe iz tretjega odstavka tega
člena pridobijo pri izmenjavi podatkov z organi za jamstvo vlog
iz drugih držav članic ali tretjih držav ter z Evropskim bančnim
organom, nadzornimi organi Republike Slovenije ali pristojnimi organi drugih držav članic, vključno z Evropsko centralno
banko, kadar izvaja pooblastila pristojnega organa v skladu z
Uredbo (EU) št. 575/2013.
(7) Banka Slovenije obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi pri izvajanju nalog in pooblastil, določenih s tem zakonom,
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter
Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o
prostem pretoku takih podatkov (UL L št. 8 z dne 12. januarja
2001, str. 1).
45. člen
(redno preverjanje delovanja sistema jamstva za vloge)
(1) Banka Slovenije redno preverja ustreznost ureditve
in delovanja sistema jamstva za vloge in njegovo skladnost z
določbami tega zakona.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije
najmanj vsaka tri leta izvede testiranje, s katerim preveri praktično delovanje sistema jamstva za vloge in ustreznost postopkov za izpolnjevanje obveznosti sistema jamstva za vloge.
(3) Pri izvedbi testiranja iz prejšnjega odstavka sodelujejo
tudi ministrstvo, pristojno za finance, člani sistema jamstva za
vloge in sistemi jamstva za vloge držav članic oziroma tretjih
držav.
(4) Osebe, ki sodelujejo pri testiranju iz drugega odstavka
tega člena, varujejo kot zaupne vse podatke, dejstva in okoliščine, ki so jih pridobile pri testiranju, in jih smejo uporabiti izključno za testiranje. Podatki se ne hranijo dlje, kot je potrebno
za ta namen.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek in druge določbe tega
zakona o varovanju zaupnosti podatkov, Banka Slovenije pošlje
informacije v zvezi s testiranjem sistema jamstva za vloge, razen osebnih podatkov, Evropskemu bančnemu organu skladno
z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
(UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12, v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) št. 1093/2010).
46. člen
(uporaba pravil o postopku)
(1) Za postopek izdaje odločb iz 24., 31. in 32. člena tega
zakona se uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, o
postopku odločanja Banke Slovenije v posamičnih zadevah, če
ni v tem zakonu določeno drugače.
(2) Proti odločbam iz prejšnjega odstavka ni pritožbe,
izvršljive pa so z dokončnostjo.
(3) Če banka ne izpolni obveznosti na podlagi odločbe
iz prvega odstavka tega člena, Banka Slovenije po uradni
dolžnosti predlaga prisilno izvršitev odločbe, ki jo opravi organ,
pristojen za pobiranje davkov, po postopku za prisilno izvršitev
davčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, če ni v tem členu določeno drugače.
(4) Organ, pristojen za pobiranje davkov, izda sklep o
izvršbi na podlagi predloga Banke Slovenije za prisilno izvršitev
odločbe iz prvega odstavka tega člena najpozneje v 30 dneh.
(5) Če je zoper sklep o izvršbi organa, pristojnega za
pobiranje davkov, vložena pritožba, se ne uporabijo določbe
zakona, ki ureja davčni postopek, o odložitvi davčne izvršbe
po uradni dolžnosti.
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47. člen
(nadzor bank glede obveznosti v zvezi s sistemom jamstva
za vloge)
(1) Nadzor bank glede izpolnjevanja njihovih obveznosti
v skladu z določbami tega zakona opravlja Banka Slovenije.
(2) Za nadzor bank iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja bančništvo, o izvajanju nadzora in
ukrepih nadzora.
48. člen
(nadzor glede poslovanja bank držav članic
v zvezi z jamstvom za vloge)
Banka Slovenije opravlja nadzor nad poslovanjem banke
države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje preko podružnice
ali neposredno, glede izpolnjevanja zahtev iz 14. člena tega zakona. Za nadzor in ukrepe nadzora zoper banko države članice
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, o nadzoru
nad poslovanjem banke države članice v Republiki Sloveniji.
4. ČEZMEJNO SODELOVANJE IN IZVAJANJE NALOG
V ZVEZI Z JAMSTVOM ZA VLOGE
4.1. Čezmejno sodelovanje v Evropski uniji
49. člen
(sodelovanje z drugimi organi in sistemi jamstva za vloge)
(1) Banka Slovenije v zvezi z izvajanjem nalog in pristojnosti v zvezi s sistemom jamstva za vloge sodeluje z organi za
jamstvo vlog iz drugih držav članic, organi za reševanje v teh
državah članicah ter drugimi pristojnimi organi držav članic za
področje sistema jamstva za vloge.
(2) Banka Slovenije po načelu vzajemnosti lahko sklepa
sporazume z organi za jamstvo vlog iz drugih držav članic, da
zagotovi učinkovitejše izvajanje nalog in pooblastil v zvezi s
sistemom jamstva za vloge ter v postopkih za izplačilo kritja
zajamčenih vlog, ki so upravičene do jamstva na podlagi drugih
sistemov jamstva za vloge.
(3) Banka Slovenije obvesti Evropski bančni organ o
sporazumih iz prejšnjega odstavka, ki jih je sklenila z organi za
jamstvo vlog drugih držav članic, v katerih je banka ustanovila
podružnico. Če sklenitev sporazuma ni mogoča ali obstaja
dvom o razlagi sklenjenega sporazuma, lahko Banka Slovenije
zadevo predloži Evropskemu bančnemu organu v skladu z
19. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010.
(4) Če dogovori iz drugega odstavka tega člena niso
sklenjeni, to ne vpliva na izvajanje določb tega zakona glede
pravic vlagateljev in bank.
(5) Banka Slovenije si pri sodelovanju po tem členu z organi za jamstvo vlog drugih držav članic izmenjuje informacije v
zvezi z delovanjem sistemov jamstva za vloge in nadzorom nad
njimi in podatke, ki so potrebni za pripravo izplačil vlagateljem,
vključno s podatki za identifikacijo upravičenih vlog.
(6) Banka Slovenije organu za jamstvo vlog druge države
članice na njegovo zahtevo pošlje informacije, ki so pomembne za izvajanje njegovih nalog v zvezi s sistemom jamstva
za vloge države članice. Banka Slovenije organu za jamstvo
vlog države članice na lastno pobudo pošlje informacije, ki so
ključne za izvajanje njegovih nalog v zvezi s sistemom jamstva
za vloge. Informacija se šteje za ključno, če bi lahko bistveno
vplivala na izpolnjevanje obveznosti v zvezi s sistemom jamstva za vloge druge države članice.
50. člen
(sodelovanje z drugimi institucijami Evropske unije
in mednarodnimi združenji)
(1) Banka Slovenije sodeluje z institucijami Evropske unije
in drugimi mednarodnimi organizacijami za namen izmenjave
informacij o delovanju sistema jamstva za vloge.
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(2) Banka Slovenije najpozneje do 31. marca tekočega
leta Evropski bančni organ obvesti o skupnem znesku zajamčenih vlog in znesku, s katerim razpolaga sklad, oboje po stanju
31. decembra preteklega leta.

(2) Sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji lahko
zahteva, da sistem jamstva za vloge druge države članice predloži korespondenco, ki jo prejme od vlagateljev pri podružnici
banke države članice v Republiki Sloveniji.

4.2. Sodelovanje pri izplačilu kritja zajamčenih vlog
pri podružnici banke države članice

4.3. Jamstvo za vloge pri EU podružnici in sodelovanje
s sistemi jamstva za vloge v tretjih državah

51. člen

54. člen
(vključitev EU podružnice v sistem jamstva
za vloge v Republiki Sloveniji)
(1) Banka Slovenije od banke tretje države zahteva, da se
za EU podružnico v Republiki Sloveniji v celoti ali za dopolnitev
ravni jamstva vključi v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, če sistem jamstva za vloge tretje države vlagateljem pri
EU podružnici v Republiki Sloveniji ne zagotavlja enakovredne
zaščite kot sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji. Pri
tem Banka Slovenije upošteva zlasti raven jamstva in obseg
zaščite, ki ga zagotavlja sistem jamstva za vloge tretje države.
(2) Raven in obseg jamstva za vloge pri EU podružnici ne
sme presegati ravni in obsega, določenega s tem zakonom.
(3) Če Banka Slovenije zahteva, da se banka tretje države
za EU podružnico vključi v sistem jamstva za vloge v Republiki
Sloveniji, določi način in obseg te vključitve.
(4) Če Banka Slovenije zahteva, da se banka tretje države
za EU podružnico vključi v sistem jamstva za vloge v Republiki
Sloveniji, sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji jamči za
izplačilo kritja zajamčenih vlog, ki so vplačane pri EU podružnici, v obsegu, v katerem je banka tretje države za EU podružnico
vključena v ta sistem.

(izplačilo kritja zajamčene vloge podružnice banke
države članice)
(1) Sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji na zahtevo in v imenu sistema jamstva za vloge druge države članice
izvede izplačilo kritja zajamčenih vlog, ki so bile vplačane pri
podružnici banke te države članice v Republiki Sloveniji, če
sistem jamstva za vloge te države članice, ki je odgovoren za
jamstvo zajamčenih vlog te podružnice, predhodno zagotovi:
1. sredstva v višini kritja zajamčenih vlog, ki bodo izplačane v Republiki Sloveniji, in
2. vse potrebne informacije in navodila za izvedbo izplačila kritja zajamčenih vlog podružnice.
(2) Za izvedbo izplačila zajamčenih vlog iz prejšnjega
odstavka se uporabljajo določbe tega zakona o izplačilu kritja
zajamčenih vlog, ki so zajamčene po tem zakonu.
(3) V primeru izplačila zajamčenih vlog vlagateljem pri
podružnici banke države članice v skladu s tem členom, sistem
jamstva za vloge v Republiki Sloveniji ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala tretji osebi zaradi napak pri določanju
vlagatelja, zneska kritja zajamčene vloge ali izvajanja navodil,
ki jih je glede izplačila kritja zajamčenih vlog v podružnici banke
države članice določil sistem jamstva za vloge te države članice.
(4) Sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji v primeru izplačila zajamčenih vlog vlagateljem pri podružnici banke
države članice v skladu s tem členom, pri sistemu jamstva za
vloge te države članice uveljavlja povračilo vseh stroškov, ki so
nastali pri izplačilu zajamčenih vlog v podružnici banke države
članice.
52. člen
(prenos vplačanih prispevkov med sistemi jamstva za vloge)
(1) Če se banka preoblikuje tako, da preneha biti član
sistema jamstva za vloge in se vključi v sistem jamstva za vloge
druge države članice, se prispevki te banke, ki so bili plačani v
sistem jamstva za vloge v 12 mesecih pred prenehanjem članstva, razen izrednih prispevkov, prenesejo v sistem jamstva za
vloge, v katerega se vključi.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi pri preoblikovanju podružnice banke druge države članice v banko s
sedežem v Republiki Sloveniji.
(3) Če se banka države članice preoblikuje tako, da se
vključi v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, se prispevki, ki jih je vplačala banka države članice v sistem jamstva
za vloge te države članice, prenesejo v sistem jamstva za vloge. Za prenos prispevkov se smiselno uporablja prvi odstavek
tega člena.
(4) Pri prenosu prispevkov med sistemi jamstva za vloge v
skladu s tem členom so vse vloge, ki so bile vplačane pri banki
ali podružnici pred preoblikovanjem, po prenosu prispevkov
zajamčene v novem sistemu jamstva za vloge.
(5) Banka obvesti svoje vlagatelje o nameravanem prestopu v drug sistem jamstva za vloge najmanj en mesec pred
nameravanim prestopom.
53. člen
(obveščanje v zvezi z delovanjem sistema jamstva
za vloge drugih držav članic)
(1) Sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji v imenu sistema jamstva za vloge druge države članice obvešča
zadevne vlagatelje pri podružnici banke te države članice v
Republiki Sloveniji.

55. člen
(sodelovanje s sistemom jamstva za vloge tretje države)
(1) Banka Slovenije sodeluje s sistemom jamstva za vloge tretje države, v kateri ima banka podružnico, in sistemom
jamstva za vloge tretje države, v kateri ima sedež banka, ki je
ustanovila EU podružnico na območju Republike Slovenije.
(2) Banka Slovenije v primeru iz prejšnjega odstavka po
načelu vzajemnosti sklene sporazum s sistemom jamstva za
vloge, s katerim se določijo pravila in postopki za izplačevanje
zajamčenih vlog ter pravila o varovanju zaupnosti podatkov v
zvezi z izvajanjem nalog in pooblastil sistema jamstva za vloge.
(3) Banka Slovenije si pri sodelovanju po tem členu z organi za jamstvo vlog tretjih držav izmenjuje zlasti informacije v
zvezi z delovanjem sistemov jamstva za vloge in nadzorom nad
njimi ter podatke iz četrtega odstavka 22. člena tega zakona.
(4) Izmenjava informacij iz prejšnjega odstavka je dopustna pod pogojem, da tretja država zagotavlja vsaj enako
raven varstva osebnih podatkov kot jo zagotavlja zakon, ki
ureja varstvo osebnih podatkov, o čemer presoja Informacijski
pooblaščenec za vsako posamezno državo. Organ za jamstvo
vlog tretje države sme podatke iz prejšnjega odstavka uporabiti
le za namen izplačila kritja zajamčene vloge vlagateljem pod
pogoji, ki jih določa ta zakon.
5. KAZENSKE DOLOČBE
56. člen
(globa za kršitev banke)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje banka ali EU podružnica, ki:
1. ne obvesti vlagatelja, da je obveznost po pogodbi lahko
predmet pobota s terjatvijo vlagatelja iz naslova izplačila kritja
zajamčene vloge (peti odstavek 10. člena);
2. ne objavlja informacij o sistemu jamstva za vloge ali
jih objavlja v nasprotju z zakonom (drugi in tretji odstavek
11. člena);
3. pred sklenitvijo pogodbe o vlogi ne zagotovi vlagatelju
informacij o sistemu jamstva za vloge (četrti in peti odstavek
11. člena);
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4. ne zagotavlja vlagatelju informacij o njegovi vlogi (šesti
odstavek 11. člena);
5. oglašuje v nasprotju z zakonom (12. člen);
6. na zahtevo vlagatelja ne izplača upravičene vloge (prvi
odstavek 13. člena) ali pisno ne obvesti vlagateljev o združitvi
in možnosti uveljavljanja pravic zaradi združitve (drugi odstavek
13. člena);
7. Banki Slovenije ne poroča o vlagateljih in vlogah, ki
jih Banka Slovenije potrebuje za namene upravljanja sistema
jamstva za vloge (prvi odstavek 23. člena);
8. ne plača ali ne plača pravočasno rednega prispevka
v skladu z odločbo Banke Slovenije (prvi odstavek 31. člena);
9. ne plača ali ne plača pravočasno izrednega prispevka
v skladu z odločbo Banke Slovenije (prvi odstavek 32. člena);
10. sredstva in pridobljene informacije za izplačilo kritja
zajamčenih vlog ne uporabi izključno za namen, da se vlagateljem zagotavlja dostop do izplačanega kritja zajamčenih vlog
(tretji odstavek 42. člena);
11. ne zagotovi ustreznega informacijskega sistema za
dostop do podatkov, potrebnih za izplačilo kritja zajamčenih
vlog (prvi odstavek 43. člena);
12. v roku ne obvesti svojih vlagateljev o nameravanem
prestopu v drug sistem jamstva za vloge (peti odstavek 52. člena).
(2) Z globo v višini od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba banke ali odgovorna oseba EU
podružnice, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

kritja življenjskih stroškov v višini minimalne plače v Republiki
Sloveniji.
(4) Vlagatelj iz prejšnjega odstavka zahtevek ustrezno
utemelji in pojasni nujnost predčasnega izplačila zahtevanega
zneska ter poda izjavo, da niso podani razlogi, določeni v tem
zakonu, ki izključujejo izplačilo kritja zajamčene vloge. V zahtevku vlagatelj navede račun, na katerega se izplača zahtevani
znesek.
(5) Sistem jamstva za vloge na podlagi zahteve vlagatelja
iz tretjega odstavka tega člena in z upoštevanjem razpoložljivih
podatkov o upravičenosti vloge do jamstva v sistemu jamstva
za vloge vlagatelju izplača ustrezen znesek v petih delovnih
dneh po vložitvi zahtevka za izplačilo ali v tem roku utemeljeno
zavrne zahtevo za izplačilo ter pojasni razloge, zaradi katerih
izplačilo ni upravičeno.
(6) Znesek, ki je izplačan na podlagi prejšnjega odstavka,
se odšteje od kritja zajamčene vloge tega vlagatelja.
(7) Za uveljavljanje zahtevkov vlagateljev v zvezi s predčasnim izplačilom kritja zajamčene vloge po tem členu se
uporablja 20. člen tega zakona.

57. člen

(izdaja aktov)

(izrekanje globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Banka Slovenije v treh mesecih od uveljavitve tega zakona izda akte iz prvega odstavka 11. člena, drugega odstavka
23. člena, petega odstavka 24. člena, prvega odstavka 28. člena, tretjega odstavka 29. člena in petega odstavka 31. člena
tega zakona.

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.

60. člen
(rok za zagotovitev minimalne ciljne ravni sklada)
Ne glede na 28. člen tega zakona Banka Slovenije zagotovi, da najpozneje do 3. julija 2024 sklad razpolaga s sredstvi
v višini 0,8 % vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji.
61. člen

6. PREHODNE DOLOČBE

7. KONČNE DOLOČBE

58. člen
(pravice vlagateljev v zvezi s spremembo upravičenosti vloge
do jamstva)
(1) Kadar posamezne vloge po uveljavitvi tega zakona
niso več upravičene do jamstva v obsegu, ki je bil določen v
skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B,
35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in
96/13, v nadaljevanju: ZBan-1), lahko vlagatelj v razmerju
do banke uveljavlja pravice, ki so določene v 13. členu tega
zakona.
(2) Banka vlagatelja v roku enega meseca po uveljavitvi
tega zakona obvesti o tem, da vloga ni več upravičena do jamstva v okviru sistema jamstva za vloge oziroma o tem, da vloga
ni več v celoti upravičena do tega jamstva.
59. člen
(prehodne določbe glede roka za izplačilo kritja
zajamčenih vlog)
(1) Prvi odstavek 17. člena tega zakona se glede opredelitve roka, v katerem sistem jamstva za vloge zagotovi izplačilo
kritja zajamčenih vlog, uporablja od 1. 1. 2024.
(2) V prehodnem obdobju do 31. 12. 2023 se upoštevajo
naslednji roki za izplačilo kritja zajamčenih vlog:
– do 31. 12. 2018 do 20 delovnih dni;
– od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 do 15 delovnih dni;
– od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 do 10 delovnih dni.
(3) Vlagatelj, ki je upravičen do jamstva iz naslova zajamčene vloge, lahko v prehodnem obdobju do 31. 12. 2023
pri sistemu jamstva za vloge vloži zahtevo za predčasno izplačilo ustreznega zneska kritja svoje zajamčene vloge zaradi

62. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. določbe 8. poglavja ZBan-1;
2. 28. in 29. točka prvega odstavka 392. člena ter 2. točka
prvega odstavka 393. člena ZBan-1.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep
o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 97/10, 26/12,
75/12 in 29/13), izdan na podlagi ZBan-1.
63. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/16-5/16
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EPA 1025-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o kmetijskih
zemljiščih (ZKZ-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 31. marca 2016.
Št. 003-02-2/2016-12
Ljubljana, dne 8. aprila 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-E)
1. člen
V Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11
– uradno prečiščeno besedilo in 58/12) se v prvem odstavku
1.c člena beseda »devetega« nadomesti z besedo »osmega«.
V drugem odstavku se besedilo »osebno ime in naslov
lastnika, osebno ime in naslov zakupnika« nadomesti z besedilom »osebno ime, naslov prebivališča in enotno matično
številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) lastnika ali
zakupnika«.
V tretjem odstavku se beseda »devetega« nadomesti z
besedo »osmega«.
2. člen
V prvem odstavku 3.c člena se za prvo alineo doda nova
druga alinea, ki se glasi:
»– nagib do 11 odstotkov,«.
Dosedanja druga alinea postane tretja alinea.
Dosedanja tretja alinea, ki postane četrta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
»– razpoložljivost vodnih virov, primernih za namakanje,«.
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta peta in šesta
alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija iz 3.f člena tega zakona za vsako lokalno
skupnost na stroške ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka in pripravi strokovno podlago s področja kmetijstva (v nadaljnjem
besedilu: strokovna podlaga), ki mora vsebovati ugotovitve
o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka. Na zahtevo
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, mora strokovna podlaga vsebovati ugotovitve o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega
odstavka tudi za druga zemljišča, potencialno primerna za
kmetijsko pridelavo.«.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku besedilo
»prve, druge in tretje alinee« črta.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »akta« doda besedilo », iz katerega izhaja,
da se s prostorskim aktom predlaga sprememba namenske
rabe kmetijskih zemljišč,«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek,
se beseda »šestih« nadomesti z besedo »treh«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »predloge območij iz četrte in pete alinee
drugega odstavka tega člena ter« črta.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane deveti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
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»V prostorskem aktu lokalne skupnosti se določijo območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč.«.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane deseti odstavek, se besedilo »podrobnejše pogoje iz četrte in pete alinee
drugega odstavka tega člena in« črta.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane enajsti
odstavek, se beseda »devetega« nadomesti z besedo »osmega«.
Dosedanji trinajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
3. člen
3.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»3.č člen
Lokalna skupnost lahko v prostorskem aktu lokalne skupnosti na območjih kmetijskih zemljišč dopusti gradnjo naslednjih objektov ali posegov v prostor:
a) agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč;
b) enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, razen kleti in vinske kleti;
c) objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo
nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko
presega velikost nezahtevnih objektov;
č) čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do
vključno 40 m2;
d) staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2;
e) pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);
f) pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov;
g) raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in
geotermičnega energetskega vira;
h) začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik);
i) opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija
(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);
j) začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
k) dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če
gre za objekt, ki:
– ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;
l) gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s
pripadajočimi objekti in priključki nanje, in
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje;
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m) rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki
jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita
čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni
in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne
ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste
treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;
n) mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre
za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
Ne glede na točko b) prejšnjega odstavka lahko lokalna
skupnost v prostorskem aktu lokalne skupnosti na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč dopusti gradnjo le
naslednjih enostavnih in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov: rastlinjak, ograja za pašo živine, obora
za rejo divjadi, ograja in opora za trajne nasade in opora
za mreže proti toči, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov,
kozolec, dvojni kozolec (toplar), molzišče, napajalno korito,
krmišče, kmečka lopa.
Ne glede na točko c) prvega odstavka tega člena lahko lokalna skupnost v prostorskem aktu lokalne skupnosti
na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč dopusti
gradnjo le naslednjih objektov, ki so proizvod, dan na trg v
skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ki po velikosti ne presegajo
nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko
presega velikost nezahtevnih objektov: rastlinjak, ograja za
pašo živine, obora za rejo divjadi, ograja in opora za trajne
nasade in opora za mreže proti toči, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, kozolec, dvojni kozolec (toplar), molzišče,
napajalno korito, krmišče, kmečka lopa.
Lokalna skupnost lahko v prostorskem aktu lokalne
skupnosti za gradnjo staj iz točke d) prvega odstavka tega
člena, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov iz točk b)
in c) prvega odstavka tega člena ter objektov iz drugega in
tretjega odstavka tega člena, ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni
objekti, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za
rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za
mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov,
predpiše strožje pogoje kot so določeni v 3.ča členu tega
zakona glede zahtevanih površin kmetijskih zemljišč, ki jih
mora izpolnjevati investitor, da lahko gradi na kmetijskem
zemljišču.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka lahko lokalna
skupnost v prostorskem aktu lokalne skupnosti za gradnjo
objektov iz prvega odstavka tega člena, razen začasnih
ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, predpiše tudi dodatne pogoje in kriterije,
ki jih mora za gradnjo na kmetijskem zemljišču izpolnjevati
investitor.
Na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč ni
dopustno vzpostavljati območij za omilitvene in izravnalne
ukrepe po zakonu, ki ureja ohranjanje narave.
Ne glede na prejšnji odstavek se na območju trajno
varovanih kmetijskih zemljišč lahko izjemoma vzpostavljajo
območja za omilitvene in izravnalne ukrepe po zakonu, ki
ureja ohranjanje narave, ki so povezani z obstoječimi ali
načrtovanimi prostorskimi ureditvami državnega pomena s
področja cestne in železniške infrastrukture iz prvega ali
drugega odstavka 3.e člena tega zakona, če jih ni mogoče
umestiti na druga zemljišča.
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti iz točk b) in c)
prvega odstavka tega člena ter drugega in tretjega odstavka
tega člena, čebelnjaki iz točke č) prvega odstavka tega člena
ter staje iz točke d) prvega odstavka tega člena se lahko
uporabljajo le v kmetijske namene.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za obrambo, podrobneje določi vrste začasnih
ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami iz točke j) prvega odstavka tega člena.«.
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4. člen
Za 3.č členom se doda nov 3.ča člen, ki se glasi:
»3.ča člen
Ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, lahko staje
in pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so po predpisu, ki
ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za
rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže
proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške
površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali
b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco
dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.«.
5. člen
Za 3.e členom se doda nov 3.ea člen, ki se glasi:
»3.ea člen
Lokalna skupnost lahko, če to ni v nasprotju s strateškimi
usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti, z občinskim podrobnim prostorskim načrtom v skladu z zakonom, ki
ureja prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem besedilu: OPPN),
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje naslednje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni
kmetijski dejavnosti:
a) stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave
neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
b) stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki,
staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živali), vključno z
objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki
ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje;
c) stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti,
seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe za predelavo
lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne, sušilnice sadja ipd.);
č) druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za
shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije).
Objekti iz tega člena se najprej načrtujejo v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva oziroma zadruge,
registrirane za dejavnost kmetijstva, če pa to ni mogoče, pa se
jih prednostno načrtujejo na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.
Za načrtovanje objektov po tem členu mora lokalna skupnost osnutku OPPN priložiti elaborat, iz katerega je razvidno,
da se objekti iz tega člena načrtujejo v skladu s prejšnjim
odstavkom.
V postopek priprave OPPN iz tega člena so lahko vključene le pobude subjektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora
biti nosilec te kmetije obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206,
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15);
b) v primeru kmetijskega gospodarstva po zakonu, ki
ureja kmetijstvo, organiziranega kot samostojni podjetnik ali
pravna oseba, mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred
vložitvijo pobude iz petega odstavka tega člena z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 60 odstotkov svojega letnega prihodka, pri čemer mora biti ta prihodek večji
od 30.000 eurov;
c) v primeru zadruge, registrirane za dejavnost kmetijstva,
mora zadruga v letu pred vložitvijo vloge iz petega odstavka
tega člena z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj
50.000 eurov svojega letnega prihodka;
č) v primeru agrarne skupnosti, registrirane v skladu z
Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15),
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mora agrarna skupnost imeti v lasti najmanj 20 ha kmetijskih
zemljišč.
Pobuda iz prejšnjega odstavka se vloži na lokalno skupnost.
Ne glede na določbe zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, lokalna skupnost s sklepom o začetku priprave OPPN
ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev iz točke a), točke b), točke c)
oziroma iz točke č) četrtega odstavka tega člena.
Če se objekti po tem členu načrtujejo na kmetijskem
zemljišču v lasti Republike Slovenije, mora z načrtovanimi
objekti soglašati upravljavec kmetijskega zemljišča, ki je v lasti
Republike Slovenije.
Za potrebe odmere komunalnega prispevka se zemljišča
v območju OPPN iz tega člena štejejo za stavbna zemljišča.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se z OPPN lahko
načrtuje preselitev kmetijskih gospodarstev v celoti, pri čemer
se sme ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta izdati šele po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za kmetijske objekte iz prvega odstavka
tega člena.
Kmetijski objekti iz prvega odstavka tega člena se lahko
uporabljajo le v kmetijske namene.
Ne glede na zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, se
prostorski akt lokalne skupnosti, ki določa namensko rabo
prostora, z uveljavitvijo OPPN iz tega člena nadomešča z
OPPN v delu, ki ga določa OPPN. Lokalna skupnost ob prvi
spremembi prostorskega akta lokalne skupnosti spremembe, ki
so nastale z uveljavitvijo OPPN, vnese v prostorski akt lokalne
skupnosti po postopku, kot to določa zakon, ki ureja prostorsko
načrtovanje.«.
6. člen
Za 3.h členom se doda nov 3.ha člen, ki se glasi:
»3.ha člen
Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena je pogoj za izdajo dovoljenja za gradnjo v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo
objektov za objekte državnega pomena, katerih investitor je
Republika Slovenija in za katere je odmerjena odškodnina zaradi spremembe namembnosti višja od 2.000.000 eurov, plačilo
polovice vrednosti odmerjene odškodnine zaradi spremembe
namembnosti. Plačilo druge polovice je eden od pogojev za
pridobitev uporabnega dovoljenja.
Če je objekt iz prejšnjega odstavka vodni objekt v skladu
z zakonom, ki ureja vode, in je namenjen tudi odvzemu vode
za namakanje kmetijskih zemljišč, se odškodnina zaradi spremembe namembnosti na podlagi sklepa vlade zniža za vrednost investicije v ureditve, ki so namenjene odvzemu vode za
namakanje kmetijskih zemljišč, in sicer se ta vrednost odšteje
od dela odmerjene odškodnine zaradi spremembe namembnosti, ki jo mora investitor plačati za pridobitev uporabnega
dovoljenja, vendar največ za polovico celotne odškodnine.«.
7. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Na zemljiščih, ki so po namenski in dejanski rabi kmetijska, je nasade miskanta ter nasade lesnih, grmovnih in drevesnih vrst, ki niso namenjene pridelavi sadja in oljk, dopustno
saditi le, če imajo boniteto manj od 30.
Za nasad po tem členu se šteje strnjen nasad rastlin za
gospodarsko rabo z gostoto 50 ali več rastlin na ha.«.
8. člen
V prvem odstavku 7. člena se tretja alinea črta.
Dosedanja četrta alinea postane tretja alinea.
V tretjem odstavku se besedilo »najpozneje v enem letu
od vročitve odločbe« nadomesti z besedilom »v skladu z roki,
določenimi v odločbi, ki pa ne smejo biti daljši od enega leta«.
V četrtem odstavku se besedilo »ali tretjo« črta.
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V petem odstavku se besedilo »ali tretje« črta.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki
se glasi:
»Oseba, ki ni lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča, uporablja kmetijska zemljišča na lastno odgovornost.«.
9. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega
zemljišča, gozda ali kmetije:
a) v okviru agrarnih operacij;
b) med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, lastnikom in njegovim zakonitim dedičem, razen če gre za
promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu s prejšnjim členom;
c) med solastniki, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali
kmetija v lasti dveh ali več solastnikov, kadar pogodbo sklepajo
vsi solastniki;
č) na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju;
d) na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe,
razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu s
prejšnjim členom;
e) če gre za kmetijsko zemljišče, površine največ 1000 m2,
na katerem stoji manj zahteven ali zahteven objekt, ki ima v
skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, izdano pravnomočno dovoljenje za gradnjo;
f) na podlagi darilne pogodbe iz 17.a člena tega zakona;
g) na podlagi pogodbe o preužitku, razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu s prejšnjim členom, ter
razveze takšne pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja;
h) na podlagi pogodbe o nakupu kmetijskega zemljišča,
namenjenega gradnji gradbeno inženirskih objektov, ki so po
predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino
lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in
lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi
objekti in priključki nanje. Iz pogodbe mora biti jasno razvidno,
da gre za nakup kmetijskega zemljišča, ki bo namenjeno gradnji objektov iz te točke;
i) na podlagi pogodbe o nakupu kmetijskega zemljišča,
namenjenega rekonstrukciji občinske ali državne ceste v skladu z zakonom, ki ureja ceste, vključno z objekti, ki jih pogojuje
načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi,
nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni
objekti, urbana oprema), ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti
zaradi rekonstrukcije ceste. Iz pogodbe mora biti jasno razvidno, da gre za nakup kmetijskega zemljišča, ki bo namenjeno
gradnji objektov iz te točke;
j) na podlagi pogodbe o menjavi kmetijskega zemljišča, ki
je v lasti lokalne skupnosti, za stavbno zemljišče;
k) na podlagi pogodbe, sklenjene med lokalno skupnostjo, lastnikom kmetijskega zemljišča in lastnikom stavbnega
zemljišča, s katero lokalna skupnost kupi kmetijsko zemljišče
in ga menja s stavbnim zemljiščem, če se predkupni upravičenec iz 2. točke prvega odstavka 23. člena tega zakona strinja
z nakupom kmetijskega zemljišča in ima lastnik stavbnega
zemljišča status kmeta po prvi alinei prvega odstavka 24. člena
tega zakona ali če kmetijsko zemljišče, ki ga ima v lasti lastnik
stavbnega zemljišča, meji na kmetijsko zemljišče, ki je predmet
menjave;
l) na podlagi pogodbe o nakupu kmetijskega zemljišča,
namenjenega gradnji objekta, ki je načrtovan z OPPN v skladu
3.ea členom tega zakona, v skladu z OPPN, ki velja za območje, na katerem to zemljišče leži. Iz pogodbe mora biti jasno
razvidno, da je kupec kmetijskega zemljišča investitor, ki je
podal pobudo za pripravo OPPN na lokalno skupnost;
m) na podlagi pogodbe o menjavi zemljišča, ki mu je v
skladu z zakonom, ki ureja vode, prenehal status naravnega
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vodnega javnega dobra in je po namenski rabi kmetijsko zemljišče, z zemljiščem, ki je v skladu z zakonom, ki ureja vode,
naravno vodno javno dobro tekočih celinskih voda, ali z zemljiščem, ki mu je v skladu z zakonom, ki ureja vode, podeljen
status grajenega vodnega javnega dobra. Pogodbi mora biti
priložena odločba o prenehanju statusa naravnega vodnega
javnega dobra.«.
V tretjem odstavku se četrta alinea črta.
10. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče,
gozd ali kmetijo, mora ponudbo predložiti upravni enoti na
območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži.
Šteje se, da je lastnik s predložitvijo ponudbe upravni enoti
upravno enoto pooblastil za prejem pisne izjave o sprejemu
ponudbe.«.
V drugem odstavku se v prvi alinei beseda »osebne« črta.
V drugi alinei se besedilo »katastrska kultura« črta.
V tretjem odstavku se beseda »občini« nadomesti z besedilom »lokalni skupnosti«.
11. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »s povratnico
prodajalcu in« črta.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Ko upravna enota prejme izjavo o sprejemu ponudbe
na način, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, je
pravni posel sklenjen pod odložnim pogojem odobritve s strani
upravne enote.
Če se izjava o sprejemu ponudbe pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko je upravna enota prejela izjavo o sprejemu
ponudbe, šteje dan oddaje na pošto.«.
12. člen
V prvem odstavku 22. člena se beseda »šestdesetih«
nadomesti z besedo »tridesetih«.
V zadnjem stavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena
v pisni obliki.«.
V drugem odstavku se v drugem stavku pika nadomesti z
vejico in doda besedilo »in so v predpisanem roku vložili vlogo
za odobritev pravnega posla.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»O tem, ali odobritev pravnega posla ni potrebna, upravna
enota izda odločbo.«.
V petem odstavku se besedilo »odločbe o odobritvi oziroma potrdila iz tega člena« nadomesti z besedilom »pravnomočne odločbe po tem členu«.
13. člen
V tretjem odstavku 56. člena se besedilo »67 odstotkov«
nadomesti z besedilom »dve tretjini«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Ne glede na določbe stvarnopravnega zakonika se za
posamezno zemljiško parcelo v solastnini šteje, da se lastniki
strinjajo z uvedbo komasacije, če odločitev o tem sprejmejo s
soglasjem solastnikov, ki imajo v lasti več kot dve tretjini solastniških deležev.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Predlogu za uvedbo komasacijskega postopka je treba
priložiti:
– predvidene meje komasacijskega območja;
– predlog celovite idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, usklajen z drugimi sočasnimi agrarnimi operacijami;
– predvidena območja ureditve zemljiškega katastra na
območju komasacije;
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– mnenje javne službe kmetijskega svetovanja o upravičenosti komasacije z oceno pričakovanih učinkov;
– seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih
imenih in naslovih prebivališč, EMŠO, površinah, ki jih imajo
v lasti na predvidenem komasacijskem območju, in upravno
overjene izjave lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo komasacijskega postopka. Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za
uvedbo priložiti podatek o firmi, sedežu, davčni številki, površinah zemljišč, ki jih ima v lasti na predvidenem komasacijskem
območju, in upravno overjeno izjavo zastopnika pravne osebe,
da se strinja z uvedbo komasacijskega postopka;
– imena članov komasacijskega odbora iz 61. člena tega
zakona;
– podatke o firmi in sedežu investitorja komasacije, ki
mora biti pravna oseba;
– predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov,
če se predlaga uvedba komasacijskega postopka na območjih
varovanj in omejitev po posebnih predpisih.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Soglasja ali dovoljenja iz osme alinee prejšnjega odstavka so sestavni del predloga za uvedbo komasacijskega
postopka.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo sedmi,
osmi in deveti odstavek.
14. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»66. člen
Pri vrednotenju zemljišč se zemljišča uvrščajo v vrednostne razrede. Vsakemu vrednostnemu razredu se določi vrednost enega kvadratnega metra v cenilnih enotah. Cenilni enoti
se določi vrednost v denarju.
Metoda vrednotenja zemljišč iz prejšnjega odstavka temelji na oceni proizvodne sposobnosti zemljišča, ki se določi v
obliki bonitetnih točk, ter vrednosti prostora.
Osebe za vrednotenje kmetijskih zemljišč po tem členu
morajo imeti pooblastilo za bonitiranje v skladu z zakonom, ki
ureja evidentiranje nepremičnin.
Sestavni del elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju v skladu s 63. členom tega zakona je tudi
elaborat spremembe bonitete zemljišč v skladu z zakonom, ki
ureja evidentiranje nepremičnin. Ne glede na zakon, ki ureja
evidentiranje nepremičnin, spremembe bonitete zemljišč Geodetska uprava Republike Slovenije po uradni dolžnosti evidentira v zemljiškem katastru ob evidentiranju nove razdelitve
zemljišč na komasacijskem območju.
Podrobnejšo metodologijo vrednotenja zemljišč iz prvega
in drugega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za
kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za geodetske
zadeve.«.
15. člen
Za 77. členom se doda naslov podpoglavja, ki se glasi:
»5.1 Agromelioracije«.
16. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen
Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne,
kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje,
odstranitve kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave
in razgradnje teras, ureditve gorskih in kraških pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja.
Agromelioracije se delijo na:
– zahtevne in
– nezahtevne.
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Zahtevne agromelioracije so:
a) izdelava in razgradnja teras,
b) ureditev manjših odvodnjavanj, ki presegajo omejitve
iz točke h) četrtega odstavka tega člena,
c) ureditev novih poljskih poti,
č) agromelioracije, katerih del je vnos:
– zemeljskega izkopa, ki ne izhaja z območja predlagane
agromelioracije, razen če gre za rodovitno zemljo, ali
– umetno pripravljene zemljine.
Nezahtevne agromelioracije so:
a) izravnava zemljišča,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
č) nasipavanje rodovitne zemlje,
d) odstranitev kamnitih osamelcev,
e) ureditev obstoječih poljskih poti,
f) ureditev gorskih in kraških pašnikov,
g) apnenje,
h) ureditev manjših odvodnjavanj na površini do 1 ha in
i) založno gnojenje.
Za agromelioracije iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti odločbe o uvedbi agromelioracije, je pa treba pridobiti
ustrezna soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se bo
predvidena nezahtevna agromelioracija izvedla na območjih
varovanj in omejitev po posebnih predpisih.
Sanacija odlagališč in posledic izkoriščanja mineralnih
surovin se ne štejeta za agromelioracijo po tem zakonu.«.
17. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen
Predlog za uvedbo zahtevne agromelioracije lahko vložijo
lastniki kmetijskih zemljišč na predvidenem območju zahtevne
agromelioracije oziroma fizične ali pravne osebe, ki jih pooblastijo lastniki zemljišč na predvidenem območju zahtevne agromelioracije, in imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih
zemljišč s predvidenega agromelioracijskega območja. Predlog
za uvedbo zahtevne agromelioracije se vloži pri ministrstvu,
pristojnem za kmetijstvo.
Ne glede na določbe stvarnopravnega zakonika se za
posamezno zemljiško parcelo v solastnini šteje, da se lastniki
strinjajo z uvedbo agromelioracije, če odločitev o tem sprejmejo s soglasjem solastnikov, ki imajo v lasti več kot dve tretjini
solastniških deležev.
Predlogu za uvedbo zahtevne agromelioracije je treba
priložiti:
a) grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu z razvidnimi mejami
parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine
(v merilu 1:2500 ali 1:5.000), iz katere mora biti razvidna meja
območja zahtevne agromelioracije. Iz grafične priloge mora
biti razvidno tudi, kateri lastniki se strinjajo z uvedbo zahtevne
agromelioracije;
b) seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih
imenih in naslovih prebivališč, EMŠO, površinah, ki jih imajo
v lasti na predvidenem območju zahtevne agromelioracije, in
upravno overjene izjave lastnikov, ki se strinjajo z uvedbo zahtevne agromelioracije. Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti podatek o firmi, sedežu, davčni številki,
površinah zemljišč, ki jih ima v lasti na predvidenem območju
zahtevne agromelioracije, in upravno overjeno izjavo zastopnika
pravne osebe, da se strinja z uvedbo zahtevne agromelioracije;
c) načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del, ki ga
izdela javna služba kmetijskega svetovanja;
č) predvideni datum zaključka agromelioracijskih del, ki ne
sme biti daljši od dveh let od datuma pravnomočnosti odločbe
o uvedbi zahtevne agromelioracije;
d) predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov,
če se predlaga uvedba zahtevne agromelioracije na območjih
varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
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e) okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo okolja, če gre za zahtevno agromelioracijo iz točke č)
tretjega odstavka prejšnjega člena.
Soglasja ali dovoljenja iz točk d) in e) prejšnjega odstavka
so sestavni del predloga za uvedbo zahtevne agromelioracije.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pri pristojnih organih
preveri skladnost seznama lastnikov zemljišč in njihovih izjav
za uvedbo zahtevne agromelioracije ter skladnost zahtevne
agromelioracije s prostorskim aktom lokalne skupnosti.«.
18. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»80. člen
Zahtevna agromelioracija se uvede z odločbo ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo, iz katere so razvidni:
– meja območja zahtevne agromelioracije;
– katastrske občine in parcelne številke, na katerih se
uvede zahtevna agromelioracija;
– predvidena agromelioracijska dela, njihova količina in
lokacija in
– predvideni datum zaključka agromelioracijskih del.
Grafična priloga točke a) tretjega odstavka prejšnjega člena in načrt agromelioracijskih del skupaj s popisom del iz točke
c) tretjega odstavka prejšnjega člena sta sestavni del odločbe
o uvedbi zahtevne agromelioracije in sta na vpogled strankam
v postopku pri pristojnem organu.
Odločba o uvedbi zahtevne agromelioracije se vroči vsem
lastnikom kmetijskih zemljišč na območju zahtevne agromelioracije. Če lastnik kmetijskega zemljišča za uvedbo zahtevne
agromelioracije pooblasti fizično ali pravno osebo, se odločba o
uvedbi zahtevne agromelioracije vroči tudi pooblaščeni osebi.«.
19. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
Predlog za uvedbo agromelioracije na območju komasacije, ki je bila pravnomočno uvedena po 30. juniju 2014 (v nadaljnjem besedilu: agromelioracija na komasacijskem območju),
lahko vložijo lastniki kmetijskih zemljišč na predvidenem območju agromelioracije oziroma fizične ali pravne osebe, ki jih
pooblastijo lastniki zemljišč na predvidenem območju agromelioracije, in imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih
zemljišč s predvidenega agromelioracijskega območja. Predlog
za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju se vloži
pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
Predmet agromelioracij na komasacijskem območju so
kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna
in druga zemljišča.
Površina agromelioracijskega območja je enaka površini
območja komasacije.
Ne glede na zahtevnost agromelioracije je treba odločbo
o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju pridobiti
za vse ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke
lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na zemljišče.
Ne glede na določbe stvarnopravnega zakonika se za
posamezno zemljiško parcelo v solastnini šteje, da se lastniki
strinjajo z uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju,
če odločitev o tem sprejmejo s soglasjem solastnikov, ki imajo
v lasti več kot dve tretjini solastniških deležev.
Predlogu za uvedbo agromelioracije na komasacijskem
območju je treba priložiti:
a) pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka ali potrdilo pristojne upravne enote, da so vse odločbe
o razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada vročene, ali pravnomočno odločbo o razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada;
b) predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja ali sklep o potrditvi idejne zasnove ureditve komasacijskega postopka. Iz predloga idejne zasnove ureditve komasacijskega postopka oziroma potrjene idejne zasnove ureditve
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komasacijskega postopka mora biti razvidno, katera agromelioracijska dela so na komasacijskem območju predvidena, v
kakšnih količinah in na katerih lokacijah;
c) grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu z razvidnimi mejami
parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine
(v merilu 1:2.500 ali 1:5.000), iz katere mora biti razvidna meja
območja agromelioracije na komasacijskem območju. Iz grafične priloge mora biti razvidno tudi, kateri lastniki se strinjajo z
uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju;
č) seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih
imenih in naslovih prebivališč, EMŠO, površinah, ki jih imajo
v lasti na predvidenem območju agromelioracije na komasacijskem območju, in upravno overjene izjave lastnikov, ki se
strinjajo z uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju.
Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti
podatek o firmi, sedežu, davčni številki, površinah zemljišč,
ki jih ima v lasti na predvidenem območju agromelioracije na
komasacijskem območju, in upravno overjeno izjavo zastopnika pravne osebe, da se strinja z uvedbo agromelioracije na
komasacijskem območju;
d) predvideni datum zaključka agromelioracijskih del, ki
ne sme biti daljši od petih let od datuma pravnomočnosti odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju;
e) predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov,
če se predlaga uvedba agromelioracije na območjih varovanj
in omejitev po posebnih predpisih;
f) okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo okolja, če gre za vnos umetno pripravljene zemljine ali
nasipavanje kmetijskih zemljišč z zemeljskim izkopom, ki ne izhaja z območja predlagane agromelioracije na komasacijskem
območju, razen če gre za vnos rodovitne zemlje.
Soglasja ali dovoljenja iz točk e) in f) prejšnjega odstavka
so sestavni del predloga za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pri pristojnih organih preveri skladnost seznama lastnikov zemljišč in njihovih
izjav za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju
ter skladnost agromelioracije na komasacijskem območju s
prostorskim aktom lokalne skupnosti.
Če se agromelioracija uvede na območju, kjer se izvaja
komasacijski postopek, pri katerem je bila odločba o novi
razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada že vročena vsem
komasacijskim udeležencem, se soglasja za uvedbo agromelioracije na komasacijskem območju pridobivajo od lastnikov
zemljišč, kot to izkazuje odločba o novi razdelitvi zemljišč
komasacijskega sklada. Če je v teh primerih treba za izvedbo
agromelioracije pridobiti tudi dovoljenje za gradnjo v skladu z
zakonom, ki ureja graditev objektov, se to izda na zemljiškokatastrsko stanje parcel, kot to izkazuje odločba o novi razdelitvi
zemljišč komasacijskega sklada. Tudi odločba o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju se v teh primerih izda
na zemljiškokatastrsko stanje parcel, kot to izkazuje odločba o
novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.
Agromelioracija na komasacijskem območju se uvede
z odločbo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, iz katere so
razvidni:
– meja območja agromelioracije na komasacijskem območju;
– površina območja agromelioracije;
– katastrske občine in parcelne številke, na katerih se
uvede agromelioracija;
– predvidena agromelioracijska dela, njihova količina in
lokacija, kot je razvidno iz predloga celovite idejne zasnove
ureditve komasacijskega območja oziroma potrjene idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, in
– predvideni datum zaključka agromelioracijskih del.
Grafična priloga iz točke c) šestega odstavka tega člena
je sestavni del odločbe o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju in je na vpogled strankam v postopku pri
pristojnem organu.

Uradni list Republike Slovenije
Odločba o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju se vroči vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na območju
agromelioracije. Če lastnik kmetijskega zemljišča za uvedbo
agromelioracije na komasacijskem območju pooblasti fizično
ali pravno osebo, se odločba o uvedbi agromelioracije na komasacijskem območju vroči tudi pooblaščeni osebi.«.
20. člen
Za 81. členom se doda naslov podpoglavja, ki se glasi:
»5.2 Osuševanje«.
21. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen
Osuševalni sistem je skup objektov in naprav za urejanje
in vzdrževanje talnega vodnega režima.
Osuševalni sistem je sestavljen iz primarne in sekundarne
odvodnje.
Primarna odvodnja je mreža osuševalnih jarkov.
Sekundarna odvodnja je drenažna odvodnja na parcelah.
Izgradnja novih osuševalnih sistemov ni dopustna.«.
22. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
Osuševalni sistem se lahko ukine:
– če osuševanje na območju osuševalnega sistema zaradi spremembe talnega vodnega režima ni več potrebno ali
– če se z ukinitvijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki
imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč na
območju osuševalnega sistema, in če se z ukinitvijo strinjata
dve tretjini lastnikov kmetijskih zemljišč na območju osuševalnega sistema.
Območje osuševalnega sistema se lahko spremeni na
predlog izvajalca javne službe upravljanja in vzdrževanja, izbranega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec državne javne službe), lastnika osuševalnega sistema ali lastnika kmetijskega zemljišča, ki izkazuje, da
parcela ni del osuševalnega sistema.
V primerih iz prvega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, odloči na podlagi vloge izvajalca državne
javne službe ali lastnika osuševalnega sistema. Vlogi v primerih
iz prve alinee prvega odstavka tega člena je treba priložiti študijo, ki jo izdelata hidrogeolog in agronom in jo financira lastnik
osuševalnega sistema. Vlogi v primerih iz druge alinee prvega
odstavka tega člena je treba priložiti upravno overjena soglasja
lastnikov kmetijskih zemljišč.
V primerih iz drugega odstavka tega člena ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, odloči na podlagi vloge izvajalca državne javne službe, lastnika osuševalnega sistema ali lastnika kmetijskega zemljišča, ki je predmet spremembe območja
osuševalnega sistema. Vlogi je treba priložiti elaborat, ki ga
izdelata hidrogeolog in agronom, financira pa ga pobudnik iz
drugega odstavka tega člena.
Na podlagi pravnomočne odločbe iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena se sprememba evidentira v evidenci melioracijskih sistemov in naprav, ki se vodi v skladu z zakonom, ki
ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: evidenca melioracijskih
sistemov in naprav).
Ukinitev osuševalnega sistema ne pomeni tudi njegove
razgradnje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.«.
23. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč na območju osuševalnega
sistema lahko zaradi usklajevanja in zastopanja interesov pri
vzdrževanju osuševalnega sistema ustanovijo osuševalno dru-
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štvo v skladu z zakonom, ki ureja društva. Kot reprezentativno
se šteje tisto osuševalno društvo, ki združuje lastnike zemljišč,
ki imajo v lasti več kot polovico površin zemljišč na območju
osuševalnega sistema.
Lastniki kmetijskih zemljišč na območju osuševalnega
sistema lahko zaradi prenosa lastninske pravice na primarni odvodnji osuševalnega sistema ter prenosa upravljanja in
vzdrževanja osuševalnega sistema na osuševalno zadrugo
ustanovijo osuševalno zadrugo v skladu s tem zakonom in v
skladu z zakonom, ki ureja zadruge. Akt o ustanovitvi in zadružna pravila morajo biti sprejeti s soglasjem lastnikov zemljišč,
ki imajo v lasti več kot polovico površin zemljišč na območju
osuševalnega sistema.«.
24. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
Če lokalna skupnost izkaže interes za prenos lastninske
pravice na primarni odvodnji osuševalnega sistema in se s
pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, lastniki
zemljišč, po katerih poteka primarna odvodnja osuševalnega
sistema, in lokalno skupnostjo lastninska pravica prenese na
lokalno skupnost, se hkrati s prenosom lastninske pravice preneseta tudi upravljanje in vzdrževanje tega sistema.
Če lokalna skupnost ne izkaže interesa za prenos lastninske pravice na primarni odvodnji osuševalnega sistema in se
s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, lastniki
zemljišč, po katerih poteka primarna odvodnja osuševalnega
sistema, in osuševalno zadrugo lastninska pravica prenese na
osuševalno zadrugo, se hkrati s prenosom lastninske pravice
preneseta tudi upravljanje in vzdrževanje tega sistema.«.
25. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»87. člen
Upravljanje in vzdrževanje osuševalnih sistemov je predmet javne službe upravljanja in vzdrževanja v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: državna javna
služba).
Upravljanje in vzdrževanje osuševalnih sistemov, katerih
lastnik primarne odvodnje osuševalnega sistema je lokalna
skupnost (v nadaljnjem besedilu: osuševalni sistemi, ki so v
lasti lokalnih skupnosti), se izvaja kot lokalna javna služba.«.
26. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen
Nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih
sistemov, ki so predmet državne javne službe, in osuševalnih
sistemov, ki so v lasti lokalnih skupnosti, zagotavljajo lastniki
zemljišč v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, ki je
vključena v območje osuševalnega sistema.
Podlaga za določitev višine nadomestila na hektar za
kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov, ki so predmet
državne javne službe, so programi vzdrževanja osuševalnih
sistemov, ki jih pripravi izvajalec državne javne službe. Podlaga za določitev višine nadomestila na hektar za kritje stroškov
vzdrževanja osuševalnih sistemov, ki so v lasti lokalnih skupnosti, so programi vzdrževanja osuševalnih sistemov, ki jih
pripravijo izvajalci lokalnih javnih služb.
Predlog višine nadomestila na hektar za kritje stroškov
vzdrževanja osuševalnih sistemov, ki so predmet državne javne
službe, in osuševalnih sistemov, ki so v lasti lokalnih skupnosti,
morajo izvajalec državne javne službe in izvajalci lokalnih javnih služb na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posredovati do
1. novembra leta pred odmero nadomestila. Višino nadomestila
na hektar za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov
na predlog izvajalca državne javne službe in izvajalcev lokalnih
javnih služb predpiše minister, pristojen za kmetijstvo.
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Lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč na območju osuševalnega sistema, ki je predmet državne javne službe, lahko
vzdrževalna dela opravijo sami po predhodnem soglasju izvajalca državne javne službe.
Lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč na območju osuševalnega sistema, ki so v lasti lokalnih skupnosti, lahko vzdrževalna dela opravijo sami po predhodnem soglasju izvajalcev
lokalnih javnih služb.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, do 15. decembra leta
pred odmero nadomestila na davčni organ za posameznega
lastnika ali zakupnika kmetijskih zemljišč na območju osuševalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena v dogovorjeni
strukturi posreduje:
a) osebno ime, naslov prebivališča in EMŠO ali firmo,
sedež in naslov ter matično številko, če gre za pravno osebo;
b) imena in šifre osuševalnih sistemov, v katere so vključena kmetijska zemljišča;
c) podatek o katastrskih občinah, parcelnih številkah,
površinah in deležu vključenosti parcel v območja osuševalnih
sistemov;
č) višino nadomestila na hektar za kritje stroškov vzdrževanja posameznega osuševalnega sistema, kot je razvidno iz
predpisa iz tretjega odstavka tega člena;
d) višino nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov po posameznem osuševalnemu sistemu in
e) skupno višino nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov.
Podatke iz točke a) in točke c) prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, prevzame iz zemljiškega katastra. Podatki morajo biti zajeti na dan 30. junij leta pred odmero
nadomestila.
Za kmetijska zemljišča, ki so v lasti Republike Slovenije
in z njimi upravlja Sklad, mora Sklad ministrstvu, pristojnemu
za kmetijstvo, do 1. novembra leta pred odmero nadomestila
posredovati podatke o zakupnikih kmetijskih zemljišč na posameznem osuševalnem sistemu, zajete na dan 30. junij leta pred
odmero nadomestila.
Davčni organ na podlagi predpisa iz tretjega odstavka
tega člena in na podlagi podatkov iz šestega odstavka tega
člena izda odločbo o nadomestilu za kritje stroškov vzdrževanja
osuševalnih sistemov za posameznega lastnika za tekoče leto,
in sicer najpozneje do 31. januarja tekočega leta. Ne glede na
zakon, ki ureja davčni postopek, se nadomestilo na hektar za
kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov iz prvega
odstavka tega člena odmeri, če presega 5 eurov.
Zbrana nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov so namenski prihodek državnega proračuna
Republike Slovenije in se nakazujejo na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune
ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov.
Odmero, vplačevanje in vračanje nadomestila za kritje
stroškov osuševalnih sistemov in prisilno izterjavo neplačanih
stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov po tem členu izvrši
davčni organ. Glede vprašanj odmere, vplačevanja in vračanja
nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov, postopka prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, ugotavljanja zastaranja pravice do izterjave ter pristojnosti
davčnega organa, se uporabljata zakon, ki ureja davčni postopek, in zakon, ki ureja finančno upravo.
Če dajo lastniki kmetijska zemljišča v zakup, je zavezanec
za plačilo nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov zakupnik.
Davčni organ na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posreduje podatke o vplačanih nadomestilih za kritje stroškov
vzdrževanja osuševalnih sistemov, zajete na dan 31. marec,
15. september in 31. december tekočega leta oziroma na zahtevo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Iz podatkov mora
biti razvidno, kateri zavezanec za plačilo in v kakšni višini je
plačal nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih
sistemov.
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Izvajalec državne javne službe ali lokalna skupnost lahko
za financiranje investicijskega vzdrževanja osuševalnega sistema pridobi tudi druga sredstva.
Na podlagi zbranih nadomestil za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov iz desetega odstavka tega člena,
za osuševalne sisteme, ki so predmet državne javne službe,
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in izvajalec državne javne
službe skleneta pogodbo o financiranju vzdrževalnih del na
osuševalnih sistemih, ki so predmet državne javne službe. V
pogodbi se natančneje določijo medsebojne pravice, obveznosti, roki in način plačila.
Na podlagi zbranih nadomestil za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov iz desetega odstavka tega člena,
za osuševalne sisteme, ki so v lasti lokalne skupnosti, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in lokalna skupnost skleneta pogodbo o financiranju vzdrževalnih del na osuševalnih sistemih,
ki so v lasti lokalne skupnosti. V pogodbi se natančneje določijo
medsebojne pravice, obveznosti, roki in način plačila.«.
27. člen
Za 88. členom se doda naslov podpoglavja, ki se glasi:
»5.3 Namakanje«.
28. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»89. člen
Namakalni sistem je skup naprav za zagotovitev vode,
njeno distribucijo in rabo z namenom zagotoviti rastlinam zadostno količino vode v tleh. Kot namakalni sistemi se štejejo tudi
oroševalni sistemi za protislansko zaščito.
Namakalni sistem je sestavljen iz odvzemnega objekta,
dovodnega omrežja in namakalne opreme.
Odvzemni objekt je črpališče, vodnjak ali objekt za odvzem vode iz akumulacije.
Dovodno omrežje sestavlja oprema za dovod vode od
vodnega vira do posamezne parcele, vključno s hidrantom.
Odvzemni objekt in dovodno omrežje se lahko zgradita
tudi na zemljišču nekmetijske namenske rabe, če to ni v nasprotju s prostorskim aktom lokalne skupnosti.
Namakalna oprema je omrežje s pripadajočo opremo za
razvod vode po parcelah, ki se namakajo oziroma se na njih
preprečuje zmrzal. Namakalna oprema je last uporabnikov
namakalnega sistema.
Območje namakalnega sistema je območje, ki omogoča
namakanje kmetijskih zemljišč.
Namakalni sistemi se delijo na:
– javne namakalne sisteme, ki so v lasti lokalnih skupnosti
(v nadaljnjem besedilu: lokalni namakalni sistem);
– javne namakalne sisteme, ki so v lasti Republike Slovenije in so predmet državne javne službe (v nadaljnjem besedilu:
državni namakalni sistem);
– zasebne namakalne sisteme, ki so v lasti fizičnih ali
pravnih oseb.
Če lokalni namakalni sistem leži na območju dveh ali več
lokalnih skupnosti, se lokalne skupnosti dogovorijo o lastninski
pravici na namakalnem sistemu.
Če dovodno omrežje, ki ne leži znotraj območja lokalnega
namakalnega sistema, leži na območju dveh ali več lokalnih
skupnosti, je lastnik tega omrežja lokalna skupnost, v kateri leži
območje lokalnega namakalnega sistema.«.
29. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»90. člen
Uvedbo namakalnega sistema lahko predlagajo:
– lokalne namakalne sisteme: lokalne skupnosti;
– zasebne namakalne sisteme: lastniki kmetijskih zemljišč
na predvidenem območju namakalnega sistema ali fizične ali
pravne osebe, ki jih pooblastijo lastniki zemljišč na predvidenem območju namakalnega sistema.«.
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30. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»91. člen
Predlog za uvedbo namakalnega sistema se vloži pri
ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
Predlog za uvedbo lokalnega namakalnega sistema se
lahko vloži, če pogodbo o namakanju iz točke a) petega odstavka tega člena podpišejo lastniki kmetijskih zemljišč, ki
imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s
predvidenega območja namakalnega sistema.
Predlog za uvedbo zasebnega namakalnega sistema se
lahko vloži, če se z uvedbo zasebnega namakalnega sistema
strinjajo vsi lastniki kmetijskih zemljišč s predvidenega območja
namakalnega sistema.
Ne glede na določbe stvarnopravnega zakonika se za
posamezno zemljiško parcelo v solastnini šteje, da se lastniki
strinjajo z uvedbo namakalnega sistema, če odločitev o tem
sprejmejo s soglasjem solastnikov, ki imajo v lasti več kot dve
tretjini solastniških deležev.
Predlogu za uvedbo lokalnega namakalnega sistema je
treba priložiti:
a) pogodbo med lastnikom kmetijskega zemljišča na
predvidenem območju lokalnega namakalnega sistema in
lokalno skupnostjo, s katero se lastnik kmetijskega zemljišča
na predvidenem območju lokalnega namakalnega sistema
strinja z uvedbo in se zavezuje, da bo najpozneje v štirih letih
po izgradnji lokalnega namakalnega sistema lokalni namakalni sistem začel uporabljati in da bo kril stroške iz 96. člena
tega zakona, ki bodo nastali v zvezi z uporabo lokalnega
namakalnega sistema (v nadaljnjem besedilu: pogodba o
namakanju), v sorazmerju s površino, ki je opredeljena v
pogodbi o namakanju. Pogodba mora biti sklenjena najmanj
za čas trajanja amortizacije lokalnega namakalnega sistema. Če lokalni namakalni sistem omogoča, se lahko stroški
iz četrte in pete alinee tretjega odstavka 96. člena tega
zakona obračunavajo po dejanski porabi. Če je kmetijsko
zemljišče dano v zakup, je podpisnik pogodbe o namakanju
tudi zakupnik;
b) grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu z razvidnimi mejami
parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine
(v merilu 1:2.500 ali 1:5.000), iz katere morajo biti razvidni meja
območja lokalnega namakalnega sistema, lokacija odvzemnega objekta in dovodno omrežje, ki ni znotraj meje območja
lokalnega namakalnega sistema. Iz grafične priloge mora biti
razvidno tudi, kateri lastniki so podpisali pogodbo o namakanju,
in parcele lastnikov kmetijskih zemljišč, ki so želeli podpisati pogodbo o namakanju, a niso del predvidenega območja uvedbe
lokalnega namakalnega sistema zaradi razlogov iz sedmega
odstavka tega člena;
c) seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih
imenih in naslovih prebivališč, EMŠO in površinah, ki jih imajo
v lasti na predvidenem območju lokalnega namakalnega sistema. Če gre za pravno osebo, je treba predlogu za uvedbo
priložiti podatek o firmi, sedežu, davčni številki in površinah
zemljišč, ki jih ima v lasti na predvidenem območju lokalnega
namakalnega sistema;
č) investicijski program ali dokument identifikacije investicijskega projekta, ki mora biti izdelan v skladu s predpisi, ki
urejajo enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
d) predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov,
če se predlaga uvedba lokalnega namakalnega sistema na
območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
e) vodna pravica za namakanje kmetijskih zemljišč, podeljena z aktom v skladu z zakonom, ki ureja vode (v nadaljnjem
besedilu: vodna pravica). Ne glede na zakon, ki ureja vode, se
vodna pravica po postopku, določenem z zakonom, ki ureja
vode, podeli lokalni skupnosti, ki predlaga uvedbo lokalnega
namakalnega sistema.
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Meja območja lokalnega namakalnega sistema mora biti
določena tako, da mejo območja namakalnega sistema iz točke
b) prejšnjega odstavka tvori sklenjen pas kmetijskih zemljišč,
katerih lastniki so podpisali pogodbo o namakanju, v okviru
razpoložljivega vodnega vira oziroma finančnih sredstev lokalne skupnosti.
Če vodni vir oziroma finančna sredstva lokalne skupnosti
ne omogočajo namakanja vseh kmetijskih zemljišč, katerih lastniki bi želeli podpisati pogodbo o namakanju, imajo prednost
lastniki tistih kmetijskih zemljišč, katerih predvidena površina
namakanja je večja.
Če območje lokalnega namakalnega sistema meji na
nekmetijsko namensko rabo, sega meja območja lokalnega namakalnega sistema do nekmetijske namenske rabe, razen če
gre za linijski infrastrukturni objekt nekmetijske namenske rabe.
Predlogu za uvedbo zasebnega namakalnega sistema
je treba priložiti:
a) grafično prilogo, vrisano v zemljiškokatastrskem prikazu oziroma zemljiškokatastrskem načrtu z razvidnimi mejami
parcel in parcelnimi številkami ter navedbo katastrske občine
(v merilu 1:2.500 ali 1:5.000), iz katere morajo biti razvidni meja
območja zasebnega namakalnega sistema, lokacija odvzemnega objekta in dovodno omrežje, ki ni znotraj meje območja
zasebnega namakalnega sistema;
b) seznam lastnikov zemljišč s podatki o njihovih osebnih
imenih in naslovih prebivališč, EMŠO, površinah, ki jih imajo v lasti na predvidenem območju zasebnega namakalnega
sistema, in upravno overjene izjave lastnikov, ki se strinjajo z
uvedbo zasebnega namakalnega sistema. Če gre za pravno
osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti podatek o firmi,
sedežu, davčni številki, površinah zemljišč, ki jih ima v lasti na
predvidenem območju zasebnega namakalnega sistema, in
upravno overjeno izjavo zastopnika pravne osebe, da se strinja
z uvedbo zasebnega namakalnega sistema;
c) predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov,
če se predlaga uvedba zasebnega namakalnega sistema na
območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih;
č) sporazum o lastništvu bodočega zasebnega namakalnega sistema;
d) vodna pravica. Ne glede na zakon, ki ureja vode, se
vodna pravica po postopku, določenem z zakonom, ki ureja
vode, podeli lastniku zasebnega namakalnega sistema, predvidenemu v sporazumu iz prejšnje točke.
Soglasja ali dovoljenja iz točke d) petega odstavka tega
člena in točke c) prejšnjega odstavka so sestavni del predloga
za uvedbo namakalnega sistema.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pri pristojnih organih
preveri skladnost seznama lastnikov zemljišč za uvedbo lokalnega namakalnega sistema, skladnost seznama lastnikov
zemljišč in njihovih izjav za uvedbo zasebnega namakalnega
sistema ter skladnost namakalnega sistema s prostorskim aktom lokalne skupnosti.«.
31. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen
Namakalni sistem se uvede z odločbo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, iz katere so razvidni:
– meja območja namakalnega sistema;
– katastrske občine in parcelne številke zemljišč znotraj
območja namakalnega sistema;
– katastrske občine in parcelne številke zemljišč, na katerih je predvidena gradnja odvzemnega objekta, in
– katastrske občine in parcelne številke zemljišč, na katerih je predvidena gradnja dovodnega omrežja, ki ni znotraj meje
območja namakalnega sistema.
Grafična priloga iz točke b) petega odstavka prejšnjega
člena oziroma točke a) devetega odstavka prejšnjega člena je
sestavni del odločbe o uvedbi namakalnega sistema in je na
vpogled strankam v postopku pri pristojnem organu.
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Odločba o uvedbi lokalnega namakalnega sistema se
vroči predlagatelju in vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na območju namakalnega sistema, lastnikom zemljišč odvzemnega
objekta ter lastnikom zemljišč dovodnega omrežja, ki ni znotraj
meje območja lokalnega namakalnega sistema.
Odločba o uvedbi zasebnega namakalnega sistema se
vroči vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na območju zasebnega namakalnega sistema, lastnikom zemljišč odvzemnega
objekta, lastnikom zemljišč dovodnega omrežja, ki ni znotraj
meje območja zasebnega namakalnega sistema, in lastniku
predvidenega zasebnega namakalnega sistema. Če lastnik
kmetijskega zemljišča za uvedbo zasebnega namakalnega
sistema pooblasti fizično ali pravno osebo, se odločba o uvedbi
zasebnega namakalnega sistema vroči tudi pooblaščeni osebi.
Odločba o uvedbi namakalnega sistema preneha veljati,
če se v petih letih po pravnomočnosti ne začne z izvajanjem
del za izgradnjo namakalnega sistema. Prenehanje odločbe o
uvedbi namakalnega sistema je razlog za izbris namakalnega sistema iz evidence melioracijskih sistemov in naprav. Ne
glede na zakon, ki ureja vode, je prenehanje odločbe o uvedbi
namakalnega sistema razlog za prenehanje vodne pravice.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, o prenehanju odločbe o
uvedbi namakalnega sistema obvesti organ, pristojen za podeljevanje vodnih pravic.
Namakalnega sistema na območju, kjer je že uveden drug
namakalni sistem, ni mogoče uvesti.
Lokalni namakalni sistem se šteje kot javna korist.
Lokalna skupnost lahko uvede postopek za pridobitev
služnosti v javno korist ali lastninske oziroma stavbne pravice
v javno korist v skladu s tem zakonom in v skladu s predpisi,
ki urejajo razlastitev.
Amortizacijska doba lokalnega namakalnega sistema je
20 let.«.
32. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»94. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč, ki ležijo znotraj meje območja
lokalnega namakalnega sistema, ki niso podpisali pogodbe
o namakanju v skladu s točko a) petega odstavka 91. člena
tega zakona, se lahko naknadno priključijo na lokalni namakalni sistem, če se z njihovo priključitvijo ohranjajo dosežene
hidravlične značilnosti namakalnega sistema. V teh primerih z
lastnikom lokalnega namakalnega sistema podpišejo pogodbo
o namakanju v skladu s točko a) petega odstavka 91. člena
tega zakona, s katero se zavežejo, da bodo uporabljali lokalni
namakalni sistem in krili stroške iz tretjega odstavka 96. člena
tega zakona.
Lastniki kmetijskih zemljišč, ki ne ležijo znotraj meje območja lokalnega namakalnega sistema, se lahko naknadno
priključijo na lokalni namakalni sistem, če se z njihovo priključitvijo ohranjajo dosežene hidravlične značilnosti namakalnega
sistema. V teh primerih z lastnikom lokalnega namakalnega
sistema podpišejo pogodbo o namakanju, s katero se zavežejo,
da bodo uporabljali lokalni namakalni sistem in krili stroške iz
tretjega odstavka 96. člena tega zakona.
V primeru iz prejšnjega odstavka o spremembi območja lokalnega namakalnega sistema na podlagi vloge lastnika
lokalnega namakalnega sistema odloči ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo. Vlogi je treba priložiti pogodbo o namakanju iz
prejšnjega odstavka, vodno pravico ter predpisana soglasja ali
dovoljenja pristojnih organov, če se sprememba območja lokalnega namakalnega sistema nanaša na območja varovanj in
omejitev po posebnih predpisih. Stroške priključitve na lokalni
namakalni sistem nosijo lastniki oziroma zakupniki kmetijskih
zemljišč, ki se priključijo lokalnemu namakalnemu sistemu.
Lastniki kmetijskih zemljišč, ki ne ležijo znotraj meje območja državnega namakalnega sistema, se lahko naknadno
priključijo na državni namakalni sistem, če se z njihovo priključitvijo ohranjajo dosežene hidravlične značilnosti državnega
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namakalnega sistema. V teh primerih z izvajalcem državne
javne službe podpišejo pogodbo o namakanju v skladu z drugim odstavkom 98. člena tega zakona.
V primeru iz prejšnjega odstavka o spremembi meje
območja državnega namakalnega sistema na podlagi vloge
izvajalca državne javne službe odloči ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo. Vlogi je treba priložiti pogodbo o namakanju,
sklenjeno v skladu z drugim odstavkom 98. člena tega zakona,
vodno pravico ter predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih
organov, če se sprememba območja državnega namakalnega
sistema nanaša na območja varovanj in omejitev po posebnih
predpisih. Stroške priključitve na državni namakalni sistem
nosijo lastniki oziroma zakupniki kmetijskih zemljišč, ki se priključijo državnemu namakalnemu sistemu.
Območje zasebnega namakalnega sistema se lahko razširi ali zmanjša, če se s tem strinjata lastnik zasebnega namakalnega sistema in lastnik kmetijskega zemljišča, ki je predmet
spremembe območja zasebnega namakalnega sistema. Vlogo
za spremembo območja zasebnega namakalnega sistema pri
ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, vloži lastnik zasebnega
namakalnega sistema. Vlogi je treba priložiti izjavo lastnika
zasebnega namakalnega sistema, da se strinja s širitvijo ali
zmanjšanjem zasebnega namakalnega sistema, izjavo lastnika
kmetijskega zemljišča, ki je predmet spremembe območja zasebnega namakalnega sistema, vodno pravico ter predpisana
soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se sprememba
območja zasebnega namakalnega sistema nanaša na območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih. O spremembi
območja zasebnega namakalnega sistema odloči ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo.
Lokalni ali državni namakalni sistem se lahko ukine:
– če preneha vodna pravica, nove pa ni mogoče pridobiti,
– če se z ukinitvijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki
imajo v lasti več kot 80 odstotkov površin kmetijskih zemljišč na
območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, in če
se z ukinitvijo strinja 80 odstotkov lastnikov kmetijskih zemljišč
na območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, ki
so podpisali pogodbo o namakanju, ali
– če ukinitev z odločbo predlaga inšpektor, pristojen za
kmetijstvo, ali inšpektor, pristojen za vode.
Zasebni namakalni sistem se lahko ukine:
– če preneha vodna pravica, nove pa ni mogoče pridobiti,
– če se z ukinitvijo strinja lastnik zasebnega namakalnega
sistema ali
– če ukinitev z odločbo predlaga inšpektor, pristojen za
kmetijstvo, ali inšpektor, pristojen za vode.
Ne glede na zakon, ki ureja vode, je ukinitev namakalnega sistema razlog za prenehanje vodne pravice. Po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi namakalnega sistema ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, o ukinitvi namakalnega sistema obvesti
organ, pristojen za podeljevanje vodnih pravic.
V primerih iz sedmega in osmega odstavka tega člena
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, odloči na podlagi vloge
lastnika namakalnega sistema, izvajalca državne javne službe
ali na podlagi vloge inšpektorja, pristojnega za kmetijstvo, ali
inšpektorja, pristojnega za vode. Vlogi je treba priložiti:
– akt, iz katerega je razvidno, da vodne pravice za namakanje kmetijskih zemljišč, v skladu z zakonom, ki ureja vode, ni
mogoče pridobiti, po prvi alinei sedmega in prvi alinei osmega
odstavka tega člena,
– odločbo, s katero inšpektor, pristojen za kmetijstvo, ali
inšpektor, pristojen za vode, predlaga ukinitev namakalnega
sistema po tretji alinei sedmega odstavka in tretji alinei osmega
odstavka tega člena,
– upravno overjena soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč
po drugi alinei sedmega odstavka tega člena ali
– izjavo lastnika zasebnega namakalnega sistema po
drugi alinei osmega odstavka tega člena.
Na podlagi pravnomočne odločbe iz tretjega, petega in
šestega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za kmetij-
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stvo, mejo območja namakalnega sistema uskladi v evidenci
melioracijskih sistemov in naprav.
Na podlagi pravnomočne odločbe iz desetega odstavka
tega člena ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, namakalni sistem izbriše iz evidence melioracijskih sistemov in naprav.
Ukinitev namakalnega sistema ne pomeni tudi njegove
razgradnje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.«.
33. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen
Pravno dejstvo, da je za kmetijsko zemljišče sklenjena
pogodba o namakanju v skladu z 91. členom tega zakona, se
zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi pravnomočne odločbe
o uvedbi lokalnega namakalnega sistema iz 92. člena tega zakona ali na podlagi pravnomočne odločbe iz tretjega odstavka
prejšnjega člena. Vpis zaznambe v zemljiško knjigo je dolžan
predlagati lastnik zemljišča v dveh mesecih po pravnomočnosti
odločbe o uvedbi lokalnega namakalnega sistema iz 92. člena
tega zakona ali iz tretjega odstavka prejšnjega člena, po tem
roku pa ga lahko predlaga tudi vsakdo, ki ima pravni interes,
da se zaznamba vpiše.
Pravno dejstvo, da je za kmetijsko zemljišče sklenjena
pogodba o namakanju iz prvega odstavka prejšnjega člena
ali drugega odstavka 98. člena tega zakona, se zaznamuje v
zemljiški knjigi na podlagi pogodbe iz prvega odstavka prejšnjega člena ali drugega odstavka 98. člena tega zakona. Vpis
zaznambe v zemljiško knjigo je dolžan predlagati lastnik zemljišča v dveh mesecih po podpisu pogodbe iz prvega odstavka
prejšnjega člena ali drugega odstavka 98. člena tega zakona,
po tem roku pa ga lahko predlaga tudi vsakdo, ki ima pravni
interes, da se zaznamba vpiše.«.
34. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
»96. člen
Upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih
sistemov je lokalna javna služba.
Lastniki kmetijskih zemljišč na območju lokalnega namakalnega sistema, ki so podpisali pogodbo o namakanju v
skladu s točko a) petega odstavka 91. člena tega zakona, so
dolžni plačevati stroške vzdrževanja in delovanja lokalnega
namakalnega sistema v sorazmerju s površino kmetijskega
zemljišča, ki je opredeljena v pogodbi o namakanju. Če lokalni
namakalni sistem omogoča, se stroški iz četrte in pete alinee
tretjega odstavka tega člena lahko obračunajo po dejanski
porabi.
Stroški vzdrževanja in delovanja lokalnega namakalnega
sistema vključujejo zlasti:
– stroške rednega in investicijskega vzdrževanja ter tehnoloških posodobitev;
– zavarovanje lokalnega namakalnega sistema;
– stroške dela;
– stroške energije, ki je potrebna za delovanje sistema
(elektrika, nafta, zemeljski plin ipd.), in
– dajatve za rabo naravnih dobrin, v skladu z zakonom,
ki ureja vode.
Sredstva za kritje stroškov iz prejšnjega odstavka lastnikom kmetijskih zemljišč na območju lokalnega namakalnega
sistema, ki so podpisali pogodbo o namakanju v skladu s točko
a) petega odstavka 91. člena tega zakona, zaračunava izvajalec lokalne javne službe.
Lokalna skupnost lahko predpiše podrobnejše pogoje
glede izvajanja lokalne javne službe.
Lokalna skupnost lahko za financiranje investicijskega
vzdrževanja ali tehnološke posodobitve lokalnega namakalnega sistema pridobi tudi druga sredstva.
Če dajo lastniki kmetijska zemljišča v zakup, je zavezanec
za plačilo stroškov po tem členu zakupnik.«.
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35. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
»97. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč na območju namakalnega
sistema lahko zaradi usklajevanja in zastopanja interesov pri
upravljanju, vzdrževanju in delovanju namakalnega sistema
ustanovijo namakalno društvo v skladu z zakonom, ki ureja
društva. Kot reprezentativno se šteje tisto namakalno društvo,
ki združuje lastnike zemljišč, ki imajo v lasti več kot polovico
površin zemljišč na območju namakalnega sistema.
Lastniki kmetijskih zemljišč na območju državnega namakalnega sistema lahko zaradi prenosa lastninske pravice na
državnem namakalnem sistemu, razen na namakalni opremi,
ter prenosa upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema na namakalno zadrugo ustanovijo namakalno
zadrugo v skladu s tem zakonom in v skladu z zakonom, ki
ureja zadruge. Akt o ustanovitvi in zadružna pravila morajo biti
sprejeti s soglasjem lastnikov zemljišč, ki imajo v lasti več kot
polovico površin zemljišč na območju državnega namakalnega
sistema.«.
36. člen
Za 97. členom se doda nov 97.a člen, ki se glasi:
»97.a člen
Če lokalna skupnost izkaže interes za prenos lastninske
pravice na državnem namakalnem sistemu, razen na namakalni opremi, in se s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za
kmetijstvo, lastniki zemljišč, po katerih poteka državni namakalni sistem, in lokalno skupnostjo lastninska pravica prenese
na lokalno skupnost, se hkrati s prenosom lastninske pravice
preneseta tudi upravljanje in vzdrževanje tega sistema, razen
upravljanja in vzdrževanja namakalne opreme. S prenosom
iz tega odstavka državni namakalni sistem postane lokalni
namakalni sistem.
Če lokalna skupnost ne izkaže interesa za prenos lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu, razen na
namakalni opremi, in se s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, lastniki zemljišč, po katerih poteka državni
namakalni sistem, in namakalno zadrugo lastninska pravica
prenese na namakalno zadrugo, se hkrati s prenosom lastninske pravice preneseta tudi upravljanje in vzdrževanje tega sistema, razen upravljanja in vzdrževanja namakalne opreme. S
prenosom iz tega odstavka državni namakalni sistem postane
zasebni namakalni sistem.«.
37. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»98. člen
Upravljanje, vzdrževanje in delovanje državnih namakalnih sistemov je državna javna služba.
Lastniki kmetijskih zemljišč na območju državnega namakalnega sistema, ki z izvajalcem državne javne službe podpišejo pogodbo o namakanju, s katero se zavežejo, da bodo
državni namakalni sistem uporabljali in krili stroške iz četrtega
odstavka tega člena, so dolžni plačevati stroške delovanja in
vzdrževanja državnega namakalnega sistema v sorazmerju s
površino kmetijskega zemljišča, ki je opredeljena v pogodbi o
namakanju. Če je kmetijsko zemljišče dano v zakup, je podpisnik pogodbe o namakanju tudi zakupnik.
Če državni namakalni sistem omogoča, se stroški iz četrte
in pete alinee četrtega odstavka tega člena lahko obračunajo
po dejanski porabi.
Stroški delovanja in vzdrževanja državnega namakalnega
sistema vključujejo zlasti:
– stroške rednega in investicijskega vzdrževanja ter tehnoloških posodobitev;
– zavarovanje državnega namakalnega sistema;
– stroške dela;
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– stroške energije, ki je potrebna za delovanje sistema
(elektrika, nafta, zemeljski plin ipd.), in
– dajatve za rabo naravnih dobrin, v skladu z zakonom,
ki ureja vode.
Sredstva za kritje stroškov iz prejšnjega odstavka lastnikom kmetijskih zemljišč na območju državnega namakalnega
sistema, ki so podpisali pogodbo o namakanju iz drugega odstavka tega člena, zaračunava izvajalec državne javne službe.
Podlaga za določitev višine stroškov na hektar za delovanje in vzdrževanje državnega namakalnega sistema, so
programi vzdrževanja državnih namakalnih sistemov, ki jih
pripravi izvajalec državne javne službe. Predlog višine stroškov
na hektar za delovanje in vzdrževanje državnih namakalnih
sistemov, ki so predmet državne javne službe, mora izvajalec
državne javne službe na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
posredovati do 1. novembra predhodnega leta. Višino stroškov na hektar delovanja in vzdrževanja državnih namakalnih
sistemov na predlog izvajalca državne javne službe predpiše
minister, pristojen za kmetijstvo.
Izvajalec državne javne službe lahko predpiše podrobnejše pogoje glede zaračunavanja stroškov iz četrtega odstavka
tega člena. Nalogo iz tega odstavka opravlja izvajalec državne
javne službe kot javno pooblastilo.
Sredstva za kritje stroškov vzdrževanja in delovanja državnih namakalnih sistemov so namenski prihodek državnega
proračuna Republike Slovenije in se nakazujejo na podračun
javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
Na podlagi zbranih sredstev za kritje stroškov vzdrževanja
in delovanja državnih namakalnih sistemov iz prejšnjega odstavka, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in izvajalec državne javne
službe skleneta pogodbo o financiranju vzdrževanja in delovanja
državnih namakalnih sistemov. V pogodbi se natančneje določijo
medsebojne pravice, obveznosti, roki in način plačila.
Izvajalec državne javne službe lahko za financiranje investicijskega vzdrževanja ali tehnološke posodobitve državnega
namakalnega sistema pridobi tudi druga sredstva.
Če dajo lastniki kmetijska zemljišča v zakup, je zavezanec
za plačilo stroškov po tem členu zakupnik.«.
38. člen
Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:
»98.a člen
Podpisnik pogodbe o namakanju iz drugega odstavka
prejšnjega člena lahko od pogodbe odstopi, če pogodbe podpiše manj kot deset odstotkov vseh lastnikov zemljišč na območju državnega namakalnega sistema in imajo v lasti manj
kot deset odstotkov površin državnega namakalnega sistema.
Podpisnik pogodbe o namakanju iz točke a) petega odstavka 91. člena ali drugega odstavka prejšnjega člena lahko
od pogodbe odstopi, če podpisnik pogodbe o namakanju zaradi višje sile ne more uporabljati namakalnega sistema ali
če zakupnik kmetijskega zemljišča, ki je predmet pogodbe o
namakanju, odpove pogodbo, lastnik kmetijskega zemljišča pa
novega zakupnika ne uspe pridobiti.«.
39. člen
V drugem stavku 106. člena se besedilo »četrtega odstavka 3.č in« črta.
40. člen
V 107. členu se v osmi alinei točke A) za besedo »sistemov« doda besedilo »ter nedovoljene posege v namakalne in
osuševalne sisteme«.
Na koncu dvanajste alinee točke B) se pika nadomesti
s podpičjem in dodajo nove trinajsta, štirinajsta in petnajsta
alinea, ki se glasijo:
»– prepovedati uporabo objekta iz točk b), c), č), d) in e)
prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 3.č člena tega
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zakona ali prvega odstavka 3.ea člena tega zakona, ki mu je
bila spremenjena namembnost;
– prepovedati posege v lokalni ali državni namakalni sistem oziroma osuševalni sistem brez soglasja izvajalca lokalne
javne službe ali izvajalca državne javne službe;
– izreči ukrepe, če se nasadi miskanta ter lesnih, grmovnih in drevesnih vrst, ki niso namenjene pridelavi sadja in oljk,
sadijo na zemljiščih, ki so po namenski in dejanski rabi kmetijska in imajo boniteto 30 ali več.«.
41. člen
V prvem odstavku 108. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. spremeni namembnost objekta iz točk b), c), č), d)
in e) prvega odstavka, drugega ali tretjega odstavka 3.č člena
tega zakona ali prvega odstavka 3.ea člena tega zakona (osmi
odstavek 3.č člena ali deseti odstavek 3.ea člena);«.
7., 8. in 9. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»7. ne izvede predvidenih agromelioracijskih ali namakalnih del v skladu z odločbo o uvedbi (80. člen, 81. člen ali
92. člen) ali namakalnih del v skladu z odločbo iz 94. člena
zakona;
8. ne zagotovi nemotenega delovanja in vzdrževanja
osuševalnih ter namakalnih sistemov (87. člen, 96. člen ali
98. člen);
9. izvede poseg v lokalni ali državni namakalni sistem
oziroma osuševalni sistem brez soglasja izvajalca lokalne javne
službe ali izvajalca državne javne službe.«.
Za 9. točko se pika nadomesti s podpičjem in se doda
nova 10. točka, ki se glasi:
»10. nasade miskanta ter nasade lesnih, grmovnih in
drevesnih vrst, ki niso namenjene pridelavi sadja in oljk, sadi
na zemljiščih, ki so po namenski in dejanski rabi kmetijska, in
imajo boniteto 30 ali več (4.a člen).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Minister, pristojen za kmetijstvo, izda podzakonske predpise iz tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
43. člen
Do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema
v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, lokalne
skupnosti sklepe o začetku postopkov priprave prostorskih aktov lokalnih skupnosti, ki se sprejmejo po uveljavitvi predpisov
iz 3.c člena zakona, posredujejo ministrstvu, pristojnemu za
kmetijstvo.
44. člen
V postopkih prostorskega načrtovanja lokalnih skupnosti,
v katerih so bili sklepi o začetku postopka priprave prostorskega akta sprejeti pred uveljavitvijo predpisov iz 3.c člena
zakona, se pri izdaji smernic in mnenj za načrtovane posege
na vsa kmetijska zemljišča uporabljajo določbe 6. in 44. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO) in Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih
ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08 in 43/11
– ZKZ-C), razen tretjega stavka prvega odstavka 2. člena in
tretje alinee četrtega odstavka 4. člena.
V postopkih iz prejšnjega odstavka mora lokalna skupnost
pri pripravi prostorskega akta ob upoštevanju načel zakona, ki
ureja prostorsko načrtovanje, načrtovati po naslednjem prednostnem vrstnem redu:
1. zemljišča nekmetijske namenske rabe,
2. zemljišča kmetijske namenske rabe, pri čemer se najprej načrtuje na zemljiščih nižjih bonitet.
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45. člen
Do določitve območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih
zemljišč lahko lokalna skupnost v prostorskem aktu lokalne
skupnosti na območjih kmetijskih zemljišč dopusti gradnjo naslednjih objektov ali posegov v prostor:
a) agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe
namakanja kmetijskih zemljišč;
b) enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti v skladu z uredbo, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, razen kleti in vinske kleti;
c) objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje
skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na
zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo
nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko
presega velikost nezahtevnih objektov;
č) čebelnjak, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do
vključno 40 m2;
d) staja, to je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2;
e) pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda,
klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči,
opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine,
ograja ter opora za trajne nasade, ograja za zaščito kmetijskih
pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža);
f) pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov;
g) raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in
geotermičnega energetskega vira;
h) začasni objekti in začasni posegi, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi (npr. premični čebelnjak, premični kokošnjak, premični zajčnik);
i) opazovalnica, to je netemeljena lesena konstrukcija
(npr. lovska preža, ptičja opazovalnica);
j) začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
k) dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če
gre za objekt, ki:
– ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali
– ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve;
l) gradbeno inženirski objekti, ki so po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini:
– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, s
pripadajočimi objekti in priključki nanje, in
– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in priključki nanje;
m) rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z
zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica
na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni
cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;
n) mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre
za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35.
Lokalna skupnost lahko v prostorskem aktu lokalne skupnosti za gradnjo staj iz točke d) prejšnjega odstavka ter pomo-
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žnih kmetijsko-gozdarskih objektov iz točk b) in c) prejšnjega
odstavka, ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede
na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, razen rastlinjaka,
ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za
trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito
kmetijskih pridelkov, predpiše strožje pogoje kot so določeni v 3.ča členu zakona glede zahtevanih površin kmetijskih
zemljišč, ki jih mora izpolnjevati investitor, da lahko gradi na
kmetijskem zemljišču.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka lahko lokalna skupnost v prostorskem aktu lokalne skupnosti za gradnjo objektov
iz prvega odstavka tega člena, razen začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
predpiše tudi dodatne pogoje in kriterije, ki jih mora za gradnjo
na kmetijskem zemljišču izpolnjevati investitor.
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti iz točk b) in c) prvega odstavka tega člena, čebelnjaki iz točke č) prvega odstavka
tega člena ter staje iz točke d) prvega odstavka tega člena se
lahko uporabljajo le v kmetijske namene.
Za nadzor nad izvajanjem določb tega člena se smiselno
uporablja trinajsta alinea točke B) 107. člena zakona in 1. točka
prvega odstavka 108. člena zakona.
46. člen
Smernice in mnenja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
izdana v postopkih priprave prostorskih aktov, ki ob uveljavitvi
tega zakona še niso končani, se uporabljajo za dokončanje
postopkov, razen v delu, ki se nanaša na nadomeščanje kmetijskih zemljišč in načrtovanje na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe.
47. člen
Namakalni sistemi, ki so bili do uveljavitve tega zakona
uvedeni kot mali namakalni sistemi, se preimenujejo v zasebne
namakalne sisteme.
Veliki namakalni sistemi v lasti Republike Slovenije, uvedeni do uveljavitve tega zakona, se preimenujejo v državne
namakalne sisteme.
Veliki namakalni sistemi v zasebni lasti, uvedeni do uveljavitve tega zakona, se preimenujejo v zasebne namakalne
sisteme.
Veliki namakalni sistemi v lasti lokalnih skupnosti, uvedeni
do uveljavitve tega zakona, se preimenujejo v lokalne namakalne sisteme. Lokalne skupnosti v skladu s 96. členom zakona
te sisteme prevzamejo v upravljanje, vzdrževanje in delovanje
s 1. januarjem 2017.
Preimenovanje namakalnih sistemov iz tega člena v evidenci melioracijskih sistemov in naprav izvede ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
Ne glede na zakon, ki ureja vode, se vodna pravica po postopku, določenem z zakonom, ki ureja vode, podeli oziroma se
prenese na lastnika namakalnega sistema, če gre za namakalne sisteme iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
Ne glede na zakon, ki ureja vode, se vodna pravica po
postopku, določenem z zakonom, ki ureja vode, podeli oziroma
se prenese na izvajalca državne javne službe, če gre za namakalne sisteme iz drugega odstavka tega člena. Če se državni
namakalni sistem prenese na lokalno skupnost ali namakalno
zadrugo, se vodna pravica prenese na lokalno skupnost oziroma namakalno zadrugo.
48. člen
Ne glede na drugo alineo sedmega odstavka 94. člena
zakona se do podpisa pogodb o namakanju iz prvega odstavka
51. člena tega zakona in drugega odstavka 98. člena zakona
državni ali lokalni namakalni sistem lahko ukine, če se z ukinitvijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot
80 odstotkov površin kmetijskih zemljišč na območju lokalnega
ali državnega namakalnega sistema, in če se z ukinitvijo strinja
80 odstotkov lastnikov kmetijskih zemljišč na območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema.
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Lokalni namakalni sistem iz 97.a člena zakona in 47. člena tega zakona in državni namakalni sistem se lahko ukineta,
če so do konca leta 2018 pogodbo o namakanju podpisali
lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti manj kot deset odstotkov površin namakalnega sistema.
Ne glede na deseti odstavek 94. člena zakona je treba
vlogi za ukinitev državnega ali lokalnega namakalnega sistema
iz prejšnjega odstavka priložiti izjavo izvajalca državne javne
službe ali lastnika lokalnega namakalnega sistema, da je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka. Glede ostalih določb o
ukinitvi namakalnih sistemov se smiselno uporabljajo določbe
94. člena zakona.
49. člen
Za državne namakalne sisteme in osuševalne sisteme,
ki so bili uvedeni pred 1. januarjem 1999 in za katere so bili v
letu 2015 s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, potrjeni programi vzdrževanja za leto 2015, vlada v 18 mesecih od
uveljavitve tega zakona z uredbo potrdi območja državnih namakalnih sistemov in osuševalnih sistemov, kot so opredeljena
v evidenci melioracijskih sistemov in naprav.
Za državne namakalne sisteme in osuševalne sisteme, ki
so bili uvedeni pred 1. januarjem 1999 in za katere v letu 2015 s
strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, programi vzdrževanja za leto 2015 niso bili potrjeni, vlada v dveh letih od uveljavitve tega zakona z uredbo potrdi območja državnih namakalnih
sistemov in osuševalnih sistemov na podlagi dejanskega stanja
v naravi in evidence melioracijskih sistemov in naprav.
Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena se prenesejo v evidenco melioracijskih sistemov in naprav.
Če se državni namakalni sistemi ali osuševalni sistemi
prenašajo na lokalno skupnost, osuševalno ali namakalno zadrugo pred potrditvijo območij državnih namakalnih sistemov
oziroma osuševalnih sistemov v skladu s 86. členom oziroma
97.a členom zakona, se podatki o območjih povzamejo iz evidence melioracijskih sistemov in naprav.
50. člen
Ne glede na 96. in 98. člen zakona se do vključno leta
2018 za delovanje in vzdrževanje državnih namakalnih sistemov ter lokalnih namakalnih sistemov iz 97.a člena zakona in
47. člena tega zakona, odmeri nadomestilo za kritje stroškov
delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov. Nadomestilo za
kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov
se odmeri vsem lastnikom zemljišč v sorazmerju s površino
kmetijskega zemljišča, ki je vključena v območje namakalnega
sistema.
Stroški delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov iz
prejšnjega odstavka vključujejo zlasti:
– stroške rednega in investicijskega vzdrževanja ter tehnoloških posodobitev;
– zavarovanje namakalnega sistema iz prvega odstavka
tega člena;
– stroške dela;
– stroške energije, ki je potrebna za delovanje sistema
(elektrika, nafta, zemeljski plin ipd.), in
– dajatve za rabo naravnih dobrin, v skladu z zakonom,
ki ureja vode.
Ne glede na prvi odstavek tega člena stroške iz četrte in
pete alinee prejšnjega odstavka lahko izvajalec državne javne
službe ali izvajalec lokalne javne službe zaračuna po dejanski
porabi, če namakalni sistem to omogoča.
Podlaga za določitev višine nadomestila na hektar za
kritje stroškov delovanja in vzdrževanja državnih namakalnih
sistemov iz prvega odstavka tega člena so programi delovanja
in vzdrževanja namakalnih sistemov, ki jih pripravi izvajalec
državne javne službe. Podlaga za določitev višine nadomestila
na hektar za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja lokalnih
namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena so programi delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov, ki jih
pripravijo izvajalci lokalnih javnih služb.
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Predlog višine nadomestila na hektar za kritje stroškov
delovanja in vzdrževanja državnih namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena in lokalnih namakalnih sistemov iz
prvega odstavka tega člena, morajo izvajalec državne javne
službe in izvajalci lokalnih javnih služb na ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo, posredovati do 1. novembra leta pred odmero
nadomestila. Višino nadomestila na hektar za kritje stroškov
delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za kmetijstvo.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, do 15. decembra leta
pred odmero nadomestila na davčni organ za posameznega
lastnika ali zakupnika kmetijskih zemljišč na območju namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena v dogovorjeni
strukturi posreduje:
a) osebno ime, naslov prebivališča in EMŠO ali firmo,
sedež in naslov ter matično številko, če gre za pravno osebo;
b) imena in šifre namakalnih sistemov, v katere so vključena kmetijska zemljišča;
c) podatek o katastrskih občinah, parcelnih številkah,
površinah in deležu vključenosti parcel v območja namakalnih
sistemov;
č) višino nadomestila na hektar za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja posameznega namakalnega sistema, kot je
razvidno iz predpisa iz petega odstavka tega člena;
d) višino nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov po posameznem namakalnem
sistemu in
e) skupno višino nadomestila za kritje stroškov delovanja
in vzdrževanja namakalnih sistemov.
Podatke iz točke a) in točke c) prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, prevzame iz zemljiškega katastra. Podatki morajo biti zajeti na dan 30. junij leta pred odmero
nadomestila.
Za kmetijska zemljišča, ki so v lasti Republike Slovenije
in z njimi upravlja Sklad, mora Sklad ministrstvu, pristojnemu
za kmetijstvo, do 1. novembra leta pred odmero nadomestila
posredovati podatke o zakupnikih kmetijskih zemljišč na posameznem namakalnem sistemu iz prvega odstavka tega člena,
zajete na dan 30. junij leta pred odmero nadomestila.
Davčni organ na podlagi predpisa iz petega odstavka tega
člena in na podlagi podatkov iz šestega odstavka tega člena
izda odločbo o nadomestilu za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena za
posameznega lastnika za tekoče leto, in sicer najpozneje do
31. januarja tekočega leta. Ne glede na zakon, ki ureja davčni
postopek, se nadomestilo na hektar za kritje stroškov delovanja
in vzdrževanja namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega
člena odmeri, če presega 5 eurov.
Zbrana nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena
so namenski prihodek državnega proračuna Republike Slovenije in se nakazujejo na podračun javnofinančnih prihodkov v
skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
Odmero, vplačevanje in vračanje nadomestila za kritje
stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov iz
prvega odstavka tega člena in prisilno izterjavo neplačanih
stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena izvrši davčni organ. Glede vprašanj
odmere, vplačevanja in vračanja nadomestila za kritje stroškov
delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena, postopka prisilne izterjave, odpisa zaradi
neizterljivosti, ugotavljanja zastaranja pravice do izterjave ter
pristojnosti davčnega organa, se uporabljata zakon, ki ureja
davčni postopek, in zakon, ki ureja finančno upravo.
Če dajo lastniki kmetijska zemljišča v zakup, je zavezanec
za plačilo nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena
sistemov zakupnik.
Davčni organ na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posreduje podatke o vplačanih nadomestilih za kritje stroškov delovanja
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in vzdrževanja namakalni sistemov iz prvega odstavka tega člena,
zajete na dan 31. marec, 15. september in 31. december tekočega leta oziroma na zahtevo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Iz podatkov mora biti razvidno, kateri zavezanec za plačilo in v
kakšni višini je plačal nadomestilo za kritje stroškov delovanja in
vzdrževanja namakalnih sistemov iz prvega odstavka tega člena.
Izvajalec državne javne službe ali lokalna skupnost lahko
za financiranje investicijskega vzdrževanja namakalnega sistema iz prvega odstavka tega člena pridobi tudi druga sredstva.
Na podlagi zbranih nadomestil za kritje stroškov delovanja
in vzdrževanja namakalnih sistemov iz desetega odstavka tega
člena za državne namakalne sisteme iz prvega odstavka tega
člena, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in izvajalec državne
javne službe skleneta pogodbo o financiranju vzdrževalnih del.
V pogodbi se natančneje določijo medsebojne pravice, obveznosti, roki in način plačila.
Na podlagi zbranih nadomestil za kritje stroškov delovanja
in vzdrževanja namakalnih sistemov iz desetega odstavka tega
člena za lokalne namakalne sisteme iz prvega odstavka tega
člena, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in lokalna skupnost
skleneta pogodbo o financiranju vzdrževalnih del. V pogodbi
se natančneje določijo medsebojne pravice, obveznosti, roki
in način plačila.
51. člen
Ne glede na točko a) petega odstavka 91. člena zakona
mora lastnik kmetijskega zemljišča, ki želi uporabljati namakalni sistem, in njegova zemljišča ležijo na območju lokalnega
namakalnega sistema iz 97.a člena zakona in 47. člena tega
zakona, z lokalno skupnostjo podpisati pogodbo o namakanju,
s katero se zaveže, da bo lokalni namakalni sistem uporabljal
in kril stroške iz tretjega odstavka 96. člena zakona.
Pravno dejstvo, da je za kmetijsko zemljišče sklenjena
pogodba o namakanju iz prejšnjega odstavka, se zaznamuje
v zemljiški knjigi na podlagi pogodbe iz prejšnjega odstavka.
Vpis zaznambe v zemljiško knjigo je dolžan predlagati lastnik
zemljišča v dveh mesecih po podpisu pogodbe iz prejšnjega
odstavka, po tem roku pa ga lahko predlaga tudi vsakdo, ki ima
pravni interes, da se zaznamba vpiše.
Podpisnik pogodbe o namakanju iz prvega odstavka tega
člena lahko od pogodbe odstopi, če je podpisnikov pogodb
manj kot deset odstotkov vseh lastnikov zemljišč na območju
lokalnega namakalnega sistema in imajo v lasti manj kot deset
odstotkov površin lokalnega namakalnega sistema.
Podpisnik pogodbe o namakanju iz prvega odstavka tega
člena lahko od pogodbe odstopi, če podpisnik pogodbe o
namakanju zaradi višje sile ne more uporabljati namakalnega
sistema ali če zakupnik kmetijskega zemljišča, ki je predmet
pogodbe o namakanju, odpove pogodbo, lastnik kmetijskega
zemljišča pa novega zakupnika ne uspe pridobiti.
52. člen
Ukine se register melioracijskih skupnosti.
53. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11) se 35. člen črta.
54. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o registru melioracijskih skupnosti (Uradni list
RS, št. 3/09 in 50/12),
– Navodilo za izvajanje melioracij kmetijskih zemljišč
(Uradni list SRS, št. 22/81) in
– Enotna metodologija za ugotavljanje vrednosti kmetijskih zemljišč in gozda (Uradni list SRS, št. 10/87 in 30/89).
55. člen
Postopki prometa s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali kmetijami, ki so bili začeti do uveljavitve tega zakona, se končajo
po dosedanjih predpisih.
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Postopki komasacij in agromelioracij, ki so bili začeti do
uveljavitve tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
Pri postopkih teh agromelioracij ustanovitev melioracijske skupnosti ni potrebna. Če je melioracijska skupnost ustanovljena,
se ne vpiše v register melioracijskih skupnosti.
Postopki namakanja, ki so bili začeti do uveljavitve tega
zakona, se končajo po tem zakonu.

»8. terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona,
ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V postopkih zaradi insolventnosti so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so
nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.«.

56. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Določba petega odstavka 3.c člena zakona se začne
uporabljati 1. januarja 2019, do takrat pa se uporablja dosedanja ureditev.

2. člen
V prvem odstavku 44.b člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. ki se po 55. členu ZGD-1 razvršča med majhne, srednje ali velike družbe in«.

Št. 720-03/14-6/47
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EPA 995-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

1076.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP-G)

3. člen
V 44.r členu se v 1. točki prvega odstavka in v 1. točki
četrtega odstavka za besedo »dolžnik« dodata besedi »majhna
ali«.
4. člen
V drugem odstavku 44.t člena se v 1. točki za besedo
»člena« dodata besedi »tega zakona«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Sodišče mora sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju objaviti v treh delovnih dneh po njegovi
izdaji.«.
5. člen
V tretjem odstavku 53. člena se v 4. točki besedilo
»50.000 eurov« nadomesti z besedilom »100.000 eurov«.

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

6. člen
V petem odstavku 211. člena se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP-G)

7. člen
V 221.a členu se v 1. točki besedilo »ali ki se po tretjem
odstavku 55. člena ZGD-1 razvršča med majhne družbe« črta.

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 31. marca 2016.
Št. 003-02-2/2016-13
Ljubljana, dne 8. aprila 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH
ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM
PRENEHANJU (ZFPPIPP-G)
1. člen
V Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14
– uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) se v prvem
odstavku 21. člena v 1. točki besedilo »za zadnje tri mesece«
nadomesti z besedilom »za zadnjih šest mesecev«. Na koncu
7. točke se pika nadomesti z vejico in doda nova 8. točka, ki
se glasi:

8. člen
Za četrtim odstavkom 221.b člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Poleg terjatev iz 213. člena tega zakona poenostavljena prisilna poravnava ne učinkuje tudi na terjatve za plačilo
davkov, kot jih določa zakon, ki ureja davčni postopek.«.
9. člen
V četrtem odstavku 221.d člena se besedilo »s podatki iz
3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,« nadomesti
z besedilom »ki za vsako terjatev vključuje identifikacijske
podatke o upniku, višini njegove terjatve in pravnem temelju
njenega nastanka in navedbo, ali ima upnik v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe po 527. členu
ZGD-1 ali ožje povezane osebe ter je«.
10. člen
V naslovu oddelka 4.8 in pododdelka 4.8.1 se za besedo
»nad« doda besedilo »majhno,«.
11. člen
V prvem odstavku 221.h člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. ki se po 55. členu ZGD-1 razvršča med majhne, srednje ali velike družbe.«.
12. člen
Prvi odstavek 277. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izpodbojno tožbo je treba vložiti v 12 mesecih po
pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega postopka.«.
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13. člen
Za 299. členom se doda nov 299.a člen, ki se glasi:
»299.a člen
(posebna pravila za prijavo in preizkus izločitvene pravice
glede nepremičnine)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. če je lastninska pravica na določeni nepremičnini
vknjižena v korist stečajnega dolžnika,
2. če izločitveni upravičenec sodno uveljavlja pridobitev
lastninske pravice na tej nepremičnini in
3. če je v zvezi z začetkom sodnega postopka iz 2.
točke tega odstavka pri tej lastninski pravici v korist izločitvenega upravičenca v zemljiški knjigi vpisana ena od
naslednjih zaznamb:
– zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice,
– zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine,
– zaznamba izbrisne tožbe za izbris vknjižbe pridobitve
lastninske pravice ali
– zaznamba izrednega pravnega sredstva glede vknjižbe prenosa lastninske pravice.
(2) Če je po stanju na zadnji dan roka za prijavo izločitvene pravice v stečajnem postopku pri nepremičnini
iz 1. točke prvega odstavka tega člena vpisana zaznamba
iz 3. točke prvega odstavka tega člena, veljajo ta posebna
pravila:
1. velja, da je v stečajnem postopku pravočasno prijavljena izločitvena pravica glede lastninske pravice, ki je
predmet sodnega postopka, v zvezi z začetkom katerega
je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba iz 3. točke prvega
odstavka tega člena,
2. upravitelj mora v osnovni seznam preizkušenih terjatev vključiti to izločitveno pravico, tudi če je izločitveni
upravičenec ni prijavil v roku za prijavo iz prvega odstavka
299. člena tega zakona.
(3) Če se z vpisom, ki začne učinkovati pred potekom
roka za prijavo izločitvene pravice v stečajnem postopku in je
bil opravljen po poteku tega roka, vpiše zaznamba iz 3. točke
prvega odstavka tega člena, se za preizkus izločitvene pravice glede lastninske pravice, ki je predmet sodnega postopka,
v zvezi z začetkom katerega je v zemljiški knjigi vpisana ta
zaznamba, smiselno uporablja 71. člen tega zakona tako, da
mora upravitelj v 15 dneh po dnevu, ko zve za pravnomočnost sklepa o dovolitvi tega vpisa, izdelati dodatni seznam
preizkušenih terjatev.
(4) Če se vpiše zaznamba iz 3. točke prvega odstavka
tega člena z vpisom, ki začne učinkovati po poteku roka za
prijavo izločitvene pravice, veljajo ta posebna pravila:
1. velja, da je v stečajnem postopku prijavljena izločitvena pravica glede lastninske pravice, ki je predmet sodnega postopka, v zvezi z začetkom katerega je v zemljiški
knjigi vpisana zaznamba, na dan, od katerega učinkuje njen
vpis v zemljiško knjigo,
2. upravitelj mora izdelati dodatni seznam preizkušenih
terjatev za preizkus te izločitvene pravice v 15 dneh po dnevu, ko zve za pravnomočnost sklepa o dovolitvi tega vpisa,
3. upravitelj mora prekiniti prodajo nepremičnine, ki je
predmet te izločitvene pravice, do pravnomočne odločitve v
sodnem postopku, v zvezi z začetkom katerega je vpisana
ta zaznamba,
4. ne glede na 3. točko tega odstavka se prodaja ne
prekine, če je do dneva, od katerega učinkuje vpis te zaznambe v zemljiški knjigi, sodišče na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji, katerega predmet je ta nepremičnina, že
objavilo razpis javne dražbe ali zavezujoče zbiranje ponudb,
5. če javna dražba ali postopek zbiranja ponudb iz
4. točke tega odstavka ni uspešen, mora upravitelj prekiniti
prodajo nepremičnine v skladu s 3. točko tega odstavka.«.
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14. člen
V prvem odstavku 342. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. naslednje osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna
pravica:
– če je lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet
prodajne pogodbe, omejena s hipoteko ali zemljiškim dolgom:
če so bile pridobljene po trenutku, od katerega učinkuje vpis
najzgodnejše hipoteke ali zemljiškega dolga v zemljiško knjigo,
– v drugih primerih: če so bile pridobljene po trenutku, od
katerega po 244. členu tega zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.«
15. člen
Za petim odstavkom 383. člena se dodajo novi šesti do
deveti odstavek, ki se glasijo:
»(6) Če je sodišče izdalo sklep o začetku postopka za odpust obveznosti, se v postopku osebnega stečaja peti odstavek
378. člena tega zakona smiselno uporablja tako:
1. sodišče na predlog upravitelja in po prejemu otvoritvenega poročila upravitelja odloči, da se preizkus terjatev ne
opravi:
– če stečajni dolžnik nima prejemkov, ki bi ob upoštevanju
izločitev ali omejitev iz drugega ali tretjega odstavka 389. člena tega zakona spadali v stečajno maso, ali če je znesek teh
prejemkov neznaten in
– če stečajni dolžnik nima drugega premoženja, ki bi spadalo v stečajno maso, ali je to premoženje neznatne vrednosti,
2. če se med stečajnim postopkom izpolnijo pogoji za
razdelitev, sodišče spremeni sklep iz 1. točke tega odstavka
in odloči, da se preizkus terjatev opravi, in pozove upravitelja,
da predloži osnovni seznam preizkušenih terjatev. V primeru
iz prejšnjega stavka začne teči rok za predložitev osnovnega
seznama preizkušenih terjatev iz prvega odstavka 61. člena
tega zakona z dnem, ko upravitelj prejme poziv sodišča, da
predloži osnovni seznam preizkušenih terjatev,
3. upravitelj ima pravico do pritožbe proti sklepu, s katerim sodišče zavrne njegov predlog, da se preizkus terjatev
ne opravi, in proti sklepu iz 2. točke tega odstavka. Sklep, s
katerim višje sodišče odloči o pritožbi iz prejšnjega stavka, se
vroči upravitelju,
4. pritožba iz 3. točke tega odstavka pretrga rok za predložitev osnovnega seznama preizkušenih terjatev. Če je pritožba
zavrnjena ali zavržena, začne ta rok znova teči z dnem vročitve
tega sklepa upravitelju,
5. če sodišče izda sklep iz 1. točke tega odstavka, se
pravdni in drugi postopki, ki so bili prekinjeni zaradi začetka
postopka osebnega stečaja, nadaljujejo s pravnomočnostjo
tega sklepa. Če sodišče izda sklep iz 2. točke tega odstavka,
se ti postopki s pravnomočnostjo tega sklepa znova prekinejo.
(7) V postopku osebnega stečaja se 380. člen tega zakona smiselno uporablja tako:
1. da se za pozneje najdeno premoženje šteje premoženje, ki ga je stečajni dolžnik pridobil:
– če je bil znotraj postopka osebnega stečaja izveden
postopek odpusta obveznosti: do pravnomočnosti sklepa o
odpustu obveznosti,
– v drugih primerih: do pravnomočnosti sklepa o končanju
postopka osebnega stečaja,
2. da se iz pozneje najdenega premoženja poplačujejo
terjatve upnikov, ki so nastale:
– če je bil znotraj postopka osebnega stečaja izveden
postopek odpusta obveznosti: do pravnomočnosti sklepa o
odpustu obveznosti,
– v drugih primerih: do pravnomočnosti sklepa o končanju
postopka osebnega stečaja.
(8) Ne glede na prvi odstavek 99. člena tega zakona mora
upravitelj v postopku osebnega stečaja nadaljnja redna poročila pripraviti za naslednja obdobja, ki začnejo teči s potekom
obdobja, ki je predmet prvega rednega poročila:
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1. če je stečajna masa neznatne vrednosti ali ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka in je sodišče izdalo sklep
o začetku postopka za odpust obveznosti, za obdobje vsakih
koledarskih 12 mesecev,
2. če se pogoji za razdelitev splošne ali posebne razdelitvene mase izpolnijo prej kot v šestih mesecih od poteka
obdobja, ki je predmet prejšnjega rednega poročila, hkrati z
načrtom razdelitve,
3. v drugih primerih za obdobje vsakih koledarskih šest
mesecev.
(9) V postopku osebnega stečaja se deveti in deseti
odstavek 122. člena tega zakona smiselno uporabljajo tako:
1. Poročilo upravitelja ali drugo pisanje upravitelja, ki se
objavi po 122. členu tega zakona, ne sme vsebovati podatka
o EMŠO ter podatka o davčni številki insolventnega dolžnika,
ki je potrošnik.
2. Za skladnost podatkov v poročilu upravitelja ali drugem
pisanju upravitelja, ki ga sodišče posreduje agenciji zaradi objave po prvem odstavku 122. člena tega zakona, s 1. točko tega
odstavka, poleg sodišča odgovarja tudi upravitelj.«.
16. člen
Za 383.a členom se doda nov 383.b člen, ki se glasi:
»383.b člen
(dosegljivost dolžnika sodišču in upravitelju)
(1) Dolžnik je dolžan sodelovati s sodiščem in z upraviteljem ter se odzivati na sodna pisanja in pozive upravitelja.
(2) Dolžnik mora sodišču in upravitelju poleg identifikacijskih podatkov posredovati tudi naslednje kontaktne podatke, na
katerih je zanesljivo dosegljiv: elektronski naslov ali telefonsko
številko in poštni naslov za vročanje pošiljk, če je ta različen
od naslova njegovega stalnega ali začasnega prebivališča.«.
17. člen
V četrtem odstavku 384. člena se beseda »notarsko« črta.
V šestem odstavku se v 1. točki za besedo »vročitev«
doda vejica in besedilo »ali kontaktnih podatkov iz drugega
odstavka 383.b člena tega zakona«. V 2. točki se besedi »treh
letih« nadomestita z besedama »petih letih«.
V osmem odstavku se za besedo »osebnih« obakrat
dodata besedi »in drugih«.
18. člen
Tretji odstavek 389. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno
maso v postopku osebnega stečaja, se uporablja 102. člen
ZIZ.«.
Četrti odstavek se črta.
19. člen
Prvi odstavek 391. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obdobje izpodbojnosti iz 269. člena tega zakona
je v postopku osebnega stečaja zadnjih pet let pred uvedbo
postopka osebnega stečaja za:
1. pravne posle in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni
dolžnik sklenil ali izvedel v dobro naslednjih oseb:
– osebe, ki ima v razmerju do njega položaj ožje povezane osebe,
– pravne osebe, v kateri je imel stečajni dolžnik ali osebe,
ki so z njim ožje povezane, v času, ko je bil sklenjen pravni
posel ali izvedeno drugo pravno dejanje, posamično ali skupaj najmanj 25 odstotni delež v kapitalu ali 25 odstotni delež
glasovalnih pravic ali pravico imenovati ali odpoklicati osebe,
upravičene za njeno zastopanje,
– pravne osebe, v kateri je stečajni dolžnik ali oseba, ki
je z njim ožje povezana, v času, ko je bil sklenjen pravni posel
ali izvedeno drugo pravno dejanje, opravljala funkcijo, pri kateri
je bil v skladu s pravili te pravne osebe ali na podlagi zakona
upravičen za njeno zastopanje, ali
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– pravne osebe, ki je imela v času, ko je bil sklenjen pravni
posel ali izvedeno drugo pravno dejanje, položaj povezane
družbe po 527. členu ZGD-1 s pravno osebo iz druge ali tretje
alineje te točke, in
2. pravna dejanja iz drugega odstavka 271. člena tega
zakona.«.
20. člen
V prvem odstavku 393. člena se v 1. točki besedi »ali
četrtega« črtata.
21. člen
399. člen se spremeni tako, da se glasi:
»399. člen
(namen odpusta obveznosti in ovire za odpust obveznosti)
(1) Namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu
stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih
obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob
začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med
postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.
(2) Odpust obveznosti ni dovoljen:
1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če
je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz
kazenske evidence ali če se do poteka preizkusnega obdobja
izpolnijo pogoji za njen izbris na podlagi zakonske rehabilitacije, ali
2. če je bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že
pravnomočno odločeno v naslednjih primerih in od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let:
– če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že
odpuščene,
– če je bil predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zavrnjen, ker je dolžnik kršil svoje obveznosti iz 383.b,
384., 386. ali 401. člena tega zakona, ali zaradi ovire iz tretjega
odstavka tega člena ali
– če je bil sklep o odpustu obveznosti razveljavljen po
411. členu tega zakona.
(3) Odpust obveznosti ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da
bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z
namenom odpusta obveznosti iz prvega odstavka tega člena (v
nadaljnjem besedilu: zloraba pravice do odpusta obveznosti).
(4) Velja, če se ne dokaže drugače, da predlog za odpust
obveznosti pomeni zlorabo pravice do odpusta obveznosti, v
naslednjih primerih:
1. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo
postopka osebnega stečaja ali po njegovi uvedbi dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ
potrebuje za pobiranje davkov ali prispevkov, zaradi česar mu
je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek
ali naložil plačilo prispevkov v znesku najmanj 4.000 evrov,
2. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo
postopka osebnega stečaja z neresničnimi, nepravilnimi ali
nepopolnimi podatki o svojem premoženjskem položaju v svojo
korist ali v korist druge fizične ali pravne osebe pridobil posojilo, subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku najmanj
4.000 evrov,
3. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo
postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je
razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno
plačilo,
4. če je stečajni dolžnik izvedel pravno dejanje, ki ima
po 271. členu tega zakona značilnost izpodbojnega pravnega
dejanja in je bil v skladu z 277. členom tega zakona uveljavljen
zahtevek za izpodbijanje tega pravnega dejanja, ali
5. če lahko stečajni dolžnik glede na svoj premoženjski
položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.«.
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22. člen
V drugem odstavku 400. člena se besedilo »iz 1. ali 3. točke« nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka«, na koncu
odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Pri presoji ovire
iz 1. točke drugega odstavka 399. člena tega zakona sodišče
upošteva dolžino preizkusnega obdobja iz četrtega odstavka
tega člena in zavrne predlog za odpust obveznosti, če ugotovi,
da do poteka tega obdobja še ne bo potekel čas, po poteku
katerega se obsodba izbriše iz kazenske evidence zaradi zakonske rehabilitacije.«
V tretjem odstavku se besedilo »iz 1. ali 3. točke« nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka« besedilo »iz 2. ali 4. točke« pa se nadomesti z besedilom »iz tretjega odstavka«.
V četrtem odstavku se za besedo »obdobje« doda besedilo »na podlagi mnenja upravitelja«.
V sedmem odstavku se v 4. točki besedilo »v šestih
mesecih po objavi oklica« nadomesti z besedilom »do poteka
preizkusnega obdobja«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Ne glede na peti odstavek tega člena lahko sodišče
na predlog upravitelja določi preizkusno obdobje, ki je krajše
od dveh let, vendar ne krajše od šest mesecev od začetka
postopka odpusta obveznosti:
1. če stečajni dolžnik nima prejemkov, ki bi ob upoštevanju izločitev ali omejitev iz drugega ali tretjega odstavka
389. člena tega zakona spadali v stečajno maso, ali če je
znesek teh prejemkov neznaten, in
2. če ni izgledov, da bi bil stečajni dolžnik v naslednjih
dveh letih zmožen pridobivati pomembno višje prejemke od
prejemkov, ki jih prejema v času odločanja o začetku postopka
odpusta obveznosti, ali pridobiti premoženje večje vrednosti.«.
23. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 401. člena se za
besedama »določenih v« doda besedilo »383.b,«.
24. člen
V prvem odstavku 402. člena se besedilo »iz 2. ali 4. točke« nadomesti z besedilom »iz tretjega odstavka«.
25. člen
V prvem odstavku 403. člena se v 2. točki za besedama
»obveznosti iz« doda besedilo »383.b,«.
Za drugim odstavkom se doda se nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Stečajni dolžnik lahko z ugovorom proti odpustu
obveznosti uveljavlja, da je preizkusno obdobje predolgo.«.
26. člen
404. člen se spremeni tako, da se glasi:
»404. člen
(rok za ugovor proti odpustu obveznosti)
Ugovor proti odpustu obveznosti je treba vložiti do poteka
preizkusnega obdobja.«.
27. člen
V prvem odstavku 406. člena se na koncu 2. točke pika
nadomesti z vejico in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če se uveljavlja razlog iz tretjega odstavka 403. člena
tega zakona: ustrezno skrajša preizkusno obdobje.«.
28. člen
Za tretjim odstavkom 407. člena se dodajo novi četrti do
šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pred izdajo sklepa o odpustu obveznosti mora sodišče po uradni dolžnost preveriti, ali obstaja ovira za odpust iz
1. točke drugega odstavka 399. člena tega zakona.
(5) Če je v kazenski evidenci vpisana obsodba iz 1. točke
drugega odstavka 399. člena tega zakona, sodišče ne glede
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na prvi odstavek tega člena glede na dolžino roka, po poteku
katerega se ta obsodba izbriše iz kazenske evidence:
1. če ta rok do poteka preizkusnega obdobja še ni potekel:
zavrne predlog za odpust obveznosti.
2. če je ta rok do poteka preizkusnega obdobja že potekel:
dolžniku naloži, da v 15 dneh vloži zahtevo a izbris obsodbe iz
kazenske evidence in prekine odločanje o odpustu obveznosti
do končanja tega postopka.
(6) Če je v skladu z 2. točko petega odstavka tega člena
prekinilo odločanje o odpustu obveznosti, sodišče glede na izid
postopka za odločitev o dolžnikovi zahtevi za izbris iz kazenske
evidence:
1. če dolžnik zahteve v roku iz 2. točke petega odstavka ni
vložil ali če je njegova zahteva pravnomočno zavrnjena: zavrne
predlog za odpust obveznosti,
2. če je obsodba izbrisana in so izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka tega člena: izda sklep o odpustu obveznosti.«.
29. člen
V drugem odstavku 408. člena se v napovednem stavku
besedilo »prvega odstavka 21. člena« nadomesti z besedilom
»prvega in drugega odstavka 21. člena«. V 3. točki se črta
beseda »in«. V 4. točki se pika na koncu nadomesti z besedo
»in«. Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude
malomarnosti.«.
30. člen
V drugem odstavku 411. člena se beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji do peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Če upnik, za terjatev katerega učinkuje pravnomočni
sklep o odpustu obveznosti, predlaga začetek postopka osebnega stečaja nad pozneje najdenim premoženjem iz 1. točke
sedmega odstavka 383. člena tega zakona, se šteje, da ta
predlog vključuje tudi zahtevek za razveljavitev odpusta obveznosti ne glede na to, ali je bil predlog za začetek postopka
osebnega stečaja nad pozneje najdenim premoženjem vložen
po poteku roka iz drugega odstavka tega člena.
(4) Če v primeru iz tretjega odstavka tega člena sodišče
presodi, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka osebnega stečaja nad pozneje najdenim premoženjem, s sklepom
o začetku postopka osebnega stečaja tudi razveljavi odpust
obveznosti.
(5) Če sodišče razveljavi odpust obveznosti, začne s
pravnomočnostjo sodbe ali sklepa o razveljavitvi znova teči
zastaranje terjatev, za katere je učinkoval ta odpust obveznosti,
in te terjatve zastarajo s potekom treh letih od pravnomočnosti
te sodbe ali sklepa.«.
31. člen
Za drugim odstavkom 413. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V evidenci vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje,
posebej tudi podatke o sklepih, s katerimi je sodišče zavrnilo
predlog za odpust obveznosti. Evidenca mora za vsak sklep o
zavrnitvi predloga za odpust obveznosti vsebovati:
1. identifikacijske podatke o dolžniku,
2. opravilno številko in datum izdaje sklepa o zavrnitvi
predloga za odpust obveznosti ter sodišče, ki je izdalo sklep,
3. datum pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi predloga za
odpust obveznosti,
4. navedbo razloga za zavrnitev predloga.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »drugega« dodata besedi »in tretjega«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se v napovednem stavku beseda »tretjega« nadomesti
z besedo »četrtega«. Na koncu 2. točke se pika nadomesti z
vejico in doda nova 3. točka, ki se glasi:
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»3. glede podatkov iz tretjega odstavka tega člena:
– če pritožba proti sklepu ni bila vložena: od poteka roka
za pritožbo,
– v drugih primerih: od dne, ko sodišče prejme odločbo
sodišča druge stopnje o pritožbi.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se v 2. točki beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.

ali stečajni dolžnik z ugovorom proti odpustu obveznosti zahteva skrajšanje preizkusnega obdobja.
(6) Določbe spremenjenega drugega odstavka in novi
tretji do peti odstavek 411. člena zakona se uporabljajo tudi za
razveljavitev odpusta obveznosti, o katerem je sodišče odločilo
pred uveljavitvijo tega zakona, če od pravnomočnosti sklepa o
odpustu obveznosti do uveljavitve tega zakona še nista potekli
dve leti.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

35. člen
(1) Sodišča morajo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona obvestiti ministrstvo, pristojno za pravosodje, o podatkih
iz tretjega odstavka 413. člena zakona glede sklepov o zavrnitvi
predloga za odpust obveznosti, ki so postali pravnomočni pred
uveljavitvijo tega zakona.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, mora uskladiti predpis iz šestega odstavka 413. člena zakona z novim tretjim
odstavkom 413. člena zakona v enem mesecu po uveljavitvi
tega zakona.

32. člen
(1) Določbe novega sedmega odstavka 44.t člena zakona
se uporabljajo tudi za postopke preventivnega prestrukturiranja, ki so se končali s potrditvijo sporazuma o finančnem prestrukturiranju pred uveljavitvijo tega zakona, če do uveljavitve
tega zakona še ni bila opravljena vročitev sklepa o potrditvi
sporazuma o finančnem prestrukturiranju vsem strankam tega
postopka.
(2) Sodišče mora v postopkih iz prvega odstavka tega
člena objaviti sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(3) Določbe novega petega odstavka 221.b člena,
spremenjene 1. točke prvega odstavka in drugega odstavka
21. člena ter spremenjenega prvega odstavka 44.b člena,
221.a člena, 221.d člena in prvega odstavka 221.h člena zakona se uporabljajo za postopke, ki se uvedejo po uveljavitvi
tega zakona.
(4) Določba spremenjenega 277. člena zakona se uporablja za postopke, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona.
33. člen
(1) Določbe novega 299.a člena zakona se uporabljajo
za stečajne postopke, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona.
(2) Določbe novega 299.a člena zakona se uporabljajo
tudi v stečajnih postopkih, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona, za prodajo tistih nepremičnin, glede prodaje katerih
do uveljavitve tega zakona sodišče še ni izdalo soglasja k
sklenitvi prodajne pogodbe, katere predmet je ta nepremičnina,
iz 341. člena zakona oziroma v primeru iz šestega odstavka
341. člena zakona, če do uveljavitve tega zakona upravitelj še
ni sklenil prodajne pogodbe, katere predmet je ta nepremičnina.
(3) Če je pri lastninski pravici na nepremičnini iz prejšnjega odstavka ob uveljavitvi tega zakona vpisana zaznamba iz
3. točke prvega odstavka 299.a člena zakona in oseba, v korist
katere je vpisana ta zaznamba v stečajnem postopku do uveljavitve tega zakona še ni prijavila izločitvene pravice, se šteje,
da je izločitvena pravica prijavljena z uveljavitvijo tega zakona.
Upravitelj mora izdelati dodatni seznam preizkušenih terjatev
za preizkus izločitvene pravice iz prejšnjega stavka v enem
mesecu od uveljavitve tega zakona.
34. člen
(1) V postopkih osebnega stečaja, ki so se začeli pred
uveljavitvijo tega zakona, se določba novega osmega odstavka
383. člena zakona začne uporabljati za obdobje poročanja, ki
teče ob uveljavitvi tega zakona.
(2) Spremenjena določba 391. člena zakona se uporablja
za postopke osebnega stečaja, ki se začnejo po uveljavitvi
tega zakona.
(3) Določbe spremenjenega 399. člena zakona se uporabljajo tudi za postopek odpusta obveznosti, ki je bil začet
pred uveljavitvijo tega zakona, če do uveljavitve tega zakona
sodišče še ni odločilo o odpustu obveznosti.
(4) Določbe spremenjenega 400. člena zakona se uporabljajo za postopek odpusta obveznosti, ki se začne po uveljavitvi tega zakona.
(5) Če je bil postopek odpusta obveznosti začet pred uveljavitvijo tega zakona in do uveljavitve tega zakona preizkusno
obdobje še ni poteklo, se določba novega osmega odstavka
400. člena zakona smiselno uporablja tako, da lahko upravitelj

36. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 14.a
in 18.a člen Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13).
37. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/16-2/33
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EPA 1024-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

VLADA
1077.

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem
naročanju

Na podlagi tretjega odstavka 93. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
1. člen
Ta uredba določa vrste in instrumente finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila,
primerno višino zavarovanj in trajanje ter druge zahteve glede
zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih mora upoštevati
naročnik.
2. člen
Naročnik lahko v skladu s to uredbo v postopku oddaje
javnega naročila zahteva, da mu ponudnik ali izbrani ponudnik
za zavarovanje svojih obveznosti predloži eno ali več naslednjih vrst finančnih zavarovanj:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti,
– finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku.
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3. člen
(1) Za zavarovanje obveznosti ponudnika so primerni
naslednji instrumenti finančnih zavarovanj:
– bančna garancija,
– kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,
– menica,
– denarni depozit.
(2) Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali objavljenem povabilu k sodelovanju določi
tudi drug instrument finančnega zavarovanja, če meni, da
zagotavlja zadostno zavarovanje za izpolnitev ponudnikovih
obveznosti. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe
te uredbe glede dopustnosti in nedopustnosti zahtev po
posamezni vrsti ali instrumentu finančnega zavarovanja ter
višine in roka veljavnosti zavarovanja.
(3) Kot instrument finančnega zavarovanja ni primerno
zahtevati izjave garanta, da bo posameznemu ponudniku
izdal instrument finančnega zavarovanja, če bo temu oddano
v izvajanje javno naročilo.
4. člen
(1) Naročnik zahteva finančno zavarovanje, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami
javnega naročanja.
(2) Pri javnem naročilu blaga in javnem naročilu storitev, v zvezi s katerim obvestil ni treba poslati v objavo v Uradni list Evropske unije, in pri javnem naročilu gradenj, katerih
ocenjena vrednost (brez DDV) je na splošnem področju enaka ali višja od 40.000 eurov in nižja od 500.000 eurov, na infrastrukturnem področju pa enaka ali višja od 100.000 eurov
in nižja od 1.000.000 eurov, za zavarovanje tveganja za
izpolnitev ponudnikovih obveznosti v postopku javnega naročanja, pri ali po izvedbi naročila ni primerno zahtevati
bančne garancije, razen če zahtevo po tem instrumentu
finančnega zavarovanja opravičujejo tveganja, povezana s
predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.
(3) Vrsto, višino, rok veljavnosti in primerne instrumente
finančnega zavarovanja, rok in način predložitve instrumenta
naročniku, pravila o unovčenju ter krajevno pristojnost za
reševanje sporov med naročnikom – upravičencem zavarovanja in garantom mora naročnik določiti v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega naročila ali objavljenem povabilu k
sodelovanju. Na predloženem instrumentu finančnega zavarovanja mora biti višina zavarovanja opredeljena v znesku.
(4) Kadar se kot instrument finančnega zavarovanja
zahteva ali omogoči zavarovanje z denarnim depozitom,
mora naročnik upoštevati tveganje glede nezmožnosti unovčenja instrumenta ob insolventnosti ponudnika in zlasti pri
večletnih pogodbah zagotoviti ustrezno zavarovanje tega
tveganja.
5. člen
(1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja dopusti, da ponudnik sam odloči, kateri instrument finančnega
zavarovanja bo predložil za zavarovanje svojih obveznosti.
V tem primeru mora v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali objavljenem povabilu k sodelovanju navesti,
katere instrumente finančnih zavarovanj šteje za ustrezne
pri posamezni vrsti finančnega zavarovanja.
(2) Naročnik lahko za posamezno vrsto finančnega
zavarovanja zahteva več različnih instrumentov finančnega
zavarovanja, vendar višina zavarovanja s temi instrumenti
skupaj ne sme preseči najvišjega dovoljenega odstotka.
(3) Naročnik za isto obdobje hkrati ne sme zahtevati
več vrst finančnih zavarovanj za zavarovanje iste obveznosti.
(4) Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za obdobje, daljše od petih let, lahko ponudniku omogoči, da
namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti,
pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega.
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(5) Naročniku ni treba ravnati v skladu s prejšnjim odstavkom, če se znesek zavarovanja zmanjšuje s potekom
obdobij ali glede na nastop določenih dogodkov (t. i. redukcijske klavzule).
6. člen
(1) Naročnik lahko zahteva finančno zavarovanje za
resnost ponudbe, če mora obvestila v zvezi z javnim naročilom blaga ali storitev poslati v objavo v Uradni list Evropske unije ali če je ocenjena vrednost javnega naročila gradenj (brez DDV) na splošnem področju enaka ali višja od
500.000 eurov, na infrastrukturnem področju pa enaka ali
višja od 1.000.000 eurov, v drugih primerih pa izjemoma, če
zahtevo po tem zavarovanju opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.
(2) Naročnik praviloma ne zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, če je predmet naročanja blago,
ki je široko dostopno na trgu in se naročniku dobavi enkrat.
(3) Za zavarovanje resnosti ponudbe praviloma ni primerno zahtevati bančne garancije.
(4) Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe
znaša največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (brez DDV),
če se naročilo oddaja po sklopih, pa največ 3 % ocenjene
vrednosti sklopa (brez DDV).
(5) Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je
slednje zahtevano.
7. člen
(1) Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti znaša največ 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Kadar naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti, zadržana sredstva in finančno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne smejo
presegati 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).
(2) Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ne sme poteči pred rokom
za izpolnitev ponudnikovih pogodbenih obveznosti.
(3) Če naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, mora v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega naročila ali objavljenem povabilu k
sodelovanju določiti, da pogodba o izvedbi javnega naročila
postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
8. člen
(1) Višina finančnega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku znaša največ 5 % pogodbene vrednosti
(z DDV).
(2) Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne sme biti daljša od jamčevalnega
roka iz predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja, razen če
daljši rok opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali
okoliščinami javnega naročanja.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 48/14).
10. člen
(1) Postopki oddaje javnih naročil, za katera so bila obvestila o javnem naročilu poslana v objavo pred uveljavitvijo
te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki s pogajanji brez predhodne objave se izvedejo po dosedanjih predpisih, če je že bilo poslano povabilo
k oddaji ponudb.
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11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00714-10/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2016-3130-0004
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Uredba o skupnem javnem naročanju
Vlade Republike Slovenije
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– zavarovanje premoženja,
– nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po
posebnem naročilu,
– nakup energentov,
– nakup papirja za tiskanje,
– nakup pisarniškega in potrošnega materiala,
– fotografske storitve,
– najem poslovnih letalskih prevozov,
– nakup letalskih vozovnic,
– nakup zdravil, medicinskih pripomočkov in medicinske
opreme.
(3) Predmete skupnega javnega naročanja za posamezno
leto določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) na predlog izvajalca skupnega javnega naročanja.
III. PRAVILA IN POSTOPEK IZVEDBE SKUPNEGA
JAVNEGA NAROČANJA

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) izdaja Vlada Republike
Slovenije

4. člen
Izvajalec skupnega javnega naročanja je ministrstvo, pristojno za javna naročila.

UREDBO
o skupnem javnem naročanju
Vlade Republike Slovenije

5. člen
Izvajalec skupnega javnega naročanja se mora najmanj
enkrat letno, najpozneje do konca meseca novembra tekočega leta, posvetovati z ministrstvi in Generalnim sekretariatom
Vlade Republike Slovenije o izvajanju skupnega javnega naročanja.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa predmete skupnega javnega naročanja
Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupno javno naročanje), pravila, izjeme od skupnega javnega naročanja
in postopke za izvedbo skupnih javnih naročil.
2. člen
(1) V skladu s to uredbo ravnajo naročniki iz šestega
odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) (v nadaljnjem
besedilu: zavezanci).
(2) Pooblastilo za izvedbo posameznega postopka oddaje
skupnega javnega naročila lahko izvajalcu skupnega javnega
naročanja dajo tudi drugi naročniki po zakonu, ki ureja javno
naročanje (v nadaljnjem besedilu: drugi naročniki). Kadar drugi naročniki dajo izvajalcu skupnega javnega naročanja pooblastilo za izvedbo posameznega postopka oddaje skupnega
javnega naročila, se smiselno uporabljajo določbe te uredbe.
II. PREDMETI SKUPNEGA JAVNEGA NAROČANJA
3. člen
(1) Predmeti skupnega javnega naročanja so tisti predmeti, ki se nanašajo na potrebe, ki so skupne več ali vsem
zavezancem.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom so predmeti skupnega
javnega naročanja predvsem naslednji:
– nakup, konfiguracija in namestitev strojne računalniške
opreme,
– nakup in vzdrževanje naprav za fotokopiranje,
– nakup in vzdrževanje licenčne programske računalniške
opreme različnih tehnologij,
– vzdrževanje strojne računalniške opreme,
– storitve informacijske podpore uporabnikom,
– storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov
ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega
operaterja in nakup opreme za prenos podatkov,
– storitve stacionarne telefonije,
– poštne storitve,

6. člen
(1) Izvajalec skupnega javnega naročanja vsako leto do
31. januarja tekočega leta pripravi predlog predmetov skupnega javnega naročanja za tekoče leto, s katerim natančneje
opredeli predmete skupnega javnega naročanja iz drugega
odstavka 3. člena te uredbe.
(2) Predlog predmetov skupnega javnega naročanja mora
vsebovati najmanj naslednje podatke:
– vrsto blaga ali storitev, ki bo ali bodo predmet skupnega
javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: predmet skupnega
javnega naročanja),
– obdobje, za katero bo sklenjena posamezna pogodba
o izvedbi javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: pogodba)
ali okvirni sporazum,
– vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila za
posamezni predmet skupnega javnega naročanja,
– okvirni časovni načrt izvedbe posameznega postopka
oddaje skupnega javnega naročila,
– navedbo zavezancev, za katere je za posamezen predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku oddaje
skupnega javnega naročila zavezujoča, ali navedbo zavezancev, za katere za posamezen predmet skupnega javnega naročanja udeležba v postopku oddaje skupnega javnega naročila
ni zavezujoča.
(3) Izvajalec skupnega javnega naročanja predlog predmetov skupnega javnega naročanja pošlje vladi.
(4) Vlada na podlagi predloga skupnega javnega naročanja in v skladu z 32. členom ZJN-3 sprejme sklep o določitvi
skupnih javnih naročil.
7. člen
(1) Izvajalec skupnega javnega naročanja glede na okvirni
časovni načrt izvedbe posameznega postopka oddaje skupnega javnega naročila pisno pozove zavezance k sporočanju
potreb za posamezni predmet skupnega javnega naročanja.
Zavezanec mora svoje potrebe sporočiti izvajalcu skupnega
javnega naročanja v 30 dneh od dne, ko je izvajalec skupnega
javnega naročanja zavezancem poslal poziv. Izjemoma lahko
izvajalec skupnega javnega naročanja za sporočanje potreb
za posamezni predmet skupnega javnega naročanja določi
tudi krajši rok.
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(2) Zavezanec mora na način, ki ga določi izvajalec skupnega javnega naročanja, sporočiti lastne potrebe glede predmeta posameznega predmeta skupnega javnega naročanja in
naslednje podatke:
– naziv zavezanca in kontaktne podatke osebe, pri kateri
je mogoče pridobiti dodatne informacije,
– predmet skupnega javnega naročanja, za katerega
sporoča potrebe,
– podatek o višini zagotovljenih oziroma načrtovanih sredstev za posamezni predmet skupnega javnega naročanja z
navedbo vira sredstev financiranja javnega naročila,
– konkretne količine predmeta skupnega javnega naročanja
za obdobje trajanja pogodbe ali okvirnega sporazuma oziroma
predvidene količine, če konkretnih količin ni mogoče določiti, in
– druge podatke, če so ti potrebni ali jih zahteva izvajalec
skupnega javnega naročanja.
8. člen
Zavezanec pred sporočanjem svojih potreb in podatkov
iz drugega odstavka prejšnjega člena za posamezni predmet
skupnega javnega naročanja sprejme sklep o začetku postopka
ali vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila,
dokumentira na drug ustrezen način v skladu z zakonom, ki
ureja javno naročanje.
9. člen
(1) Odgovorna oseba izvajalca skupnega javnega naročanja sprejme na podlagi sporočenih potreb zavezancev sklep
o izvedbi skupnega javnega naročila, v katerem imenuje tudi
strokovno komisijo. Strokovno komisijo sestavljajo uslužbenci
izvajalca skupnega javnega naročanja, po potrebi pa tudi uslužbenci zavezancev.
(2) Če je v posameznem postopku oddaje skupnega
javnega naročila potrebno sodelovanje uslužbencev z znanji
s področja vsebine predmeta skupnega javnega naročanja,
posamezni zavezanci na poziv izvajalca skupnega javnega naročanja v strokovno komisijo predlagajo uslužbenca ali uslužbence, ki imajo znanja s področja vsebine predmeta javnega
naročanja. Imenovanje uslužbenca v strokovno komisijo lahko
predlaga tudi zavezanec.
(3) Strokovna komisija mora med izvajanjem posameznega postopka oddaje skupnega javnega naročila pripraviti,
spremljati in izvajati postopek oddaje skupnega javnega naročila ter sodelovati v morebitnem postopku pravnega varstva.
Strokovna komisija delo konča, ko je odločitev o oddaji naročila
pravnomočna in je podpisana pogodba ali okvirni sporazum.
10. člen
(1) Postopek oddaje skupnega javnega naročila vodi izvajalec skupnega javnega naročanja ob sodelovanju vseh članov
strokovne komisije.
(2) Postopek oddaje skupnega javnega naročila od sprejema sklepa o izvedbi skupnega javnega naročila do vključno
priprave končnega poročila izvede izvajalec skupnega javnega
naročanja, razen če ta uredba določa drugače.
11. člen
Na podlagi poročila strokovne komisije odgovorna oseba
izvajalca skupnega javnega naročanja sprejme odločitev o
oddaji naročila. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila
in/ali podpisu krovne pogodbe ali krovnega okvirnega sporazuma izvajalec skupnega javnega naročanja pošlje zavezancem
vso potrebno dokumentacijo za podpis pogodbe ali okvirnega
sporazuma.
12. člen
(1) Na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega
javnega naročila lahko:
– izvajalec skupnega javnega naročanja podpiše krovno
pogodbo, na podlagi katere zavezanci podpišejo neposredne
pogodbe,
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– zavezanci neposredno podpišejo pogodbe ali okvirne
sporazume ali
– izvajalec skupnega javnega naročanja podpiše krovni
okvirni sporazum, na podlagi katerega zavezanci podpišejo
neposredne okvirne sporazume.
(2) Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zavezanci samostojno oddajajo posamezna naročila, ponovno odpiranje konkurence pa glede na vsebino okvirnega sporazuma
izvaja ali izvajalec skupnega javnega naročanja ali ga izvajajo
zavezanci.
(3) Z neposredno pogodbo ali neposrednim okvirnim sporazumom se uredijo pravice in obveznosti pogodbenih strank
v zvezi s predmetom skupnega javnega naročanja, vključno s
finančnimi obveznostmi posameznega zavezanca.
IV. IZJEME PRI SKUPNEM JAVNEM NAROČANJU
13. člen
(1) Če zavezanec ni sporočil podatkov iz drugega odstavka 7. člena te uredbe, ker v času sporočanja teh potreb ni
imel, ali če je zavezanec sporočil podatke iz drugega odstavka
7. člena te uredbe s premajhnimi konkretnimi količinami, za
zagotovitev nemotenega delovanja pa nujno potrebuje blago
ali storitev, ki je predmet skupnega javnega naročila, lahko zavezanec samostojno izvede postopek oddaje javnega naročila
in sklene pogodbo ali okvirni sporazum, če:
– iz razlogov, ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih ni mogoče pripisati ravnanju zavezanca, med izvajanjem posameznega
postopka oddaje skupnega javnega naročila ali po sklenitvi
pogodbe ali okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila pri zavezancu nastane potreba po nabavi ali izvedbi predmeta skupnega javnega
naročila ali potreba po dodatni nabavi ali izvedbi predmeta
skupnega javnega naročila, ki presega konkretne količine iz
četrte alineje drugega odstavka 7. člena te uredbe, teh potreb
pa ni več mogoče upoštevati v postopku oddaje skupnega
javnega naročila, ali
– za skupno javno naročilo, ki je predvideno za izvedbo v
tekočem letu, še ni sklenjena pogodba ali okvirni sporazum na
podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.
(2) V primerih iz prve alineje prejšnjega odstavka lahko
zavezanec odda javno naročilo in sklene pogodbo ali okvirni
sporazum samo za obdobje, za katero se sklepa pogodba
ali okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka oddaje
skupnega javnega naročila. V primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka lahko zavezanec odda javno naročilo in sklene
pogodbo ali okvirni sporazum pod pogojem, da v pogodbo
ali okvirni sporazum vključi razvezni pogoj, da se pogodba ali
okvirni sporazum sklepa za obdobje do začetka veljavnosti
oziroma uporabe pogodbe ali okvirnega sporazuma na podlagi
izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila.
(3) Za samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila in sklenitev pogodbe ali okvirnega sporazuma v primeru
iz prve alineje prejšnjega odstavka mora zavezanec predhodno
pridobiti soglasje izvajalca skupnega javnega naročanja. V
vlogi za samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila
(v nadaljnjem besedilu: vloga), ki jo zavezanec pošlje izvajalcu
skupnega javnega naročanja, mora navesti predmet javnega
naročila, ocenjeno vrednost javnega naročila in obdobje veljavnosti pogodbe, razloge za nujnost in nepredvidljivost ter
jih utemeljiti.
(4) Če izvajalec skupnega javnega naročanja ugotovi, da
vloga ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, v petih
delovnih dneh od prejema vloge pozove zavezanca, da vlogo
dopolni. Izvajalec skupnega javnega naročanja po prejemu
popolne vloge preveri izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka
tega člena in na podlagi tega zavezancu lahko da soglasje za
samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Na vlogo mora izvajalec skupnega javnega naročanja zavezancu odgovoriti najpozneje v desetih dneh od prejema popolne vloge.
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V. PRIPRAVA ODGOVOROV NA ZAHTEVKE
ZA REVIZIJO TER IZVAJANJE IN SPREMLJANJE POGODB
ALI OKVIRNIH SPORAZUMOV
14. člen
Vsa procesna dejanja glede vloženih zahtevkov za revizijo (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) opravlja izvajalec
skupnega javnega naročanja s sodelovanjem strokovne komisije, imenovane v posameznem postopku oddaje skupnega
javnega naročila, v katerem je vložen zahtevek. Pri reševanju
zahtevkov člani komisije izvajalcu skupnega javnega naročanja nudijo pomoč s področja vsebine predmeta javnega
naročanja.
15. člen
(1) Če je nosilec oziroma upravičenec finančnega zavarovanja izvajalec skupnega javnega naročanja, morajo zavezanci
in drugi naročniki izvajalca skupnega javnega naročanja redno,
kar pomeni najpozneje v osmih dneh od ugotovitve kršitve izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, obveščati o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti, ki so lahko podlaga za unovčenje
finančnega zavarovanja.
(2) Izvajalec skupnega javnega naročanja na podlagi
obvestila iz prejšnjega odstavka preveri, ali so izpolnjeni
pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja. Zavezanec ali
drug naročnik mora izvajalcu skupnega javnega naročanja na
njegovo zahtevo poslati podatke, ki se nanašajo na pogoje za
unovčenje finančnega zavarovanja, v petih dneh od prejema
poziva.
16. člen
Med izvajanjem pogodb ali okvirnih sporazumov morajo
zavezanci in drugi naročniki obvestiti izvajalca skupnega javnega naročanja o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti in
morebitnih ovirah pri izvajanju pogodb ali okvirnih sporazumov,
zlasti pa glede neupoštevanja dogovorjenih cen, dobavnih ali
izvedbenih rokov, kakovosti in količin, v 30 dneh od ugotovitve
kršitve izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(1) Postopki oddaje skupnih javnih naročil, za katera so
bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred uveljavitvijo
te uredbe ali za katera so bila kandidatom in ponudnikom že
poslana povabila k oddaji ponudb oziroma k pogajanjem, se
izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Okvirni sporazumi, ki so bili na podlagi izvedenega
postopka oddaje skupnega javnega naročila sklenjeni pred
uveljavitvijo te uredbe, se do konca njihove veljavnosti izvajajo
v skladu z določbami okvirnih sporazumov.
18. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14).
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00714-11/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2016-3130-0005
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju
javnih financ

Na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. 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) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih
financ
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06 in 54/10) se v 2. členu črtata 1. in 2. točka.
V 31. točki se za besedama »potrebne za« dodata besedi
»pripravo in«.
V 36. točki se beseda »projektov« nadomesti z besedama
»investicijskih aktivnosti«.
Za 41. točko se dodata novi 41.a in 41.b točka, ki se
glasita:
»41.a »scenarij brez investicije« ne vključuje investicijskih
izdatkov za ohranjanje obstoječih zmogljivosti. Je osnovno izhodišče prispevne analize pri oceni projekta, katere namen je
primerjati stroške in koristi v pogojih s projektom in brez njega;
41.b »scenarij z investicijo« vključuje projekcije stroškov
in koristi obravnavane variante. V okviru ocene projekta se s
prispevno analizo glede na izbrani izhodiščni scenarij preverja
vse izvedljive variante;«.
2. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno
povezane posamične ukrepe manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, se
jih lahko združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja,
izobraževanja, socialnega varstva in podobno), za katerega
veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski
projekt.«.
3. člen
V 5. členu se v 2. točki tretja alineja spremeni tako, da
se glasi:
– »za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani
učinki za projekt predstavijo najmanj s primerjavami stroškov in
koristi v pogojih »z« investicijo (scenarij upošteva obravnavano
varianto) ter izhodiščnega scenarija »brez« investicije in/ali
minimalne alternative z upoštevanjem delnih izboljšav;«.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(diskontna stopnja)
(1) Splošna diskontna stopnja je 4 odstotke. Minister, pristojen za finance, lahko določi drugo splošno diskontno stopnjo
ali ločeno finančno in družbeno diskontno stopnjo na podlagi
spremenjenih gospodarskih razmer, ki se objavijo v Proračunskem memorandumu Republike Slovenije.
(2) Za projekte, ki se (so)financirajo iz namensko prejetih
sredstev za financiranje skupnih evropskih politik in zanje niso
določene metodologije po področjih iz 28. člena te uredbe, se
v finančni in ekonomski analizi uporabijo okvirne referenčne
vrednosti, ki jih za posamezno obdobje priporoča Evropska ko-
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misija. Če se te razlikujejo od določenih v prejšnjem odstavku,
se v analizi občutljivosti izdelajo primerjalni izračuni z uporabo
stopenj po prejšnjem odstavku.«.

RS, št. 60/06 in 54/10), se uskladijo z določbami te uredbe
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.

5. člen
V tretjem odstavku 11. člena se 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. predstavitev variant;«.
V četrtem odstavku se druga alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– obravnava variant na način iz drugega odstavka
12. člena te uredbe in predstavitev optimalne variante, ki temelji
na dokumentaciji iz 13. člena te uredbe;«.

(začetek veljavnosti)

6. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V predinvesticijski zasnovi so obravnavane vse
variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno,
časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega projekta, in
so predstavljene s projekcijami v scenarijih »z« investicijo ter
projekcijami za minimalno alternativo in/ali scenarijem »brez«
investicije. Pri tem se v analizi izvedljivosti upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in druge omejitve in ugotovijo rezultati
posameznih variant ter utemelji predlog optimalne variante.«.
7. člen
V četrtem odstavku 13. člena se 7. točka spremeni tako,
da se glasi:
»7. analizo zaposlenih za scenarij »z« investicijo glede na
scenarij »brez« investicije in/ali minimalno alternativo;«.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov)
(1) Investicijski projekt se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne
finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.
(2) Vključitev investicijskega projekta v načrt razvojnih
programov predlaga neposredni proračunski uporabnik, ki je
skrbnik projekta.
(3) Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega
projekta, s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost
projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s
sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.
(4) Pri načrtovanju se do začetka izvedbe projekt v proračunski evidenci vodi v stanju priprave in so zanj na proračunskih postavkah že načrtovane pravice porabe. S potrditvijo
investicijskega programa s študijo izvedbe se stanje projekta
lahko spremeni v izvajanje.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se
vodijo in dokončajo na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).
10. člen
(uskladitev metodologij po področjih)
Določbe uredb, ki so bile sprejete na podlagi 28. člena
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list

11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-8/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2016-1611-0046
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1080.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč

Na podlagi 73. in 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 97/10), 8. in 10. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo)
ter 13. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS,
št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč
1. člen
V Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09
in 23/11) se v prvem odstavku 3. člena druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje
in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva
ter nege starejših občanov, eno ekipo, če imajo več kot 300 otrok,
učencev, študentov ali oskrbovanih oseb na istem kraju;«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se v prvi alineji za besedilom
»zavodi in druge organizacije« črta vejica in doda besedilo »z
več kot 50 zaposlenimi na istem kraju,«.
3. člen
V drugem odstavku 14. člena se na koncu četrte alineje
pred piko doda besedilo »praviloma v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami«.
4. člen
V prvem odstavku 20. člena se v napovednem stavku črta
besedilo »nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter
železniških predorih,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Naloge tehničnega reševanja v cestnem prometu
opravlja tudi Prostovoljno gasilsko društvo Ormož. Za izvajanje
nalog tehničnega reševanja v cestnem prometu na območjih,
za katere je na podlagi analize razvidna slabša časovna pokritost z gasilskimi enotami iz prejšnjega odstavka, Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje določi dodatne
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gasilske enote, pod pogojem, da so že ustrezno opremljene
in usposobljene za izvajanje nalog tehničnega reševanja v
cestnem prometu. Na območju, na katerem opravlja naloge iz
prejšnjega odstavka Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica,
naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi
opravlja Industrijsko gasilsko društvo Kovinoplastika Lož. Naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in
ob prometnih, industrijskih ter drugih nesrečah, kjer so prisotne
nevarne snovi, opravljajo tudi Prostovoljno gasilsko društvo
Kobarid, Prostovoljno gasilsko društvo Slovenj Gradec in Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih in
cestnih predorih opravljajo predorski in portalni gasilci. Predorski gasilci so gasilci, organizirani v gasilskih enotah, ki so,
skladno z regijskimi načrti zaščite in reševanja ob nesrečah v
predorih, določene za reševanje v daljših avtocestnih in cestnih
predorih, za vsak predor posebej. Portalni gasilci so gasilci, ki s
predorskimi gasilci sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja
ob nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih. Ekipe
portalnih gasilcev, skladno z merili za organiziranje in opremljanje portalnih gasilcev in regijskimi načrti zaščite in reševanja,
ob nesreči v predoru za vsak predor posebej organizirajo
krajevno pristojne gasilske zveze. Z načrti zaščite in reševanja
se lahko določi, da naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih in cestnih predorih kot portalni gasilci opravljajo tudi
operativni gasilci določenih drugih gasilskih organizacij.
(4) Naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih in
cestnih predorih kot predorske gasilske enote opravljajo:
– za predor Karavanke – Gasilsko reševalna služba Jesenice;
– za predore Šentvid, Golovec, Debeli hrib in Mali vrh –
Gasilska brigada Ljubljana;
– za predore Podmilj, Trojane, Jasovnik in Ločica – Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo – Center
požarne varnosti in Poklicna gasilska enota Celje s skupno
dežurno ekipo v AC bazi Vransko;
– za predora Pletovarje in Golo Rebro – Prostovoljno
gasilsko društvo Slovenske Konjice;
– za predor s pokritim vkopom Cenkova – Prostovoljno
gasilsko društvo Gornja Radgona in Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota;
– za predora Barnice in Podnanos – Prostovoljno gasilsko
društvo Postojna in Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
– za predore Kastelec, Dekani, Markovec in Dobrava –
Javni zavod – Gasilska brigada Koper;
– za predor Ljubelj – Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču skupaj z Javnim zavodom Gasilska reševalna
služba Kranj;
– za predor Sten pri Škofji Loki – Prostovoljno gasilsko
društvo Škofja Loka.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(7) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
na podlagi pogodb z Javnim zavodom za zaščitno in požarno
reševanje Maribor, Javnim zavodom Gasilska reševalna služba
Kranj, Javnim zavodom – Gasilska brigada Koper in Gasilsko
reševalnim centrom Novo mesto, po potrebi pa tudi z drugimi
enotami, organizira ekipe za dekontaminacijo poškodovanih v
nesrečah z nevarnimi snovmi, industrijskih in drugih nesrečah
ter določi območje, na katerem intervenirajo tako, da je pokrito
celotno območje države. V delu teh ekip sodeluje tudi javna
zdravstvena služba.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se za besedama »Murska Sobota« dodata vejica in besedilo »Prostovoljno gasilsko društvo Bled, Prostovoljno gasilsko
društvo Sevnica«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta deveti in
deseti odstavek.
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5. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(1) S posebnim dogovorom med ministrstvi, pristojnimi za
obrambo, za notranje zadeve, za zdravje in za promet, se po
potrebi, v skladu z državnimi načrti zaščite in reševanja, uredijo
posamezna vprašanja izvajanja zaščite, reševanja in pomoči
v velikih prometnih nesrečah oziroma množičnih prometnih
nesrečah na avtocestah in hitrih cestah, pri katerih je veliko
število poškodovanih ali nenadno obolelih. V teh nesrečah
naloge zaščite, reševanja in pomoči, poleg gasilskih in drugih
enot, določenih s to uredbo, ter službe za nujno medicinsko pomoč, izvajajo tudi druge reševalne enote in sestavi, določeni v
načrtih zaščite in reševanja. Helikopterske prevoze za nudenje
nujne medicinske pomoči v teh in drugih prometnih nesrečah
ter nenadnih obolenjih pa opravljajo državni zrakoplovi, ki opravljajo tudi prevoze poškodovanih ali obolelih do zdravstvene
službe oziroma med bolnišnicami ter prevoze otrok z inkubatorji. Državni zrakoplovi izvajajo tudi helikoptersko reševanje v
gorah in drugih zahtevnih terenskih razmerah.
(2) Z načrtom aktiviranja, usklajenim med ministrstvi,
pristojnimi za obrambo, za notranje zadeve, za zdravje in
za promet, se določijo zlasti postopki aktiviranja, obveščanja,
poročanja, uporaba komunikacij, zavarovanje kraja pristanka helikopterjev in drugih zrakoplovov, ki se uporabljajo pri
nudenju nujne medicinske pomoči oziroma izvajanju zaščite,
reševanja in pomoči.
(3) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v
sodelovanju s službo nujne medicinske pomoči, upravljavcem
avtocestnega omrežja in drugimi pristojnimi organi in službami
zagotovi na območju regij potrebne zaloge sredstev in opreme
za nesreče z velikim številom poškodovanih ali nenadno obolelih. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje omogoči uporabo informacijsko komunikacijskega sistema zaščite
in reševanja za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
po tem členu.«.
6. člen
V 37. členu se v prvem stavku besedilo »Ministrstvo
za promet« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za
promet,«. Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Iskanje
pogrešanega zrakoplova se izvaja z državnimi zrakoplovi ter
drugimi zrakoplovi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in
pomoči, ter reševalnimi enotami in službami na zemlji.«.
7. člen
V drugem odstavku 38. člena se za besedo »usposobljenost« dodata vejica in beseda »opremljenost«.
8. člen
V prilogi »MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE GASILSKIH ENOT« se za I. poglavjem doda novo poglavje, ki se glasi:
»I.A MERILA ZA ORGANIZIRANJE PREDORSKIH IN
PORTALNIH GASILCEV
Upravljavec enocevnega ali dvocevnega cestnega predora, daljšega od 500 do vključno 1000 m, mora zagotoviti ustrezno enoto operativnih prostovoljnih gasilcev, če je na podlagi
predhodne analize tveganja ugotovljena povečana nevarnost
nastanka požara ali nesreče z nevarnimi snovmi, upravljavec
dvocevnega cestnega predora, daljšega od 1000 m, zagotoviti
stalno prisotnost najmanj treh poklicnih gasilcev in upravljavec
enocevnega cestnega predora, daljšega od 1000 m, zagotoviti
stalno prisotnost najmanj šestih poklicnih gasilcev, opremljenih
s specialno opremo in vozilom za tehnično reševanje v predoru,
ki prispejo na vhod predora najkasneje v 10 minutah od poziva
oziroma ki ne smejo biti oddaljeni od vhoda v predor več kot 15
km. Prisotnost gasilcev se lahko zagotovi tudi z ustreznimi pogodbami upravljavca predora z GE in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skladu z 20. členom te uredbe.«.
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V II. poglavju »MERILA ZA RAZVRŠČANJE INDUSTRIJSKIH GASILSKIH ENOT« se v 2. Oddelku »Merila za razvrščanje industrijskih GE« črta zadnji odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Organiziranost, opremljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč je treba s to uredbo uskladiti v enem
letu od njene uveljavitve.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2013-1911-0011
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1081.

Pravilnik o plačilu za delo obsojencev

Na podlagi drugega odstavka 54. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 –
ZPIZ-2, 109/12 in 54/15) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o plačilu za delo obsojencev
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik podrobneje ureja plačilo za delo obsojenk
in obsojencev (v nadaljnjem besedilu: obsojenec), določeno z
zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem
besedilu: zakon).
(2) Ta pravilnik določa količnike za določitev osnovnih
plačil za delo, kriterije in merila za ocenjevanje uspešnosti
in rezultatov dela obsojencev v zavodih za prestajanje kazni
zapora (v nadaljnjem besedilu: zavod), način odmerjanja in
obračunavanja plačila za delo, dodatke k plačilu, obračunavanje nadomestil in drugih prejemkov obsojencev ter nagrade
mladoletnikov, ki prestajajo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni
dom (v nadaljnjem besedilu: mladoletnik).
2. člen
(1) Ta pravilnik velja za obsojence, ki delajo v gospodarskih
dejavnostih zavoda, obsojence, ki delajo na delih, potrebnih za
normalno poslovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: hišno delo),
in za obsojence, ki delajo pri pravnih ali fizičnih osebah zunaj
zavoda (v nadaljnjem besedilu: zunanji delodajalec).
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za pripornike.
3. člen
Obsojencem in mladoletnikom v skladu z 51. členom zakona ne pripada plačilo za dela, ki so potrebna, da se ohrani
čistoča in red za normalno življenje v zavodu.
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4. člen
(1) Obsojencu se odsotnost z dela zaradi odziva na vabilo
sodišča ali drugega državnega organa ter odsotnost z dela
zaradi dejavnosti, ki so v skladu z 10. členom zakona opredeljene v osebnem načrtu obsojenca, štejejo kot neplačana
odsotnost z dela.
(2) Odsotnost iz prejšnjega odstavka se šteje v čas delovne obveznosti.
5. člen
Mladoletniku, ki se mu v skladu s tretjim odstavkom
115. člena zakona skrajša čas, predviden za delo, se čas izobraževanja šteje v čas delovne obveznosti.
6. člen
Če so obsojencu na podlagi 49. člena zakona priznane
pravice iz študija ob delu, se čas njihovega koriščenja šteje v
čas delovne obveznosti.
7. člen
Obsojenka, ki je bila zaradi nosečnosti razporejena na
drugo delovno mesto, ima pravico do plačila za delo, kot bi ga
prejemala na prejšnjem delovnem mestu, razen če je plačilo
na delovnem mestu, na katero je bila razporejena, ugodnejše.
8. člen
(1) Obsojenec ima v skladu s 85. členom zakona pravico
pritožiti se zaradi kršitev svojih pravic ali drugih nepravilnosti
po tem pravilniku.
(2) Obsojenec vloži pritožbo v zavodu. Zavod pritožbo
skupaj s poročilom in osebnim spisom obsojenca pošlje Generalnemu uradu Uprave Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij v osmih dneh od prejema pritožbe.
II. KRITERIJI IN MERILA ZA ODMERJANJE PLAČILA
ZA DELO
9. člen
(1) Plačilo za delo obsojenca se odmerja in obračunava
po rezultatih dela. Rezultati dela se merijo glede na kakovost in
količino opravljenega dela oziroma po enoti proizvoda.
(2) Za dela, ki jih ni mogoče meriti v skladu s prejšnjim
odstavkom, se plačilo odmerja in obračunava po urah dejansko
opravljenega dela.
10. člen
(1) Plačilo za delo obsojenca je sestavljeno iz osnovnega
plačila in dodatkov.
(2) Osnovno plačilo se določi na podlagi števila dejansko
opravljenih delovnih ur, osnove za izračun plačila za delo obsojencev in količnikov, določenih s tem pravilnikom.
(3) Osnova za izračun plačila za delo obsojenca je 25 odstotkov osnove za obračun plače orientacijskega delovnega
mesta kuhar IV, določenega s Kolektivno pogodbo za javni
sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10,
40/12, 46/13, 95/14 in 91/15), ki je v 14. plačnem razredu.
(4) Količniki za določitev osnovnega plačila se razvrščajo
v tarifne skupine glede na zahtevnost dela.
(5) Tarifne skupine so:
Tarifna skupina
Količnik
najnižji
najvišji
I.
enostavna dela
0,317
0,348
II.
manj zahtevna dela
0,349
0,389
III. srednje zahtevna dela
0,390
0,433
IV. zahtevna dela
0,434
0,490
V.
bolj zahtevna dela
0,491
0,585
VI. zelo zahtevna dela
0,586
0,664
VII. visoko zahtevna dela
0,665
0,791
VIII. najbolj zahtevna dela
0,792
0,949
IX. izjemno zahtevna dela
0,950
1,266
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11. člen
Na podlagi tarifnih skupin iz prejšnjega člena se za potrebe obračuna plačila obsojenca ugotovi urna postavka tako,
da se zmnožek količnika posamezne tarifne skupine in osnove
za izračun plačila za delo obsojenca deli z mesečnim številom
rednih delovnih ur (174 ur).
12. člen
Izračun plačila za delo iz prvega odstavka 9. člena tega
pravilnika se izračuna na podlagi evidence dela tako, da se
mesečno število opravljenih delovnih ur poveča ali zmanjša
sorazmerno z rezultati dela in pomnoži s pripadajočo urno
postavko iz prejšnjega člena.
13. člen
Za dela, kjer se delo ne more meriti, se plačilo za delo
izračuna tako, da se mesečno število dejansko opravljenih
delovnih ur pomnoži s pripadajočo urno postavko iz 11. člena
tega pravilnika.
14. člen
(1) Za nadpovprečni oziroma podpovprečni uspeh pri
delu se obsojencu plačilo za delo poveča oziroma zmanjša v
odstotkih po naslednjih merilih in kriterijih:
Uspeh/kriterij
Nadpovprečen Povprečen Podpovprečen
Obseg
+ 1 do + 20
0
– 1 do – 10
opravljenega dela
Kakovost
+ 1 do + 20
0
– 1 do – 10
opravljenega dela
Gospodarnost
+ 1 do + 10
0
– 1 do – 5
Delovna disciplina + 1 do + 10
0
– 1 do – 5
(2) Plačilo za nadpovprečen uspeh pri delu se lahko
poveča za največ 60 odstotkov, za podpovprečen uspeh pri
delu pa zmanjša za največ 30 odstotkov osnovnega plačila iz
10. člena tega pravilnika.
(3) Oceno mesečnega uspeha pri delu pripravi inštruktor.
III. DODATKI K PLAČILU, REGRES ZA LETNI DOPUST
IN POSEBNA DENARNA NAGRADA
1. Dodatki za delo v manj ugodnem času
15. člen
(1) Za delo v delovnem času, ki je za obsojenca manj
ugoden, pripadajo obsojencu dodatki v naslednjih odstotkih od
osnovnega plačila za polni delovni čas:
Dodatek
– za nočno delo
– za delo preko polnega delovnega časa
– za delo na dela prost dan

%
30
30
50

(2) Za dela proste dneve se štejejo dnevi, določeni z zakonom, ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji.
(3) Dodatki se obračunavajo in izplačujejo le za čas, ko je
obsojenec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.
Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času se med seboj
ne izključujejo.
16. člen
Osnova za obračun dodatka za delo preko polnega delovnega časa je višina osnovnega plačila, ki obsojencu pripada za
delo v rednem delovnem času.
2. Stimulativni dodatek za stalnost pri delu
17. člen
(1) Če obsojenec dosega najmanj povprečen uspeh pri
delu in redno dela poln delovni čas, mu pripada dodatek za
stalnost pri delu, in sicer v višini:
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– 4 odstotke osnovnega plačila, če izpolnjuje pogoje v
obračunskem mesecu;
– 8 odstotkov osnovnega plačila, če izpolnjuje pogoje
najmanj 3 mesece zaporedoma;
– 12 odstotkov osnovnega plačila, če izpolnjuje pogoje
najmanj 5 mesecev zaporedoma.
(2) Obsojencu pripada odstotek za stalnost pri delu tudi,
če mu v javnem gospodarskem zavodu ali na hišnih delih
ni omogočeno redno delo, potem ko je bil že razporejen na
delo, ali če se mu delo zagotavlja v krajšem delovnem času
od polnega.
(3) Osnova za obračun dodatka za stalnost je osnovno
plačilo iz 10. člena tega pravilnika.
(4) Inštruktor oziroma drug pooblaščen uslužbenec zavoda za vsakega obsojenca beleži izpolnjevanje obveznosti in
pogojev iz tega člena.
(5) Če obsojenec izgubi pravico do stimulativnega dodatka za stalnost, začne doba za njegovo pridobitev teči znova.
3. Dodatek za delo v posebno težkih delovnih razmerah
18. člen
Za delo v posebno težkih delovnih razmerah pripada
obsojencu dodatek v višini 20 odstotkov od osnovnega plačila
za delo. Dela v posebno težkih delovnih razmerah se določijo
v sistemizaciji del in nalog obsojencev.
4. Regres za letni dopust
19. člen
(1) Regres za letni dopust pripada obsojencu enkrat letno
v višini 10 odstotkov regresa, ki pripada uslužbencem v javnem
sektorju, če izpolnjuje pogoje iz 56. člena zakona.
(2) Če obsojenec v koledarskem letu pridobi sorazmerni
del letnega dopusta, mu pripada sorazmerni del regresa.
(3) Regres za letni dopust se obsojencu izplača do konca
marca, pri sorazmernem delu dopusta pa ob koncu leta oziroma ob odpustu s prestajanja kazni zapora.
5. Posebna denarna nagrada
20. člen
(1) Obsojenec, ki dela pri zunanjem delodajalcu, lahko
prejme posebno denarno nagrado.
(2) Obsojencu se posebna denarna nagrada izplača, če
presega pričakovan obseg dela, če delo opravlja zelo kakovostno, vestno in z maksimalnim izkoristkom delovnega časa ter
ima vzorno delovno disciplino.
(3) Posebna denarna nagrada se lahko izplača obsojencu
na vsaka dva meseca dela in znaša največ eno povprečno mesečno plačilo za njegovo delo, izplačano za pretekle tri mesece,
brez upoštevanja posebne denarne nagrade.
(4) Obvestilo o dodelitvi posebne denarne nagrade pošlje
zunanji delodajalec direktorju zavoda.
(5) Znesek posebne denarne nagrade je razviden v obračunu plačila.
(6) Sredstva za izplačilo posebne denarne nagrade zagotovi zunanji delodajalec.
(7) Posebna denarna nagrada ni del obveznega prihranka
iz 57. člena zakona.
IV. NADOMESTILA PLAČILA
21. člen
(1) Nadomestilo plačila za delo v času odsotnosti z dela
zaradi letnega dopusta znaša 100 odstotkov povprečnega mesečnega plačila, ki ga je obsojenec dobival za delo v rednem
delovnem času v zadnjih šestih mesecih. Če je delal manj kot
šest mesecev, je obsojenec upravičen do nadomestila v višini
100 odstotkov povprečnega plačila za čas, ko je delal.
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(2) Pri izračunu povprečja iz prejšnjega odstavka se ne
upošteva posebna denarna nagrada.
22. člen
Obsojenka, ki zaradi varstva in nege otroka v zavodu
dela polovico polnega delovnega časa na dan, ima pravico do
plačila za delo po dejansko opravljenem delu.
V. SREDSTVA ZA PLAČILO ZA DELO OBSOJENCEV
IN POSTOPEK OBRAČUNAVANJA PLAČILA
23. člen
(1) Sredstva za plačilo za delo obsojencev, ki delajo v
okviru javnega gospodarskega zavoda, zagotavlja javni gospodarski zavod.
(2) Sredstva za plačilo za delo obsojencev na hišnih delih
se zagotavljajo iz sredstev zavoda, namenjenih za materialne
stroške.
24. člen
Plačilo za delo obsojenca se obračunava mesečno za
nazaj. Obračun plačila za delo se izroči obsojencu najpozneje
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec in vsebuje naslednje
podatke: ime in priimek obsojenca, mesec obračuna, urno
postavko, število ur in znesek plačil po vrstah dela, dodatke,
nadomestila, po potrebi pa tudi druge podatke.
Letnik
izobraževanja
I. letnik
II. letnik
III. letnik
IV. letnik

%
osnove
10
15
20
20

nezad.
+0
+0
+0
+0

25. člen
(1) Če se obsojenec z obračunom plačila ne strinja, lahko od direktorja javnega gospodarskega zavoda ali direktorja
zavoda zahteva pojasnila.
(2) Zahtevo iz prejšnjega odstavka obsojenec vloži pisno
v treh dneh po prejemu obračuna.
(3) Direktor javnega gospodarskega zavoda oziroma direktor zavoda obsojencu pisno odgovori v petih delovnih dneh
po prejemu zahteve.
VI. NAGRADE ZA DELO IN IZOBRAŽEVANJE
MLADOLETNIKOV
26. člen
Za mladoletnike, ki delajo, se uporabljajo določbe tega
pravilnika, ki se nanašajo na plačilo za delo obsojencev.
27. člen
(1) Mladoletnik, ki se izobražuje po verificiranih programih
za pridobitev stopnje izobrazbe, prejema denarno nagrado, ki
je odvisna od letnika in uspešnosti izobraževanja.
(2) Osnova za nagrado je 50 odstotkov vrednosti povprečne plače v Republiki Sloveniji. Ta osnova se obračunava
po posameznih letnikih in po uspešnosti izobraževanja, in
sicer:

zad.
+ 10
+ 10
+ 10
+ 10

dober
+ 20
+ 20
+ 20
+ 20

% na uspešnost
prav dober
+ 30
+ 30
+ 30
+ 30

(3) Osnova oziroma odstotek osnove za posamezno stopnjo izobraževanja velja za izpolnjeno mesečno učno obvezo.
(4) Za mladoletnike, ki se izobražujejo, se denarne nagrade zagotavljajo iz sredstev prevzgojnega doma, namenjenih za
materialne stroške.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Sistemizacijo del in nalog obsojencev sprejme generalni
direktor Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o količnikih za določitev osnovnih plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev ter
o nagradah mladoletnikov (Uradni list RS, št. 52/02 in 86/09).
30. člen
Do uveljavitve pravilnika, ki bo urejal plačilo za delo obsojencev pri delovni terapiji, se uporabljajo določbe 25.a člena
Pravilnika o količnikih za določitev osnovnih plačil, o kriterijih in
merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev
ter o nagradah mladoletnikov (Uradni list RS, št. 52/02 in 86/09).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-432/2015
Ljubljana, dne 31. marca 2016
EVA 2016-2030-0014
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

odličen
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1082.

Dogovor za ureditev medsebojnih razmerij
v zvezi z uporabo avtorskih del s področja
književnosti, znanosti, publicistike in njihovih
prevodih med ZKOS ter ZSODT na eni strani
ter ZAMP na drugi strani

Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih
pravic Slovenije,
Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik, mag. Tone Frelih
(v nadaljevanju ZAMP)
in
Združenje kabelskih operaterjev Slovenije, gospodarsko
interesno združenje,
Celovška 150, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik uprave Janez Smolkovič
(v nadaljevanju ZKOS)
ter
Združenje slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih
storitev, gospodarsko interesno združenje,
Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik Jernej Tovornik
(v nadaljevanju ZSODT)
(ZAMP, ZKOS in ZSODT so skupaj poimenovani tudi kot
stranke dogovora)
sklenejo naslednji

DOGOVOR
za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi
z uporabo avtorskih del s področja književnosti,
znanosti, publicistike in njihovih prevodih
med ZKOS ter ZSODT na eni strani ter ZAMP
na drugi strani
1. UVODNE DOLOČBE
da:

1.1. Stranke dogovora uvodoma ugotavljajo in se strinjajo

1.1.1. je ZAMP kolektivna organizacija, ki na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95
s spremembami, v nadaljevanju ZASP) in dovoljenja Urada
Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 800-9/96 z
dne 14. 11. 1997 upravlja oziroma uveljavlja avtorsko pravico
na avtorskih delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih, kot je to določeno v omenjenem
dovoljenju;
1.1.2. ZKOS združuje kabelske operaterje, ki so zavezanci za plačilo avtorskega nadomestila za uporabo avtorske
pravice na avtorskih delih, ki jo upravlja oziroma uveljavlja
ZAMP, pri čemer ZKOS predstavlja reprezentativno združenje uporabnikov v smislu določil prvega odstavka 157. člena
ZASP;
1.1.3. ZSODT združuje operaterje digitalnih televizijskih
storitev (IP operaterje), ki so zavezanci za plačilo avtorskega
nadomestila za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki
jo upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, pri čemer ZSODT predstavlja reprezentativno združenje uporabnikov v smislu določil
prvega odstavka 157. člena ZASP;
1.1.4. se dogovor sklepa za področje uporabe avtorskih
vsebin, ki jih ZAMP kolektivno uveljavlja na podlagi dovoljenja
št. 800-9/96 z dne 14. 11. 1997, in sicer glede uporabe takšnih
avtorskih vsebin s strani operaterjev, ki jih zastopata reprezentativni združenji ZKOS in ZSODT;
1.1.5. stranke dogovora sklepajo predmetni dogovor z
namenom, da se za obdobje od 11. 10. 2010 do uveljavitve
skupnega sporazuma ali nove tarife, določene z odločbo pri-
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stojnega organa, določijo pogoji, –vključno z višino nadomestila
za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jih upravlja
oziroma uveljavlja ZAMP, in da se s tem do uveljavitve skupnega sporazuma, s katerim se na novo določi tarifo za uporabo
avtorske pravice na teh avtorskih delih, oziroma do uveljavitve
nove tarife za tovrstno uporabo zadevnih avtorskih del, ki bi jo
z odločbo določil pristojni organ, na sporazumen način in dokončno uredijo medsebojna razmerja med ZAMP in operaterji,
ki so člani ZKOS ali ZSODT.
2. PREDMET TEGA DOGOVORA
2.1. S podpisom tega dogovora stranke dogovora za
obdobje od 11. 10. 2010 do uveljavitve skupnega sporazuma,
s katerim se na novo določi tarifo za uporabo avtorske pravice
na teh avtorskih delih, oziroma do uveljavitve nove tarife za tovrstno uporabo zadevnih avtorskih del, ki bi jo z odločbo določil
pristojni organ, dogovorijo pogoje za uporabo avtorske pravice
na avtorskih delih, ki jo na podlagi dovoljenja št. 800-9/96 z dne
14. 11. 1997 upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, pri dejavnosti
operaterjev iz tega dogovora.
3. POJMI, UPORABLJENI V TEM DOGOVORU
3.1. Za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jo
upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, se šteje uporaba avtorske
pravice na avtorskih delih iz repertoarja ZAMP v televizijskih
in radijskih programih s strani operaterja, ki je član ZKOS ali
ZSODT. ZAMP upravlja oziroma uveljavlja avtorsko pravico, ki
je predmet tega dogovora na podlagi zakona (obvezno kolektivno upravljanje) in njegov repertoar zajema vsa domača in tuja
avtorska dela s področja književnosti, znanosti, publicistike in
njihovih prevodih, ki jih uporablja operater, ki je član ZKOS ali
ZSODT (t.j. ves svetovni repertoar).
3.2. V okviru aktivnega uporabniškega razmerja po tej pogodbi so stranke dogovora sporazumne, da operater, ki je član
ZKOS ali ZSODT, omogoča končnemu uporabniku uporabo
storitve na podlagi sklenjenega naročniškega razmerja na klasični infrastrukturi (npr. kabelska TV, IP TV platformi, MMDS …)
ter še na največ do treh dodatnih napravah (npr. mobilni telefon, računalnik, tablica ipd.).
3.3. Aktivno uporabniško razmerje je razmerje (AUR), v
katerem operaterji, ki so člani ZKOS ali ZSODT, na podlagi
pogodbenega razmerja z naročnikom omogočajo naročniku
oziroma končnemu uporabniku uporabo storitev TV, ki vključuje
individualno izbiranje TV in/ali radijskih programov v aktivnem
programskem paketu.
4. POGOJI ZA UPORABO AVTORSKE PRAVICE
NA AVTORSKIH DELIH, KI JO UPRAVLJA OZIROMA
UVELJAVLJA ZAMP
4.1. Avtorsko nadomestilo po tem dogovoru znaša 0,0093
EUR brez DDV za vsako posamično aktivno uporabniško razmerje posamičnega operaterja, ki je član ZKOS ali ZSODT.
4.2. Zneske plačil avtorskega nadomestila po tem dogovoru se vsak koledarski mesec obračuna kot zmnožek
zneska nadomestila iz predhodne točke 4.1. in povprečnega števila aktivnih uporabniških razmerij pri posameznem
operaterju v posameznem koledarskem mesecu. Avtorsko
nadomestilo je izraženo v neto vrednosti, kateri se doda
pripadajoči DDV.
4.3. Po uveljavitvi tega dogovora, stranke dogovora nemudoma pristopijo k izpolnitvi točk 4.1. in 4.2. tega dogovora,
in sicer tako, da ZKOS in ZSODT pozoveta svoje člane, da s
podpisom licenčne pogodbe, katere vzorčna vsebina je priloga
k temu dogovoru, pristopijo k poravnavanju obveznosti kolektivni organizaciji ZAMP po tem dogovoru in da sporočijo ZAMP
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podatke o povprečnem številu aktivnih uporabniških razmerij za
vsak posamezni koledarski mesec za obdobje od 11. 10. 2010
dalje. Posamezni operater razmerja z ZAMP ureja s sklenitvijo
licenčne pogodbe, katere vzorčna vsebina je priloga k temu
dogovoru. Podpisana licenčna pogodba in podatek o številu
aktivnih uporabniških razmerij je podlaga, da ZAMP vsakemu
posamičnemu operaterju v skladu s tem dogovorom in licenčno pogodbo izstavi račun za plačilo nadomestil za preteklo
obdobje od 11. 10. 2010 dalje in nadalje tudi za obračun plačil
nadomestil za tekoče obdobje. Rok za plačilo računa je 45 dni
od njegove izdaje.
4.4. Pod pogojem, da operater podpiše licenčno pogodbo in ZAMP-u v roku enega meseca od dneva sklenitve
tega dogovora sporoči vse potrebne podatke za pripravo
obračuna, kot so opredeljeni v prilogi k licenčni pogodbi,
na prošnjo operaterja ZAMP operaterju izda račune za plačilo obveznosti za preteklo obdobje (torej za obdobje od
11. 10. 2010 dalje do vključno zadnjega dopolnjenega koledarskega meseca pred datumom podpisa licenčne pogodbe)
v 6 enakih mesečnih obrokih. Operaterji, ki tovrstne prošnje
ne bodo podali in bodo zato na podlagi računa, ki ga izda
ZAMP, vse obveznosti za preteklo obdobje poravnali z enkratnim plačilom, so upravičeni do 10 % popusta na celotno
takšno plačilo.
4.5. Stranke dogovora so soglasne, da v primeru, da
operater, ki je član ZKOS ali ZSODT, ne posreduje potrebnih
podatkov za obračun mesečnega avtorskega nadomestila v
roku 30 dni od pisnega poziva ZAMP, se bo nadomestilo za
takšno obdobje obračunalo glede na javne oziroma uradne ali
zadnje dostopne podatke glede števila aktivnih uporabniških
razmerij in po ceni, ki je za 10 % višja od cene iz točke 4.1.
tega dogovora.
4.6. Stranke dogovora so soglasne, da operaterji, ki so
tudi v obdobju po 11. 10. 2010 za pravice, ki jih upravlja oziroma uveljavlja ZAMP, plačali nadomestila Združenju SAZAS
kot zastopniku ZAMP, za takšno obdobje niso zavezani plačati
nadomestil po tem dogovoru in licenčni pogodbi, če ustrezno
izkažejo izvedbo plačil Združenju Sazas (bodisi neposredno ali
preko posrednika) in če teh plačil niso naknadno prejeli vrnjenih
s strani Združenja Sazas. V primeru usklajevanja podatkov
iz tega odstavka (potrdila o plačilu SAZAS, potrdila o vračilu
s strani SAZAS in podobno) to ne more vplivati na nesporne
obveznosti do ZAMP, ki se nanašajo na obdobje, za katerega
operater nesporno ni več izvajal plačil Združenju SAZAS, in jih
je operater dolžan poravnati skladno z določili tega dogovora
in licenčno pogodbo, ne glede na usklajevanje podatkov iz
tega odstavka.

Uradni list Republike Slovenije
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5.1. Dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo vse stranke.
5.2. ZAMP se zavezuje v roku 45 dni od uveljavitve tega
dogovora dati v objavo v Uradnem listu Republike Slovenije
poziv k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma in o tem
nemudoma obvestiti ZKOS in ZSODT.
5.3. Stranke dogovora so sporazumne, da ta dogovor
velja in se uporablja do uveljavitve skupnega sporazuma, s
katerim se določijo novi pogoji in tarifa za uporabo avtorske
pravice na teh avtorskih delih,, oziroma do uveljavitve nove tarife za tovrstno uporabo zadevnih avtorskih del, ki bi jo z odločbo
določil pristojni organ. Vsaka stranka tega dogovora lahko od
dogovora odstopi z učinkovanjem za naprej in z dvomesečnim
odpovednim rokom. Če od dogovora odstopi ZAMP, dogovor
preneha veljati, vendar pa se vsak operater sam odloči, ali
bo na podlagi tega dejstva odstopil tudi od licenčne pogodbe,
sklenjene z ZAMP. Če od dogovora odstopi ZKOS ali ZSODT,
preneha veljati ta dogovor le med ZAMP in odstopajočo stranko
dogovora, vendar pa se vsak operater, član odstopajoče stranke dogovora, sam odloči, ali bo na podlagi tega dejstva odstopil
tudi od licenčne pogodbe, sklenjene z ZAMP.
5.4. Pogodbene stranke so sporazumne, da predmetni
dogovor v ničemer ne prejudicira vsebine bodočega dogovora,
ki bo predmet skupnega sporazuma med strankami.
5.5. Spremembe dogovora so mogoče le pod pogojem, da
nanje pristanejo vse stranke dogovora, pri čemer spremembe
lahko učinkujejo le za naprej.
5.6. Pogodbene stranke so soglasne, da bo ZAMP ureditev odnosa po določilih tega dogovora in torej sklenitev licenčne pogodbe omogočil tudi vsem ostalim operaterjem, ki
delujejo na območju Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. septembra 2015
ZAMP
Predsednik
mag. Tone Frelih l.r.
Združenje kabelskih operaterjev Slovenije
Predsednik uprave
Janez Smolkovič l.r.
Združenje slovenskih operaterjev
digitalnih televizijskih storitev
Predsednik poslovodstva
Jernej Tovornik l.r.
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POGODBA
o ureditvi medsebojnih razmerij glede uporabe avtorske pravice na delih s področja književnosti,
znanosti, publicistike in njihovih prevodih pri dejavnosti operaterjev
ki jo skleneta
Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije
Kersnikova 10A
1000 Ljubljana
ki ga zastopa Frelih Anton
(v nadaljevanju: ZAMP)
in

___________________________________
___________________________________
___________________________________
ki ga zastopa: ________________________
(v nadaljevanju: operater)

1.

Uvodna določila

1.1.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

1.1.1. je ZAMP kolektivna organizacija, ki na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni
list RS, št. 21/95 s spremembami, v nadaljevanju ZASP) in dovoljenja Urada Republike Slovenije za
intelektualno lastnino št. 800‐9/96 z dne 14. 11. 1997 upravlja oz. uveljavlja avtorsko pravico na
avtorskih delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih, kot je to določeno
v omenjenem dovoljenju;
1.1.2. se predmetna pogodba sklepa za področje uporabe avtorskih vsebin, ki jih ZAMP kolektivno
uveljavlja na podlagi dovoljenja št. 800‐9/96 z dne 14. 11. 1997, pri dejavnosti operaterja;
1.1.3. pogodbeni stranki sklepata predmetno pogodbo z namenom, da se do uveljavitve skupnega
sporazuma oziroma nove tarife, določene z odločbo pristojnega organa, določijo pogoji (vključno z
višino nadomestila) za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jih upravlja oz. uveljavlja ZAMP,
in da se s tem za obdobje od 11. 10. 2010 do uveljavitve skupnega sporazuma, s katerim se določijo
novi pogoji in tarifa za uporabo avtorske pravice na teh avtorskih delih, oziroma do uveljavitve nove
tarife, določene z odločbo pristojnega organa, dokončno in na sporazumen način uredijo medsebojna
razmerja med ZAMP in operaterjem;
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1.1.4. se predmetna pogodba sklepa na podlagi Dogovora za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi
z uporabo avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih med ZKOS
ter ZSODT na eni strani ter ZAMP na drugi strani, sklenjenega med ZAMP na eni strani ter ZKOS in
ZSODT na drugi, zaradi česar se kot sestavni del te pogodbe šteje tudi omenjeni dogovor in se za
razlago določil te pogodbe uporabljajo tudi določila omenjenega dogovora (v nadaljevanju: Dogovor).
Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo ali
dogovorom, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, razen v primeru specialne ureditve s
področja avtorskega prava.
2.

Pojmi, uporabljeni v tej pogodbi

2.1.
Za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jo upravlja oz. uveljavlja ZAMP, se šteje
uporaba avtorske pravice na avtorskih delih iz repertoarja ZAMP v televizijskih in radijskih programih
s strani operaterja. Repertoar ZAMP zajema vsa domača in tuja avtorska dela s področja književnosti,
znanosti, publicistike in njihovih prevodih (t.j. tako imenovani svetovni repertoar).
2.2.
Stranki sta sporazumni, da operater v okviru aktivnega uporabniškega razmerja po tej
pogodbi omogoča končnemu uporabniku uporabo storitve na podlagi sklenjenega naročniškega
razmerja na klasični infrastrukturi (npr. kabelska TV, IP TV platformi, MMDS …) ter še na največ do
treh dodatnih napravah (npr. mobilni telefon, računalnik, tablica ipd.).
2.3.
Aktivno uporabniško razmerje je razmerje (AUR), v katerem operater na podlagi
pogodbenega razmerja z naročnikom omogoča naročniku oziroma končnemu uporabniku uporabo
storitev televizije, ki vključuje individualno izbiranje TV in/ali radijskih programov v aktivnem
programskem paketu.
3.

Predmet pogodbe

3.1.
Predmet te pogodbe je ureditev razmerja med strankama iz naslova operaterjeve uporabe
avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih, ki jih upravlja
oz. uveljavlja ZAMP na podlagi dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
št. 800‐9/96 z dne 14. 11. 1997, za obdobje od 11. 10. 2010 do uveljavitve skupnega sporazuma, s
katerim se na novo določi tarifo za uporabo avtorske pravice na teh avtorskih delih, oziroma do
uveljavitve nove tarife za tovrstno uporabo zadevnih avtorskih del, ki bi jo z odločbo določil pristojni
organ.
3.2.
ZAMP dovoljuje operaterju in se strinja z uporabo v predhodni točki navedenih avtorskih
pravic oz. avtorskih del s strani operaterja pri njegovi dejavnosti za obdobje iz prejšnje točke. ZAMP
operaterju podeljuje neizključno licenco za uporabe pravic, ki jih upravlja oz. uveljavlja ZAMP, pri
dejavnosti operaterja.
3.3.
Operater se zaveže ZAMP‐u za uporabo avtorske pravice na avtorskih delih, ki jih upravlja
oz. uveljavlja ZAMP, plačati znesek v višini 0,0093 EUR na mesec za vsako posamično aktivno
uporabniško razmerje operaterja. Zneske plačil avtorskega nadomestila se obračuna kot zmnožek
zneska nadomestila in povprečnega števila aktivnih uporabniških razmerij pri operaterju v vsakem
posameznem koledarskem mesecu. Avtorsko nadomestilo je izraženo v neto vrednosti, kateri se
doda pripadajoči DDV.
3.4.
Za obračun nadomestila za preteklo obdobje se uporabijo podatki, ki jih operater navede na
obrazcu, ki je priloga k tej pogodbi, in sicer podatki o povprečnem mesečnem številu AUR za obdobje
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od 11. 10. 2010 do zadnjega dopolnjenega koledarskega meseca pred datumom podpisa te pogodbe,
če so izpolnjeni pogoji iz točke 3.9 te pogodbe. Na podlagi teh podatkov ZAMP operaterju v roku
8 dni izda račun z rokom plačila 45 dni, razen če ni v tej pogodbi drugače določeno. Nadalje bo
operater ZAMP sporočal podatke o povprečnem mesečnem številu AUR, kot je to določeno v
nadaljevanju te pogodbe. Podatki za preteklo obdobje so bistveni sestavni del te pogodbe in ta
pogodba ne velja in ne more veljati za sklenjeno, če v njej oziroma v njeni prilogi niso navedeni
zadevni podatki.
3.5.
Operater je upravičen ZAMP ob posredovanju podatkov pisno obvestiti, da želi obveznosti po
tej pogodbi, ki se nanašajo na preteklo obdobje, poravnati obročno v 6 enakih mesečnih obrokih.
ZAMP v tem primeru po prejemu podatkov o številu aktivnih uporabniških razmerij pri operaterju le‐
temu izda 6 mesečnih računov za plačilo preteklih obveznosti v 6 enakih mesečnih obrokih, pri čemer
vsak mesec izda en račun z rokom plačila 45 dni od njegove izdaje.
3.6.
Stranki sta sporazumni, da je operater upravičen do 10 % popusta na višino obveznosti po tej
pogodbi za preteklo obdobje, če bo obveznosti po tej pogodbi za celotno preteklo obdobje, za
katerega se sklepa ta pogodba, poravnal z enkratnim plačilom in ne bo izkoristil možnosti obročnega
plačila obveznosti po tej pogodbi.
3.7.
Operater se za tekoče koledarske mesece zaveže vsak mesec do 20. dne v mesecu na ZAMP
posredovati podatke o povprečnem številu aktivnih uporabniških priključkov pri operaterju za
pretekli koledarski mesec. Na tej podlagi ZAMP operaterju izda račun za plačilo tekočih obveznosti po
tej pogodbi (tj. obveznosti za obdobje po sklenitvi te pogodbe, vključno s koledarskim mesecem, v
katerem je pogodba bila sklenjena), z rokom plačila 45 dni od izdaje računa. Operater bo podatke
sporočal ZAMP v elektronski obliki, in sicer na elektronsko pošto info@zamp.si.
3.8.
Stranki sta soglasni, da se bo v primeru, če operater ZAMP‐u ne posreduje podatkov o številu
aktivnih uporabniških razmerij za obračun tekočega mesečnega avtorskega nadomestila po tej
pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva ZAMP, nadomestilo za takšno obdobje obračunalo glede na
javne oziroma uradne ali zadnje dostopne podatke glede števila aktivnih uporabniških razmerij pri
operaterju in po ceni, ki je za 10 % višja od cene iz točke 3.3. te pogodbe.
3.9.
Če je operater tudi v obdobju po 11. 10. 2010 za pravice, ki jih upravlja ZAMP, plačal
nadomestila Združenju SAZAS kot zastopniku ZAMP, operater za takšno obdobje ni zavezan ponovno
plačati nadomestil ZAMP‐u. Navedeno velja pod pogojem, da operater ustrezno pojasni izvedbo plačil
Združenju Sazas in da teh plačil operater naknadno ni prejel vrnjenih s strani Združenja Sazas. Če je
operater Združenju SAZAS nadomestila poravnaval preko posrednika, sta stranki sporazumni, da
bosta upoštevali tudi pojasnila, ki jih bo glede plačil Združenju SAZAS podal posrednik. V primeru
usklajevanja podatkov iz tega odstavka (potrdila o plačilu SAZAS, potrdila o vračilu s strani SAZAS in
podobno), to ne more vplivati na nesporne obveznosti do ZAMP, ki se nanašajo na obdobje, za
katerega operater nesporno ni več izvajal plačil Združenju SAZAS, in jih je operater dolžan poravnati
skladno z določili te pogodbe, ne glede na usklajevanje podatkov iz tega odstavka.
3.10.

Odstop terjatve v korist tretje osebe je možen le s pisnim soglasjem operaterja.

4.

Poslovna skrivnost

4.1.
Za poslovno skrivnost štejejo podatki in dokumentacija, ki se nanašajo na predmet pogodbe
(med drugim tudi vsi podatki, ki jih operater poroča ZAMP‐u na podlagi te pogodbe), zato
pooblaščene osebe in drugi delavci, ki imajo dostop do njih, v nobenem primeru ne smejo brez
izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb,
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razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s
predpisi, in razen v primerih, ko zakon ali odločba organa zahteva drugače oziroma, ko je kolektivna
organizacija zavezana k poročanju podatkov. Stranki sta soglasni, da mora ZAMP pred razkritjem
podatkov pisno obvestiti operaterja in subjektu, kateremu podatek posreduje, obrazložiti in ga
opozoriti, da je podatek poslovna skrivnost po tej pogodbi.
4.2.
Poslovno skrivnost operaterja morajo varovati tudi delavci ZAMP in druge osebe, ki jih bo
ZAMP vključil v izvedbo dela po pogodbi, če so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali vedeti,
da je podatek poslovna skrivnost, in ne glede na to, na kakšen način so se z njim seznanili. ZAMP se
zavezuje, da bo svoje delavce in druge osebe, vključene v izvedbo dela po pogodbi, zavezal k
varovanju poslovnih skrivnosti.
4.3.
Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda,
če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
4.4.
Poslovna skrivnost se mora varovati tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe do preklica s
strani operaterja oziroma dokler podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejo javno dostopni.
5.

Varstvo osebnih podatkov

5.1.
Če bi si stranki v zvezi z izvajanjem te pogodbe morali izmenjati kakršnekoli osebne podatke
(npr. o naročnikih ali končnih uporabnikih), se ZAMP zavezuje, da bo z operaterjem na njegovo
zahtevo nemudoma pristopil k ureditvi pravnega razmerja glede izmenjave in obdelave osebnih
podatkov, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
6.

Višja sila

6.1.
Nobena stranka ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti iz pogodbe, ki bi nastala zaradi višje
sile. V primeru, da katera od strank svoje obveznosti iz pogodbe ne more izpolniti zaradi višje sile, je
dolžna o tem nemudoma obvestiti nasprotno stranko, pri čemer mora v obvestilu podrobno navesti
tudi vzrok višje sile.
6.2.
Višja sila so tisti nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki niso odvisni od volje strank in jih
stranki nista mogli ali morali pričakovati, preprečiti in odkloniti.
6.3.
Zaradi višje sile lahko stranki zahtevata spremembo pogodbe. Pogodbeni roki se podaljšajo
najmanj za čas trajanja višje sile, stranki pa določita nove roke pisno v obliki aneksa k pogodbi.
7.

Obveščanje in kontakti

7.1.
Vsa obvestila in zahteve, ki si jih bosta stranki izmenjevali v okviru in na podlagi te pogodbe,
morajo biti podana v pisni obliki in bodo posredovana po elektronski pošti ali s priporočeno poštno
pošiljko na ustrezne kontaktne naslove.
7.2.

Predstavnik ZAMP po tej pogodbi je: ..ime, priimek, tel. št., e‐naslov..

7.3.

Predstavnik operaterja po tej pogodbi je: ..ime, priimek, tel. št., e‐naslov..
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7.4.
Stranki sta dolžni obvestilo o zamenjavi predstavnikov strank posredovati druga drugi pisno v
roku treh (3) dni od nastale spremembe.
7.5.
Stranki sta se dolžni obveščati tudi o vseh spremembah, ki vplivajo na izvajanje te pogodbe.
Stranka, ki ni bila seznanjena s spremembami, ki so nastale na strani druge stranke, ne nosi za to
nikakršnih posledic.
8.

Dostop do informacij javnega značaja

8.1.
Če je stranka zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so lahko
pogodba ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.
9.

Protikorupcijska klavzula

9.1.
ZAMP in operater izjavljata, da v kateri koli fazi sklepanja oziroma izvajanja pogodbe noben ni
in ne bo ponudil, dal ali obljubil kakršno koli nedovoljeno korist kateremu koli zaposlenemu ter članu
organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
pri nasprotni stranki, za:
pridobitev posla ali
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbe ali
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni stranki povzročena škoda
ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremu koli zaposlenemu ter članu organov vodenja
ali nadzora, ali predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni
stranki.
9.2.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična. V primeru, da
se pogodba še ni pričela uporabljati, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
10.

Končne določbe

10.1.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki.

10.2. Stranki soglašata, da vse spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če so sklenjene v pisni
obliki kot aneks k pogodbi.
10.3. Pogodba velja in se uporablja do uveljavitve skupnega sporazuma, s katerim se določijo novi
pogoji in tarifa za uporabo avtorske pravice na teh avtorskih delih, oziroma do uveljavitve nove tarife
za tovrstno uporabo zadevnih avtorskih del, ki bi jo z odločbo določil pristojni organ; v tem primeru ta
pogodba preneha veljati brez posebne pisne odpovedi s strani katerekoli od pogodbenih strank, in
sicer od takrat dalje, ko se med pogodbenima strankama uporabljajo novi pogoji in tarifa.
10.4.

Pogodba preneha veljati tudi, če:

10.4.1. preneha veljati Dogovor in operater iz razloga prenehanja veljavnosti Dogovora odstopi od te
pogodbe;
10.4.2. katerakoli od strank krši določila te pogodbe ter kršitev ne odpravi v primernem roku, ki ne
more biti krajši od 15 dni, po pozivu nasprotne stranke. V tem primeru pogodbi zvesta stranka lahko
od pogodbe odstopi s pisnim obvestilom nasprotni stranki;
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10.4.3. v drugih primerih, če tako določa ta pogodba ali veljavna zakonodaja.
10.5.

Pogodba vsebuje prilogo/priloge, ki je/so sestavni del te pogodbe.

10.6. Pogodba je napisana v 3 enakih izvodih, od katerih 2 izvoda prejme operater, 1 izvod pa
ZAMP.
V _______________, dne __.__.2015
Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (ZAMP)
Anton Frelih, zastopnik
______________________

_________________________ (operater)
________________, direktor
______________________
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Priloga k Pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij glede uporabe avtorske pravice na delih s
področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih pri dejavnosti operaterjev:
Podatki o povprečnem mesečnem številu AUR za obdobje od 11. 10. 2010 do vključno zadnjega
koledarskega meseca pred datumom podpisa te pogodbe.
_______________________________________________________________ (operater)
1.
Povprečno mesečno število AUR po koledarskih mesecih za obdobje od 11. 10. 2010 do vključno
zadnjega koledarskega meseca pred datumom podpisa te pogodbe:
Mesec in leto:
Oktober 20101
November 2010
December 2010
Januar 2011
Februar 2011
Marec 2011
April 2011
Maj 2011
Junij 2011
Julij 2011
Avgust 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
December 2011
Januar 2012
Februar 2012
Marec 2012
April 2012
Maj 2012
Junij 2012
Julij 2012
Avgust 2012
September 2012
Oktober 2012
November 2012
December 2012
Januar 2013
Februar 2013
Marec 2013
April 2013
Maj 2013
Junij 2013
Julij 2013
Avgust 2013
1

Povprečno število AUR:

Za mesec oktober 2010 se nadomestilo obračuna delno, in sicer za 20 dni tega meseca (torej v deležu 20/31).
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September 2013
Oktober 2013
November 2013
December 2013
Januar 2014
Februar 2014
Marec 2014
April 2014
Maj 2014
Junij 2014
Julij 2014
Avgust 2014
September 2014
Oktober 2014
November 2014
December 2014
Januar 2015
Februar 2015
Marec 2015
April 2015
Maj 2015
Junij 2015
Julij 2015
Skupaj:
2.
Povprečno mesečno število AUR ter število mesecev v zgornjem obdobju, za katere je operater plačal
nadomestila Združenju SAZAS kot zastopniku ZAMP, ki jih operater naknadno ni prejel vrnjenih s
strani Združenja Sazas:
Mesec in leto:
Oktober 20102
November 2010
December 2010
Januar 2011
Februar 2011
Marec 2011
April 2011
Skupaj:

2

Število AUR, za katere je bilo
plačano nadomestilo
Združenju Sazas:

Za mesec oktober 2010 se nadomestilo obračuna delno, in sicer za 20 dni tega meseca (torej v deležu 20/31).
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3.
Nesporno število AUR za obračun ZAMP (razlika med postavkama 1 in 2 zgoraj):
___________ AUR.
Pripomba: vedno se upošteva koledarski mesec

_________________________ (operater)
________________, direktor
______________________
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OBČINE
BREŽICE
1083.

Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za objekt vinske kleti z gostinskim delom –
Vrhovska vas

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 – skl. US, 74/15 – odl. US, 15/15 – ZUUJFO)
in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09,
3/10) župan Občine Brežice sprejema

Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična
št.: 5880254000.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z
dnem sprejema na Občinskemu svetu Občine Črnomelj in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-244/2013
Črnomelj, dne 24. marca 2016
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

SKLEP
o preklicu Sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za objekt
vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas
1.
S tem sklepom se preklicuje Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti
z gostinskim delom – Vrhovska vas (Uradni list RS, št. 6/16).
2.
Kadar se občinski podrobni prostorski načrt pripravlja za
območja, za katera v občinskem prostorskem načrtu njegova
priprava ni bila predvidena, sklep o začetku postopka priprave
v skladu z drugim odstavkom 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 74/15 – odl. US, 15/15
– ZUUJFO) sprejme občinski svet.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

DOL PRI LJUBLJANI
1085.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 –
ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415) ter Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14 in 15/15) je občinski svet
na 9. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2015.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

Št. 3505-13/2015
Brežice, dne 1. aprila 2016
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRNOMELJ
1084.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2015

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet
Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel
naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 2694/172 k.o. 1562 – Učakovci
v izmeri 172 m2 se ukine status javnega dobra in postane last

A.
I.
II.
III.
B.
IV.
V.
VI.
C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
5.491.902,77
Skupaj odhodki
4.704.482,47
Presežek prihodkov nad odhodki
787.420,30
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
0,00
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
0,00
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
Zadolževanje proračuna
0,00
Odplačila dolga
102.483,12
Sprememba stanja sredstev na računu
787.420,30
Neto zadolževanje
–102.483,12
Neto financiranje
–889.903,42
Stanje sredstev na TRR na dan
31. 12. 2015
750.165,14
SREDSTVA REZERV:
prenos sredstev rezerv iz preteklih let
32.867,11
prihodki rezerv leta 2015
54.919,02
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presežek sredstev rezerv za prenos
v leto 2015
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86.053,18

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

1.732,95

3. člen
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri
Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2016.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101-0001/2016-1
Dol pri Ljubljani, dne 30. marca 2016

72

73
74

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

70

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

21.400.126,63

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

14.915.864,45

DAVČNI PRIHODKI

12.352.195,11

700 Davki na dohodek in dobiček

9.289.863,00

703 Davki na premoženje

2.098.130,18

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.563.669,34

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.980.192,71

711 Takse in pristojbine

11.653,18

712 Globe in druge denarne kazni

79.265,36

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

45.036,19

PREJETE DONACIJE

3.500,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

3.500,00

TRANSFERNI PRIHODKI

6.369.855,51

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.665.423,09

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev EU

4.704.432,42

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

43

21.142.693,13

189.435,05
3.186.195,12
109.704,84
100.000,00
7.512.067,05
283.611,74
3.588.703,89
613.583,84

413 Drugi tekoči domači transferi

3.026.167,58

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.808.617,88

420 Nakupi in gradnja osnovnih
sredstev

7.808.617,88

INVESTICIJSKI TRANSFERI

961.943,54

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pr. up.

146.362,30

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

815.581,24

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

257.433,50

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez
prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)

360.033,04

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
2.543.732,74
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

4,70

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH

4,70

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

4,70

964.020,80
181,13

65.870,48

1.274.729,65

III.

I.

110.906,67

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

4.860.064,66

2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki
proračuna za leto 2015 so realizirani v naslednjih zneskih:
Proračun
leta 2015

KAPITALSKI PRIHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za
leto 2015, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi
zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za
sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev
zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz
bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Skupina/Podskupina kontov

458.008,17

TEKOČI ODHODKI

42

V EUR

34.549,92

714 Drugi nedavčni prihodki

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Jesenice za leto 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3779

40

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice
za leto 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 14. in 50. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na
12. seji dne 31. 3. 2016 sprejel

Stran

II.

JESENICE
1086.

27 / 11. 4. 2016 /

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

239.860,41

Stran

3780 /

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

Št.

27 / 11. 4. 2016

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Uradni list Republike Slovenije

239.860,41
0,00

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

–239.855,71

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

835.768,62

55

ODPLAČILA DOLGA

835.768,62

550 Odplačila domačega dolga

835.768,62

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–818.190,83

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–835.768,62

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–257.433,50

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2014

2.992.425,75

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2015

2.174.234,92

Končno stanje sredstev na računih občine znaša
2.174.234,92 €.
3. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2015,
se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2016 v naslednji
višini:
– KS Plavž – neporabljena sredstva iz naslova donacij v
višini 100,00 € na proračunsko postavko 4094, konto 402009
(Krajevni praznik),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini
200,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 330,00 €
na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Hrušica – neporabljena sredstva iz naslova donacij
v višini 320,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009
(Novoletna obdaritev),
– KS Sava – neporabljena sredstva iz naslova donacij v
višini 390,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009
(Novoletna obdaritev),
– KS Podmežakla – neporabljena sredstva iz naslova
donacij v višini 510,00 € na proračunsko postavko 4067, konto
402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 150,00 € na proračunsko postavko 4017,
konto 402009 (Novoletna obdaritev).
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2014 310.426,61 €
2. Pripis obresti v letu 2015
780,82 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna
100.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada
9.315,17 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2015 401.892,26 €.
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do
virov sredstev v višini 140.495,575 €.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2015
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto
2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2015
se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-18/2014
Jesenice, dne 31. marca 2016
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1087.

Odlok o prenehanju Odloka o dodeljevanju
sredstev za novoustanovljena društva
s področja športa v Občini Jesenice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 14. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine
Jesenice na 12. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

ODLOK
o prenehanju Odloka o dodeljevanju sredstev
za novoustanovljena društva s področja športa
v Občini Jesenice
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja
športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12 in spremembe).
2. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-6/2016
Jesenice, dne 31. marca 2016
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

LAŠKO
1088.

Zaključni račun proračuna Občine Laško
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15
in 96/15 – ZIPRS1617) in 21. člena Statuta Občine Laško (Ura-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

dni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško
na 12. seji dne 30. 3. 2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Laško za leto 2015

42

43

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za
leto 2015.
III.

2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2015 izkazuje:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / Podskupina kontov

v EUR
Proračun
leta 2015

I.

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

13.189.602,61

70

DAVČNI PRIHODKI

8.743.410,65

700 Davki na dohodek in dobiček

7.337.207,00

71

703 Davki na premoženje

956.431,86

704 Domači davki na blago in storitve

449.771,79

NEDAVČNI PRIHODKI

2.825.342,39

710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja

1.616.159,29

711 Takse in pristojbine

10.997,48

712 Denarne kazni

25.519,09

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

73
74

KAPITALSKI PRIHODKI

119.792,75
1.055.893,78
55.065,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

22.230,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč

32.835,00

Stran

3781

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.665.493,56

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.665.493,56

INVESTICIJSKI TRANSFERI

239.530,06

431 Investicijski transferi prav.
in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki

113.543,92

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

125.986,14

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

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

–421.547,40
–357.831,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)

862.626,65

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. D.

0,00

V.

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

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

VI.

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

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

343.104,58

55

ODPLAČILA DOLGA

343.104,58

550 Odplačila domačega dolga

343.104,58

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–764.651,98

1.670,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–343.104,58

TRANSFERNI PRIHODKI

1.564.114,57

XI.

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

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

1.385.628,35

XII.

SREDSTVA NA RAČUNIH
– Stanje 31. 12. 2014
– Stanje 31. 12. 2015

PREJETE DONACIJE

1.670,00

730 Donacije iz domačih virov

741 Prejeta sredstva iz sred. drugih
evropskih institucij

178.486,19

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

13.611.150,01

40

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

41

27 / 11. 4. 2016 /

5.112.781,18
789.490,80
115.919,29
3.592.895,63
71.085,76
543.389,70

TEKOČI TRANSFERI

5.593.345,21

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

3.025.396,47

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi domači transferi

457.922,23
2.110.026,51

421.547,40
2.404.983,62
1.640.331,64

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Laško
za leto 2015.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2014
Laško, dne 30. marca 2016
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Stran

3782 /
1089.

Št.

27 / 11. 4. 2016

Sklep o soglasju k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Laško

Uradni list Republike Slovenije
in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list
RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 9. seji dne
31. 3. 2016 sprejel

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 5/08, 73/08 in 8/09), Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 36/02, 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in določil Statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07 – UPB, 17/10, 45/11 in
51/15) je občinski svet na 12. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Odranci za leto 2016

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Laško

S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

1.
Občinski svet Občine Laško daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško, ki jo
je predlagal izvajalec CSD Laško.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2.
Cena neposredne socialno varstvene storitve pomoč družini na domu znaša 14,39 EUR na efektivno uro. Občina Laško
bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
subvencionirala v višini 10,89 EUR na efektivno uro. Končna
cena storitve za uporabnika znaša 3,50 EUR na efektivno uro.
3.
Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se
poveča za 40 % in znaša 20,14 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 15,25 EUR na efektivno uro, končna cena za
uporabnika znaša 4,89 EUR na efektivno uro.
4.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali
dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 21,58 EUR na
efektivno uro, subvencija občine znaša 16,34 EUR na efektivno
uro, končna cena za uporabnika znaša 5,24 EUR na efektivno
uro.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v
Občini Laško številka 12280-09/2015, z dne 27. 5. 2015 (Uradni list RS, št. 39/15).
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2016.
Št. 12280-06/2016
Laško, dne 30. marca 2016
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
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:
v eurih
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

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

1.316.345,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.173.209,00

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Odlok o proračunu Občine Odranci
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – opor.

91.735,00
5.200,00
0,00
284.062,00
112.842,00
1.000,00

712 Denarne kazni

2.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč

1090.

792.212,00

711 Takse in pristojbine

73 PREJETE DONACIJE

ODRANCI

889.147,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev proračuna EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0,00
168.220,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
113.136,00
113.136,00
0,00
0,00

Uradni list Republike Slovenije

Št.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

40 TEKOČI ODHODKI

0,00
1.262.080,12
576.498,12

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

98.854,73

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

15.002,00

402 Izdatki za blago in storitve

339.115,00

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

113.166,39
535.002,00
0,00
349.217,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

50.560,00
135.225,00
148.260,00
148.260,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.320,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

2.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

320,00

III. PRORAČUNSKI – PRESEŽEK (I.-II.)
B.

V.

54.264,88

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA …
(IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

56.200,00

55 ODPLAČILO DOLGA

56.200,00

550 Odplačilo domačega dolga

56.200,00

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

–1.935,12

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–56.200,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–54.264,88

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

10.360,00

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

27 / 11. 4. 2016 /

1.935,12

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o
javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom
uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi
ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Odranci
je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru
glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov,
ki so usklajeni s porabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 48. člena Zakona
o javnih financah,
– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.000,00 EUR po vlogi, znotraj možnosti, ki
jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska
rezervacija.
Župan je pooblaščen še za izdaje mnenj za prodajo nepremičnin, na katerih ima občina zastavno pravico.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega
proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz EU za investicije,
– koncesijske dajatve,
– drugi namenski prihodki.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni,
se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so
opredeljeni.
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5. člen

9. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

(financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega porabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi
realizaciji.

Sredstva za financiranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezna področja.
Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni
določena s predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru
zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko
postavko.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih in drugih proračunskih uporabnikov se določi s pogodbo.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah – kontih v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno
vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če
so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 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 dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo
dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika
do višine 250 EUR.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem
zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja
prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
(2) 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 2016
ne bo zadolževala.
(3) Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Odranci se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev
odloča občinski svet.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v
letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen

8. člen

(uveljavitev odloka)

(proračunski skladi)

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

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini
4.000 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi
sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.

Št. 55-9/2016
Odranci, dne 31. marca 2016
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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POSTOJNA
1091.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10)
je Občinski svet Občine Postojna na 13. seji dne 30. 3. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (v nadaljnjem besedilu: SDOPN) objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/10, spremembe in dopolnitve tekstualnega dela odloka objavljene v Uradnem
listu RS, št. 79/12 ter tehnični popravki objavljeni v Uradnih listih RS, št. 90/10, 110/10, 105/11, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13.
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
Predvidene spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo zgolj na enote in podenote urejanja prostora z oznakami BE-001,
BE-003, BE-004, BE-005, BE-006, BE-007, BE-008, BE-009, BE-010, BE-011, BE-012, BE-013, BE-014, BE-015, BE-016,
BE-017, BE-018, BE-019, BR-001, BU-001, BU-002, BU-003, BU-005, BU-006, DI-001, DI-002, DI-003, DI-004, FA-001, FA-002,
FA-003, FA-004, FA-005, GA-001, GA-002, GA-003, GE-001, GE-002, GE-003, GO-001, GO-002, GR-001, GR-002, GR-003,
GR-004, GR-005, GR-006, HA-001, HA-002, HA-003, HA-004, HA-005, HA-006, HA-007, HA-008, HA-009, HA-010, HE-001,
HE-002, HE-004, HR-001, HR-003, HR-005, HR-007, HR-008, HR-009, HR-011, HR-012, HR-013, HR-014, HR-015, HR-017,
KE-01, KE-02, KE-02/92, KE-03, KE-04, KE-06, KE-07, KE-07/97, KE-09, KE-10, KE-10/90, KE-10/96, KE-11, KE-12, KE-12/43,
KE-12/44, KE-12/47, KE-12/93, KE-13, KE-14, KE-21, KE-21/87, KE-21/88, KE-22, KE-22/85, KE-23, KE-30, KE-30/66, KE-34,
KE-35, KE-36, KE-37, KE-37/34, KE-38, KE-38/03, KE-38/07, KE-38/28, KE-38/30, KE-38/32, KE-38/99, KE-39, KE-39/05, KE-40,
KE-41, KE-44, KE-44/23, KE-44/24, KE-45, KE-45/25, KE-45/26, KE-46, KE-49, KE-50, KE-50/49, KE-51, KE-52, KE-53, KE-54,
KE-55, KE-56, KE-57, KE-58, KE-59, KE-60, KE-61, KE-62, KE-63, KE-63/58, KE-66, KE-67, KE-68, KE-70, KE-71, KE-71/33,
KE-71/38, KE-71/51, KE-71/52, KE-71/53, KE-71/54, KE-71/55, KE-71/63, KE-71/64, KE-72, KE-73, KE-74, KE-74/02, KE-74/04,
KE-74/59, KE-74/61, KE-74/73, KE-74/74, KE-74/81, KE-74/84, KE-75, KE-75/72, KE-77, KE-77/69, KE-77/70, KE-77/71, KE-81,
KE-82, KE-82/95, KO-001, KO-002, KO-003, KO-004, KO-005, KO-006, KO-007, KO-008, KO-009, KO-010, KO-011, LA-002,
LA-003, LA-004, LA-005, LA-006, LI-001, LI-002, LO-001, LO-002, LO-003, MB-001, MB-002, MB-003, MB-004, MO-001, MO-002,
MO-003, MO-004, MO-005, MO-006, MO-007, MU-001, MV-001, MV-002, MV-003, MV-004, MV-005, MV-006, MV-007, MV-008,
MV-009, MV-010, MV-011, MV-012, O-001, O-002, O-003, OB-002, OB-003, OB-004, OB-005, OB-006, OB-006/02, OR-001,
OR-002, OR-003, OR-004, OR-005, OR-006, OR-007, OR-008, OR-009, OR-010, OR-011, OR-012, OR-014, PJ-001, PJ-002,
PJ-004, PJ-005, PJ-006, PJ-008, PL-001, PL-002, PL-003, PL-004, PL-005, PL-006, PL-007, PL-008, PL-010, PL-011, PL-012,
PL-013, PL-014, PL-015, PL-016, PL-017, PL-018, PL-019, PL-020, PL-021, PL-022, PL-023, PL-024, PL-026, PL-027, PL-028,
PL-029, PL-030, PL-031, PL-033, PL-034, PL-035, PL-036, PL-037, PL-038, PL-039, PL-040, PL-041, PL-042, PO-001, PO-002,
PO-002/40, PO-002/42, PO-003, PO-005, PO-006, PO-008, PO-009, PO-011, PO-012, PO-012/35, PO-012/37, PO-013, PO-014,
PO-015, PO-016, PO-017, PO-018, PO-020, PO-021, PO-022, PO-023, PO-024, PO-025, PO-026, PO-027, PO-028, PO-029,
PO-030, PO-031, PO-032, PO-033, PO-034, PO-035, PO-036, PO-037, PO-038, PO-039, PO-042, PO-043, PO-046, PO-047,
PO-048, PO-049, PO-050, PO-051, PO-052, PO-053, PO-054, PO-055, PO-056, PO-057, PO-058, PO-059, PO-060, PO-062,
PO-063, PO-064, PO-065, PO-066, PO-067, PO-068, PO-069, PO-070, PO-071, PO-072, PO-073, PO-074, PO-075, PO-076,
PO-077, PO-078, PO-079, PO-080, PO-081, PO-082, PO-083, PO-084, PO-086, PO-087, PO-088, PO-090, PO-091, PO-092,
PO-093, PO-095, PO-096, PO-098, PO-099, PO-100, PO-101, PO-102, PO-103, PO-104, PO-105, PO-106, PO-107, PO-108,
PO-109, PO-110, PO-111, PO-112, PO-113, PO-114, PO-116, PO-117, PO-118, PO-119, PO-120, PO-121, PO-122, PO-123,
PO-124, PO-125, PO-126, PO-127, PO-128, PO-129, PO-130, PO-131, PO-133, PO-134, PO-135, PO-136, PO-137, PO-138,
PO-139, PO-140, PO-142, PO-143, PO-144, PO-146, PO-148, PO-149, PO-150, PO-151, PO-152, PO-154, PO-155, PO-156,
PO-157, PO-158, PO-159, PO-160, PO-161, PO-162, PO-164, PO-165, PO-168, PO-175, PO-176, PO-177, PO-178, PO-179,
PO-180, PO-181, PO-182, PO-183, PO-184, PO-185, PO-186, PO-187, PO-188, PO-189, PO-190, PO-194, PO-195, PR-001,
PR-002, PR-003, PR-004, PR-005, PR-007, PR-008, PR-009, PR-010, PR-011, PR-012, PR-013, PR-014, PR-015, PR-016,
PR-017, PR-018, PR-019, PR-020, PR-021, PR-022, PR-023, PR-024, PR-025, PR-026, PR-027, PR-028, PR-029, PR-030,
PR-032, PR-033, PR-034, PR-035, PR-036, PR-038, RA-002, RA-003, RA-004, RA-005, RA-006, RA-007, RA-008, RA-009,
RA-010, RA-011, RA-012, RA-013, RA-014, RA-015, RA-016, RA-017, RA-018, RA-019, RA-020, RA-021, RA-022, RK-001,
RK-002, RK-003, RK-004, RK-007, RK-008, RK-010, RU-001, RU-002, SA-001, SA-002, SD-001, SD-002, SD-003, SD-004,
SD-005, SL-001, SL-002, SL-003, SR-002, SR-003, ST-001, ST-002, ST-003, SU-002, SU-003, SU-005, SU-006, SU-007, SU-008,
SV-001, SV-002, SV-003, SV-004, SV-005, SV-006, SV-007, SV-008, SV-009, ŠM-001, ŠM-002, ŠM-003, ŠM-004, ŠM-005,
ŠM-006, VB-001, VB-002, VB-003, VU-001, VU-002, VU-003, VU-004, VU-005, VU-006, ZA-001, ZA-002, ZA-003, ZA-004, ZA-005,
ŽE-001, ŽE-002, ŽE-003, ter tehnične popravke zaradi zamika zemljiško katastrskega prikaza prikazano na kartah z zaporedno
št. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 56 in 57 OPN Postojna v merilu 1:5.000.
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II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

3. člen
V 2. členu se v poglavju 3 »Grafični prikazi OPN obsegajo naslednje karte« za podpoglavjem »Izvedbeni del OPN« doda
novo podpoglavje, ki se glasi: »Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji:
1

Prikaz podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev za SV-004

1:1.000
«.

4. člen
V 39. členu se v tretji in peti alineji prvega odstavka doda besedilo »ter omejena in nadzorovana raba«., ter se doda nova
deseta alineja, ki se glasi: »Nanos – omejena in nadzorovana raba.«
5. člen
V 44. členu se nadomestijo peti, šesti in deveti odstavek z novimi, ki se glasijo:
»(5) Na karti se pojavi naslednji zapis oznak:
– PO-001, pri čemer PO pomeni oznako naselja, 001 pomeni zaporedno številko EUP znotraj naselja.
– Oznaka podrobnejše namenske rabe, oziroma nadaljnja členitev podrobnejše namenske rabe.
(6) V primeru razdelitve EUP na podenote se pojavlja naslednji zapis:
– PO-002/41, pri čemer PO pomeni oznako naselja, 002 je zaporedna številka EUP znotraj naselja, /41 je zaporedna številka
podenote.
(9) Kjer je območje enote urejanja odprtega prostora razdeljeno na podenote, se te označi s poddelilko zaporedne številke
podenote posameznega tipa.
– EUP:
– Podenote
– KE je oznaka krajinske enote
– 04 je oznaka zaporedne številke KE
– /01 je zaporedna številka podenote.«

KE-01
KE-04/01

6. člen
V 46. členu se v drugem odstavku za besedo »pogoji« doda »(PPIP)«, ter v celoti črta zadnji peti odstavek.
7. člen
(1) V tretjem odstavku 48. člena se v celoti črta sedma, deveta in deseta alineja.
(2) V tretjem odstavku 48. člena se nadomesti sedma alineja z novo, ki se glasi: »dostopne ceste do objektov,«.
(3) V tretjem odstavku 48. člena se enajsta alineja nadomesti z novo, ki se glasi: »objekti za začasne ureditve za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za zaščito, reševanje in pomoč,«.
(4) V 48. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
» (4) Na celotnem območju občine razen na namenski rabi K1 in K2 so dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor:
– avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami, pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, brvi in mostovi samo
ob rekonstrukciji cest in poti,
– dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih),
– vodnogospodarske ureditve za potrebe namakanj,
– objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z zaklonišči in objekti za zaščito, reševanje
in pomoč.«
8. člen
V prvem odstavku 49. člena se doda nova alineja, ki se glasi: »– sprememba namembnosti«.
9. člen
V 59. členu se nadomesti četrti odstavek z novim, ki se glasi: »Objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni na zemljišču, ki
pripada stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja.«.
10. člen
V 73. členu se nadomesti tretji odstavek z novim, ki se glasi: »Gradnja elektroenergetskih vodov nazivne napetosti 110 kV in
več se izvajajo na podlagi DPN. Njihova izvedba je dovoljena v skladu z določili izvedbenih prostorskih aktov za te objekte oziroma
po predhodni potrditvi trase s strani Občine Postojna.«
11. člen
V 77. členu se doda novi zadnji odstavek, ki se glasi: »Na območju občine se vzpostavlja kabelsko komunikacijsko omrežje,
prikazano v kartah prikaza stanja prostora in v evidencah gospodarske javne infrastrukture, ki jih vodi Geodetska uprava RS. Pred
projektiranjem in posegom v prostor je projektant oziroma investitor dolžan seznaniti upravljavca optičnega komunikacijskega
omrežja o nameravanem posegu ter pridobiti natančnejše podatke o poteku optičnega voda.«.
12. člen
V 79. členu se nadomesti četrti odstavek z novim, ki se glasi: »S prostorsko izvedbenimi pogoji se obnovo starih stavb izvaja
s tradicionalnimi materiali (kamen, les, slama itd.).«
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13. člen
93. člen se v celoti črta in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih
strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza
stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna
karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri
načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za
posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je
treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti,
njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.
(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja
zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.
(5) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in
vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na
vodni režim in stanje voda.
(6) Na vseh območjih poplav gradnja kleti ni dopustna. Na drugih območjih naj se pri načrtovanju objektov, ki so pod nivojem
terena (garaže, kleti ipd.), obvezno preveri gibanje nivoja podtalne vode.
(7) Ne glede na določbe drugega in petega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo
predpisi o vodah.«
14. člen
V 94. členu se v celoti črtajo druga, tretja in četrta alineja prvega odstavka.
15. člen
V 94. členu se črta drugi stavek četrte alineje tretjega odstavka, ki se glasi: »Soglasje s področja obrambe ni potrebno za
posege v prostor in gradnjo objektov, za katere je bilo pridobljeno pozitivno mnenje ministrstva že pri pripravi prostorskega akta
za to območje.«.
16. člen
V 94. členu se med četrto in peto alinejo tretjega odstavka dodajo nove: peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja, ki se
glasijo:
– »V 4 metrskem pasu ob ograjenih območjih za potrebe obrambe ni dovoljena gradnja stavb in hortikulturne ureditve s
podrastjo in drevjem.
– Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18 m, je treba v ožjem okolišu območij za potrebe
obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za obrambo. Za ožji okoliš šteje
oddaljenost do 1 km od navedenih območij.
– Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25 m, je treba v širšem okolišu območij za potrebe
obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za obrambo. Za širši okoliš šteje
oddaljenost do 2 km od navedenih območij.
– Določba prejšnjega odstavka ne velja v širšem okolišu območij z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi z namensko rabo
f, ki so na vzpetinah.
– Soglasje s področja obrambe ni potrebno za posege v prostor in gradnjo objektov, za katere je bilo pridobljeno pozitivno
mnenje ministrstva že pri pripravi podrobnega prostorskega akta za to območje.«
17. člen
V 103. členu se v poglavju 2 pri namenski rabi SK – v nadomesti stavek: »Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja, kmetijstva
in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji še spremljajoče dejavnosti: gostinstvo, turizem, trgovina, poslovne dejavnosti, dejavnosti vzgoje
in izobraževanja.« z novim, ki se glasi: »Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja, kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
ter javna uprava in zaščite in reševanja še spremljajoče dejavnosti: gostinstvo, turizem, trgovina, poslovne dejavnosti, dejavnosti
vzgoje in izobraževanja.«.
18. člen
V drugem odstavku 103. členu se v razpredelnici pri namenski rabi SK – v nadomesti podpoglavje: »Ostala merila in pogoji«
z novim, ki se glasi: »Ostala merila in pogoji:
– Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je dovoljeno samo vzdrževanje ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
– Dovoljeno je zasaditi živo mejo ali postaviti žično oziroma leseno ograjo. Izvedba zidov in parapetnih zidov ni dopustna.«
19. člen
(1) V drugem odstavku 103. člena se v razpredelnici pri namenski rabi SK – k nadomesti beseda »čubo« z besedo »kukrle«.
(2) V drugem odstavku 105. člena se v razpredelnici pri namenski rabi »IP – površine za industrijo« iz poglavja »Vrste dopustnih stavb« črta besedilo: »– 2302 Energetski objekti «.
(3) V 107. členu se v poglavju 2 pri namenski rabi »ZD – druge urejene zelene površine« dopolni »Vrsta dopustnih objektov«
z novo alinejo, ki se glasi: »– Dovoljena je gradnja podzemne gospodarske javne infrastrukture.«
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20. člen
V 112. členu se nadomestita drugi in tretji odstavek z novima, ki se glasita:
» (2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
K1 – najboljša kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski proizvodnji
Vrste dopustnih dejavnosti: kmetijstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
Dopustne gradnje in druga dela:
Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene:
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč in pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti).
– Dopustna je gradnja podzemnih objektov, naprav in omrežij za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske
infrastrukture. Objekti, naprave in omrežja morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ne smejo bistveno zmanjšati obdelovalnega
potenciala kmetijskih zemljišč, načrtovani morajo biti tako, da omogočajo lastnikom zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč, ne
smejo ovirati drugih vzporednih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih ter morajo biti v lokalnem javnem interesu.
– Dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja
na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
– Dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s prilogo 3 tega odloka, vendar pod naslednjimi pogoji:
– Postavitev objektov ne sme povzročiti drobljenja kmetijskih zemljišč.
– Gradnja nezahtevnih ter enostavnih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov dovoljena samo v primeru, da na grajenem
območju kmetije ter na območjih namenske rabe SK, A in IK ni izvedljiva. Objekti morajo biti zgrajeni z upoštevanjem značilnosti tradicionalnih arhitekturnih vzorcev. Maksimalni tlorisni gabarit posameznega rastlinjaka je 15,0 x 5,0 m ter maksimalna
višina rastlinjaka 3,0 m. Ti objekti, razen rastlinjakov, silosov, gnojišč, zbiralnikov gnojnice ali gnojevke in betonskih korit,
morajo biti v celoti iz lesa; armiranobetonski so lahko samo temelji pri kozolcih in senikih. Teh objektov ni možno priključevati
na javno komunalno infrastrukturo.
– Dovoljena postavitev prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo šotorjenja do največ
3 dni.
K2 – druga kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski proizvodnji
Vrste dopustnih dejavnosti: kmetijstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
Dopustne gradnje in druga dela:
Na območjih drugih kmetijskih zemljišč so dovoljene:
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč in pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti.
– Dopustna je gradnja podzemnih objektov, naprav in omrežij za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske
infrastrukture. Objekti, naprave in omrežja morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ne smejo bistveno zmanjšati obdelovalnega
potenciala kmetijskih zemljišč, načrtovani morajo biti tako, da omogočajo lastnikom zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč, ne
smejo ovirati drugih vzporednih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih ter morajo biti v lokalnem javnem interesu.
– Dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja
na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
– Dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s prilogo 3 tega odloka, vendar pod naslednjimi pogoji:
– Postavitev objektov ne sme povzročiti drobljenja kmetijskih zemljišč.
– Gradnja nezahtevnih ter enostavnih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov dovoljena samo v primeru, da na grajenem
območju kmetije ter na območjih namenske rabe SK, A in IK ni izvedljiva. Objekti morajo biti zgrajeni z upoštevanjem značilnosti tradicionalnih arhitekturnih vzorcev. Maksimalni tlorisni gabarit posameznega rastlinjaka je 15,0 x 5,0 m ter maksimalna
višina rastlinjaka 3,0 m. Ti objekti, razen rastlinjakov, silosov, gnojišč, zbiralnikov gnojnice ali gnojevke in betonskih korit,
morajo biti v celoti iz lesa; armiranobetonski so lahko samo temelji pri kozolcih in senikih. Teh objektov ni možno priključevati
na javno komunalno infrastrukturo.
– Dovoljena postavitev prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo šotorjenja do največ
3 dni.
Za območja, ki v naravi predstavljajo prometno infrastrukturo lokalnega pomena, po namenski rabi prostora pa so opredeljena
kot K1 oziroma K2 se smiselno uporablja »prostorske izvedbene pogoje za gradnjo in posege na območjih prometne infrastrukture«, zapisane v 108. členu.«
21. člen
V 113. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: »Za območja, ki v naravi predstavljajo prometno infrastrukturo lokalnega
pomena, po namenski rabi prostora pa so opredeljena kot G, se smiselno uporablja »prostorske izvedbene pogoje za gradnjo in
posege na območjih prometne infrastrukture«, zapisane v 108. členu.«
22. člen
V naslovu 121. člena se briše »(p)«, tako da se naslov glasi: »(skupni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih
prostorskih načrtov – OPPN)«.
23. člen
V 121. členu se izbriše deseti odstavek, enajsti odstavek se ustrezno preštevilči ter se na koncu doda novi zadnji odstavek,
ki se glasi: »Z OPPN je dovoljeno urejati tudi območja, ki v OPN niso opredeljene z načinom urejanja OPPN. V teh primerih je z
OPPN dovoljeno spreminjati tudi ostala določila OPN razen podrobne namenske rabe.«
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24. člen
V 16. odstavku 124. člena se v oklepaj doda besedilo, ki se glasi: »Uradni list RS, št. 105/08«.
25. člen
Na koncu 124. člena se dodata novi točki, ki se glasita:
»Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta za območje SV 01/4 OPN/PIP (Uradni list RS,
št. 15/15).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 57/94,19/08, 29/10,
52/10) – velja v delu za območje EUP PO-103 in PO-131.«
26. člen
V 125. členu se nadomestijo druga, četrta, peta, deveta, deseta in enajsta točka z novimi, ter dodajo nove dvanajsta, trinajsta,
štirinajsta, petnajsta, šestnajsta in sedemnajsta točka, ki se glasijo:
»2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Oblenk Strmca (Uradni list RS, št. 120/07).
4. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kazarje v Postojni (Uradni list RS, št. 43/05) – velja v delu za območje EUP PO-140.
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje Postojna
(Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93, 34/97 in 89/04) – velja v delu za območje EUP PO-071.
9. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Postojnska jama (Uradni list RS, št. 61/09, 104/10).
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 57/94,19/08, 29/10,
52/10) – velja v delu za območja PO-132.
11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO-014 Veliki
Otok – tehnološki park (Uradni list RS, št. 29/12).
12. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Na lokvi po 18/8 – del (Uradni list RS, št. 53/12).
13. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5
(Uradni list RS, št. 105/12).
14. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Grubence 1 – KO 02/3 del in severne dostopne ceste
(Uradni list RS, št. 105/12).
15. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Špice (Uradni list RS, št. 60/13).
16. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nad Rupo PL 10 – JZ del (Uradni list RS, št. 35/13), ne velja v delu
za parceli številka 1439/2 in 1439/1 k.o. Kačja vas.
17. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Smolevec (Uradni list RS, št. 65/14).«
27. člen
V celoti se nadomestita priloga 1 in priloga 2 z novo prilogo 1 in prilogo 2, ki se glasi: »*«
(* – priloga je zaradi lažjega pregleda v svojem dokumentu).
28. člen
V celoti se črta 123. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna,
objavljena v Uradnem listu RS, št. 105/11.
30. člen
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna so stalno na vpogled pri občinski službi za
urejanje prostora Občine Postojna.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2009-901
Postojna, dne 30. marca 2016
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

Stran

3790 /

Št.

27 / 11. 4. 2016

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 1:
SEZNAM ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA S PODROBNIMI PROSTORSKIMI
IZVEDBENIMI POGOJI Z USMERITVAMI ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBMOČJA NASELIJ
1. OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA POSTOJNA S STARO VASJO,

ZALOGOM IN VELIKIM OTOKOM
POSTOJNA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

PO-003
Cestninska
postaja

PC


PO-008
Pod
Ravbarkomando

PPIP



Območje je predvideno za postavitev fotovoltaične elektrarne (FVE).



Dopustna je gradnja objektov za potrebe FVE.



Obvezno je prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe postavitve (FVE) na izpostavljeni
legi.

BT

PPIP



Dovoljene prizidave in nadzidave do povečanja BEP 50%.



Dovoljene rekonstrukcije objektov.



Spremembe namembnosti v okviru dopustnih vrst stavb.



Dovoljene vrste stavb:


12203 Druge upravne in pisarniške stavbe



12420 Garažne stavbe



12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,



12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,



12301 Trgovske stavbe (do 100 m BTP),



12650 Športna dvorana,



24110 Športna igrišča,



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

2



Omejeno, organizirano in usmerjeno gibanje ljudi v okolici turističnih dejavnosti, ki potekajo
znotraj območja velikih zveri (rjavi medved, volk, navadni ris).



Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.



Ureditev primerne razsvetljave: načrtuje naj se uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo
talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabijo naj se žarnice s čim manjšim
deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz
varnostnih razlogov to dopustno.



V primeru novogradenj ali drugih večjih posegov ter celovitih sprememb funkcionalnih ali
oblikovnih značilnosti območja oziroma preseganja določil OPN je potrebno izdelati OPPN.



Območja naj se dodatno ne osvetljuje.

PO-012
Muzej krasa

PPIP

Tipologija objektov ac.

E

PO-011
Pivka jama

PPIP

Tipologija objektov a, ac, e.

SK-k


PO-009
Sončna
elektrarna

Način urejanja

ZS, A

OPPN



Dejavnosti na območju naj se umestijo v prostor na način, da se ohranja poudarjenost ekološke
in socialne funkcije gozdov.



Omejeno, organizirano in usmerjeno gibanje ljudi v okolici turističnih dejavnosti, ki potekajo
znotraj območja velikih zveri (rjavi medved, volk, navadni ris).



Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.



Aktivnosti naj se izvajajo v dnevnem času.



Ureditev primerne razsvetljave: načrtuje naj se uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo
talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabijo naj se žarnice s čim manjšim
deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz
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varnostnih razlogov to dopustno.


Zagotoviti je potrebno varovanje jamskih arheoloških najdišč kot arheološki rezervat. Dovoljena
je predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov jame ter dostopnost javnosti v meri,
ki ne ogroža spomenika. Dopustni so le zavarovalni posegi s soglasjem ZVKDS.



Za urejevalne podenote PO-012/35, PO-012/36, PO-012/37 za območja osnovne namenske
rabe A – površine razpršene poselitve veljajo določila OPN.

PO-013
Center za tujce

CD



11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene,



12201 Stavbe javne uprave,



12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,



12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,



12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,



12640 Stavbe za zdravstvo,



12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti),



12420 Garažne stavbe.

PO-014
Tehnološki park
Veliki Otok

IG


PO-015
IC Veliki Otok



Upoštevanje določil veljavnega OPPN za območje POC Veliki Otok.

OPPN

Upoštevanje določil veljavnega OPPN.

SK-v


PPIP

Tipologija objektov: a, ac.

 Pred pričetkom kakršnih koli gradenj je potrebno urediti komunalno opremo in ustrezno
dostopno cesto. Območja obstoječih objektov so navezana na obstoječo prometno infrastrukturo.


Območje novih objektov z dopolnilno dejavnostjo naj se ne navezuje na cesto skozi vas.



Višinski gabariti P+1M ali P+1, višina objekta do slemena 11,00 m.



FI 0,4



FZ 30%



FOZP 40%



V pasu, ki meji na območje IG je dovoljena gradnja objektov tipologije ac in parkirišč.

PO-017
Veliki Otok - vas

OPPN

IG

PO-016, PO-018
Veliki otok – Nad
vasjo

PPIP

 Območje CT Postojna je namenjeno dejavnostim bivanja in oskrbe tujcev, zdravstveni
ambulanti, varstvu in izobraževanju otrok ter športno rekreativnim in kulturnim dejavnostim centra.
Dopustne so naslednje vrste stavb:

SK-v

PPIP



Tipologija objektov: d-j.



Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v
naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.

 Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in
sadovnjaki, je dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe
posamezne kmetije.
 Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
 Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljalcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.
 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +/-10% . Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z
gradbeno linijo, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega
dela objekta pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti
enako, kakor je to pri obstoječem objektu oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in
kulturnovarstvenim soglasjem na območjih kulturne dediščine. (prikazati pri izdelavi PGD za
poseg v prostor).
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 V primeru pozidave celotnega območja ali objektov v notranjosti območja je potrebno izdelati
OPPN.

PO-020
Veliki Otok – Ob
cesti

SK-e
Tipologija objektov: a.



Višinski gabariti P+M ali P+1, višina objekta do slemena 11,00 m.



FI Do 0,4



FZ 30%



FOZP 40%

PO-022
Vojašnica

PPIP



F

PPIP

Vojašnica barona Andreja Čehovina, Postojna: izključna raba za potrebe obrambe.
 Tipologija objektov: e, ac, bv.
Vrste dopustnih objektov:
 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke,
garderobe,


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



12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,



12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,



22420 Drugi gradbeno inženirski objekti: stražarnice, poligoni,



12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje:vojašnice, sanitarni prostori,



1265 Športne dvorane,



12520 Skladišča,



12420 Garažne stavbe,

 24201 Vojaški objekti.
Pri umeščanju novih objektov je referenčna višina obstoječih objektov v EUP.

PO-023
Ravbarkomanda

ZD

Na območju bencinskega servisa nad regionalno cesto so dovoljene ureditve za potrebe
bencinskega servisa ter gradnja skladišča za gorivo.



Na ostalem delu območja se ohranja zelene površine. Razpršena obcestna stanovanjska
gradnja se ne širi, dopustne so dozidave objektov do 50% obstoječega tlorisnega gabarita in
50% volumna obstoječega objekta do višine obstoječega objekta.



Dovoljene so ureditve športnih igrišč ter rolkarskega in kolesarskega poligona.



Na parcelah obstoječih objektov so dovoljena redna vzdrževalna dela ter dozidave in
nadzidave.

PO-024
Železniška
postaja

PŽ
Ureditev avtobusnega postajališča za mestni promet in info točke.



Ureditev površin za peš promet.



Pri prenovi in vzdrževanju objektov ohranjati lego, gabarite in oblikovanje objektov.



Dovoljene gradnje za potrebe železniške postaje, ureditev parkirišč.

IG

Dovoljena gradnja manjših objektov proizvodnih, skladiščnih in obrtnih dejavnosti brez
stanovanj.



Med območjem obstoječih stanovanj PO-029 in novimi gospodarskimi dejavnostmi je potrebno
ohranjati zelen zaščitni pas.



Na območju parcele 2286/1 gradnja objektov ni dovoljena – zelene površine.

N


PO-027
Javorniškazahod

PPIP

Območje parkirišča v slučaju naravne nesreče ali vojne nevarnosti služi kot območje obrambe
in zaščite.

SS-e2


PO-028
Stara vojašnica

OPPN



PO-026
Parkirišče

PPIP



PO-025
Nad Javorniško

PPIP



PPIP

Tipologija a,ac.

CD

PPIP



Tipologija av, bv.



Sprememba namembnosti v objekte centralnih in poslovnih dejavnosti.



Na območju so dovoljene tudi gradnje in ureditve gasilskega doma ter centra nevladnih
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organizacij.

PO-029
Javorniška –
vzhod

SS-e2

Obstoječe območje individualnih stanovanjskih objektov z dopolnilnimi dejavnostmi. Gradnja
novih stanovanjskih enot ni dovoljena.



Na območju parcele 2259/11 gradnja objektov ni dovoljena – zelene površine.

PO-031
Pod avtocesto

IG
Tipologija ac.



Dovoljena gradnja manjših objektov proizvodnih, skladiščnih in obrtnih dejavnosti brez
stanovanj.



Med območjem obstoječih stanovanj PO-029 in novimi gospodarskimi dejavnostmi je potrebno
ohranjati zelen zaščitni pas ali umeščati ozelenjena parkirišča.

IG
Tipologija e, ac.



Obstoječa stanovanjska gradnja se ne širi, dopustne so dozidave in nadzidave objektov do
50% povečanja BEP in do višine najvišjih obstoječih objektov.

ZD






PO-034
Na ovinku



Podolgovat tloris objektov (minimalno 1:1,2).

SS-v2


OPPN

Ureditev priključka na Ljubljansko cesto in navezave območij PO-041 in PO18/8 na skupen
priključek na Ljubljansko cesto.

SS-e2, ZD

PPIP



Tipologija objektov a, ac.



Obvezna zgostitev območja. Na območju možna gradnja enostanovanjskih prosto stoječih
objektov ob ureditvi skupnega prometnega dostopa.



Oblikovanje objektov: P+1, smer slemen vzporedno z Ljubljansko cesto oziroma pravokotno na
Cesto pod Ostrim vrhom.



Podolgovat tloris objektov (minimalno 1:1,2).



Na območju z namensko rabo ZD - druge urejene zelene površine so dovoljeni posegi v skladu
s 107. členom OPN.

SK-k


PO-039
Poljane hiše

PPIP

Na območju je možna gradnja novih stanovanjskih objektov z dopolnilno dejavnostjo ali brez.
Oblikovanje objektov: višinski gabarit P+1, smer slemen vzporedno z Ljubljansko cesto.

PO-038
Za Sovičem

Obstoječi objekti se samo vzdržujejo in prenavljajo.
Sanirati je potrebno divja odlagališča.
Dovoljena gradnja povezovalne napajalne ceste do železniške postaje.
Okolica objektov urejena z vegetacijo tako, da bodo objekti zakriti z zelenjem.
Na območju parcel št. 2359/5 in št. 2475/44 k.o. Postojna je dovoljena gradnja naslednje vrste
objektov:

11100 Enostanovanjske stavbe

11210 Dvostanovanjske stavbe

Oblikovanje objektov:

višinski gabarit objektov: K + P + 1M,

pomožni objekti so podaljšek osnovnih gabaritov,

ograje samo kot zavarovanje zemljišča,

smer slemena objektov mora biti usklajena z obstoječo zasnovo in ambientalno
ureditvijo,

dovoljene ureditve višinskih razlik z opornim zidom.



PO-036
Pod Ostrim
vrhom

PPIP

SS-e3

PO-035
GG Postojna

PPIP



PO-033
Pod Jeršicami

PPIP



PO-032
Jeršice

PPIP



PPIP

FI do 0,3

SS-e3

PPIP



Tipologija objektov a, ac.



Obvezna zgostitev območja. Na območju možna gradnja enostanovanjskih prosto stoječih
objektov ob ureditvi skupnega prometnega dostopa.



Oblikovanje objektov: (K) P+1, smer slemen vzporedno z Ljubljansko cesto oziroma pravokotno
na Cesto pod Ostrim vrhom.

4

Stran

3794 /

Št.

27 / 11. 4. 2016


PO-041
Pod Javornikom

Obvezna izgradnja otroškega vrtca, otroških in športnih igrišč.



Predvidena je prostostoječa ali strnjena enostanovanjska gradnja in večstanovanjska gradnja
maksimalnih gabaritov, ki ne presega obstoječih blokov, gostota do 80 preb/ha.



Ureditev priključka na Ljubljansko cesto skupno z območji PO-035 in PO18/5 na skupen
priključek na Ljubljansko cesto.

SS-e3


SS-e2
Tipologija objektov a, ac



FI do 0,3



FZ do 30%















PO-050

PPIP

Prenovijo se trim steze in sprehajalne poti z urejenimi prostori za posedanje.
Vzpostavi se povezovalno sprehajalno pešpot do območja Postojnske jame.
Predstavi se kulturno in arheološko dediščino območja. Vzpostavi se gozdna učna pot,
arheološka pot ter pot tehnične dediščine, po obstoječih poteh.
Uredi se otroško igrišče, rekreacijske površine za starejše, balinišče, poletno gledališče, fitnes
na prostem, prostori za polete kulturne in športne prireditve, za razstave na prostem in
ustvarjalne delavnice, piknike in oviratlon.
Postavi se valilnice za ptice.
Na južnem robu Soviča se zaščiti in uredi plezalna stena.
Dovoljena je obnova grajskih zidov.
Za obnovo gradu, ureditev čajnice, restavracije v obnovljenem gradu ter ureditev razgledne
ploščadi s predstavitvijo gradu in njegove zgodovine, je potreben konservatorski načrt prenove.
Na celotnem območju se uvede enotno celovito grafično oblikovanje usmerjevalnih in
označevalnih tabel.
Upošteva naj se naravne prvine kot so gozdni rob, mozaično prepletenost gozdnih zaplat,
kmetijskih zemljišč, reliefne značilnosti ter vidnost in značilne vedute.
Gospodarjenje z gozdom mora ostati neovirano. Naj se ne preprečuje dostopa do okoliških
gozdov in gozdov znotraj ureditvenega območja po gozdnih vlakah in poteh, ki vodijo preko ali
po obravnavanem območju ter da se ne omejuje gospodarjenja z gozdovi.
Na območju je dovoljena gradnja škarp oziroma opornih zidov pod pogoji pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine.
V delu enote, ki je opredeljeno kot območje arheološka dediščine EŠD 9061 Postojna Arheološko najdišče Sovič in v vplivnem območju, je za vse posege potrebno izvesti
predhodne arheološke raziskave za določitev natančnih ukrepov varstva. Možnost zahteve po
prezentacij arhitekturnih ostalin na mestu odkritja. Za vse posege potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

BT

OPPN



Na območju veljajo določila OPPN Postojnska jama.



Za EUP PO-050, PO-116, PO-117, PO-118, PO-119 in PO-121 je potrebno izdelati skupno
protipoplavno študijo ter izvesti protipoplavne ukrepe pred novimi posegi na poplavno
območje.

PO-051
Ob Čukovci

PPIP

Na območju ni dovoljena gradnja objektov.

ZD



Postojnska jama

PPIP

ZD


PO-049
Sovič

PPIP

Višina objektov P+2.



PO-048
Ob Soviču

OPPN



PO-047
Majlont sever

PPIP

Višina objektov P+2.

SS-e3

PO-046
Zgornji Burger

OPPN

Ureditev priključka na Ljubljansko cesto in navezave območij PO-041 in PO18/8 na skupen
priključek na Ljubljansko cesto.

SS-e3


PO-043
Za Ljubljansko

Podolgovat tloris objektov (minimalno 1: 1,2).

SS-v2


PO-042
Ljubljanska

Uradni list Republike Slovenije

SS-e1

PPIP



Tipologija objektov: a.



Predvidena gostota 50 preb/ha.



Dostop iz ceste mimo vojašnic do ceste proti Postojnski jami.
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PO-052
Majlont jug

Potrebna je celovita prenova in usklajeno urejanje območja. Prenova javne gospodarske
infrastrukture. Območje se celovito prenovi z uvajanjem in krepitvijo dejavnosti turizma in
poudarka na kulturno zgodovinski dediščini.



V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja oziroma
preseganju določil OPN je potrebno izdelati OPPN.

CU


–



Ohranjanje zelenih površin kot zaščitnih površin – varstvo pred hrupom.

PPIP

Tipologija objektov a. Sprememba namembnosti v poslovne tihe in mirne dejavnosti je mogoča
le v pritličnih delih objektov ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.

SS-v1

PPIP



Ohranjanje obstoječih športnih igrišč (balinišče).



Na parc. št. 192/3 in 194/2, k.o. Postojna je dovoljena gradnja objektov.



V največji možni meri se ohranjanje ostale obstoječe proste zelene površine. Ureditev površin
za mirujoči promet. Vzdrževanje in prenova objektov ter možna sprememba namembnosti
objektov do 50% BEP za mirne, tihe intelektualne dejavnosti, kozmetične in druge osebne
storitve ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.

SS-e2

PPIP



Spremembe namembnosti v poslovne dejavnosti mogoče do 50% BEP objektov ob zagotovitvi
potrebnih parkirnih mest na gradbeni parceli.



Dovoljene so nadomestne gradnje večstanovanjskega objekta v enakih gabaritih s toleranco
+/- 10%. Višina objekta se ne sme povečati.



Gradnja novih večstanovanjskih objektov ni dovoljena.



FI do 50%



FZ do 0,5



FZOP nad 20%

SS-e2

PPIP



Sprememba namembnosti v poslovne dejavnosti mogoča do 50% BEP objektov ob zagotovitvi
potrebnih parkirnih mest na gradbeni parceli.



FI do 50%



FZ do 0,5



FZOP nad 20%

PO-062
Poslovni center

PPIP

SS-e2

PO-060
Srednja
Kolodvorska

PPIP

Izraba območja FI in FZ se ne sme povečati. Nadzidave niso dovoljene.

ZD

PO-059
Zgornja
Kolodvorska

PPIP

Tipologija av, bv,

IG


PO-058
Spodnja
Kolodvorska

PPIP

Tipologija objektov: j.

PO-057
Pod kolodvorom

3795



PO-056
Pod postajo

Stran



PO-055
IC pod železnico

27 / 11. 4. 2016 /

SS-e3

PO-053
Ob Kolodvorski

Št.

CU

PPIP



Tipologija objektov: j,c, b, bv, av



V pritličjih objektov je prepovedana sprememba namembnosti iz dopustnih dejavnosti v
stanovanja. To določilo velja samo za poslovne prostore v pritličjih objektov ob Ljubljanski
cesti, ki so orientirani na ulično stran. V pritličjih objektov, ki so orientirana na dvoriščno stran
pa so spremembe namembnosti iz ≫dopustne≪ v ≫stanovanjsko≪ dovoljene.



V primeru gradnje objekta na mestu prej odstranjenega objekta mora imeti pritličje javni
program.



Gradnje na mestu poprej odstranjenih objektov so možne v enakih tlorisnih gabaritih kot prej
odstranjene stavbe. Dopustne so tolerance +/- 10%. V primeru, da je novogradnja oddaljena
manj kot 2,00 m od sosednje parcele, se ohranja obstoječi odmik in toleranca v tej smeri ni
dovoljena.



Na območju parcel št. 3002 in 165/1, obe k.o. Postojna je dovoljena gradnja
večstanovanjskega objekta. Višina venca objekta mora biti enaka višini venca objekta na
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parceli št. 3002 k.o. Postojna. Dovoljena je ravna streha.


Strehe objektov morajo ohranjati obstoječi naklon, opečno rdečo kritino, frčade za osvetljevanje
izrabljenih podstrešij niso dovoljene.



Na območju se ohranjajo obstoječe gradbene linije ob Ljubljanski cesti in gradbene linije
obstoječe karejske pozidave ob obstoječih cestah.



Ohranja se obstoječi zeleni pas ob Ljubljanski cesti. Ohranjajo se vsi obstoječi drevoredi, v
kolikor to ni možno, se nadomestijo z novimi.



Dopustni nezahtevni in enostavni objekti:

PO-063
Gregorčičeva

urbana oprema,



postavitev objektov za lastne potrebe, ograj, škarp in podpornih zidov ni dovoljena
ob obstoječih ulicah, le na dvoriščih.

SS-e3

PPIP

Sprememba namembnosti mogoča le v pritličnih delih objektov ob zagotovitvi potrebnih
parkirnih mest v pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno, dejavnosti osebnih
storitev, zdravstva, športne in druge dejavnosti za prosti čas ter druge storitvene dejavnosti,
dejavnosti predšolske vzgoje, gostinstvo in turizem pod pogojem, da nimajo povečanih
negativnih vplivov na okolje.

SS-e3

PPIP



Tipologija objektov a, c, av.



Ureditev površin za mirujoči promet. Spremembe namembnosti v poslovne dejavnosti so
mogoče le v pritličnih delih objektov ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.



Obstoječi objekti centralnih in oskrbnih dejavnosti (gasilski dom, trgovina in drugih dejavnosti
se lahko nadomestijo s stanovanjskimi vila bloki z do 4 stanovanji ob upoštevanju gradbenih
mej, obstoječe morfologije večine objektov območja in zagotovitvi parkirnih mest in zelenih
površin na parceli (do 30%).



»Zeleno dvorano« se rekonstruira ali prenovi za potrebe športnih in rekreacijskih dejavnosti.
Možna je tudi nadomestna gradnja v velikosti, ki ne presega obstoječih gabaritov. Prizidek na
zahodu se odstrani. Ohranja se dostop z Ulice 1. maja mimo stanovanjskega objekta.

CD-i

PPIP



Možna gradnja nadomestnega vrtca. V tej morfološki celoti je predvidena ureditev parkirišč za
zaposlene ob gospodarskem dvorišču in ureditev pešpoti proti Stjenkovi ulici. Ureditve in
obstoječi objekti se vzdržujejo in obnavljajo v obstoječi vsebini in obsegu. Možna je odstranitev
dela objekta ali celotnega objekta in gradnja novega v skladu s prostorskimi možnostmi, ki jih
določajo veljavni predpisi. Možne so nove ureditve igrišč, okolice objektov, ograditve in
zasaditve. Ob cesti na Kremenco se uredi obcestni drevored.



Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe šole in vrtca ter ureditve igrišč.



Ureditev zelenega parkirišča na delu neurejenih zelenih površin med šolo in obstoječim
poslovno stanovanjskim objektom, ki se z zeleno bariero visokodebelnih dreves loči od
obstoječega stanovanjsko poslovnega objekta in območja šole. Služi za potrebe parkiranja za
potrebe Zelene dvorane in drugih potreb na tem območju.

ZS


PO-067
Prekomorskih
brigad



2



PO-066
Gozdiček pri
Zeleni dvorani

spominska obeležja kot del fasade manjša od 1m ,

Ohranjanje obstoječe morfologije območja in obstoječe stanovanjske rabe. Ureditev površin za
mirujoči promet.

PO-065
Šola - vrtec

pomožni infrastrukturni objekti,





PO-064
Prvomajska



PPIP

Območje parka JV od Zelene dvorane služi rekreacijski dejavnosti. Uredijo se ploščadi z
različno rekreacijsko vsebino. Dovoljena je gradnja pomožnih objektov za potrebe rekreacije in
gostinske ponudbe. Obstoječa drevesa se ohranjajo razen obolelih dreves, ki se nadomestijo z
novimi. Neurejena zelena površina za garažami se uredi kot otroško igrišče. Postavi se
primerna igrala.

SS-v1

PPIP



Upoštevanje GM.



Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž. Spremembe
namembnosti v mirne, tihe poslovne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob
zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.



Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.
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PO-068
Kidričevo naselje



Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.



Zunanji gabariti objekta se ne smejo spreminjati. Ohranjajo se sive kritine.

SS-e1
Tipologija objektov b.



Spremembe namembnosti v tihe, mirne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob
zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.



Dograditev objektov kot razširitev obstoječe stanovanjske enote dovoljena le na vrtno stran,
nadzidava in spreminjanje naklonov streh ter smeri slemen strešin ni dovoljena. Barva strešin
na posameznem območju naj bo enotna. Nadzidave objektov niso dovoljene.

SS-e3
Tipologija objektov: a, b, av, ab, ac.



Neprimerne proizvodne obrtne dejavnosti se na območju lahko vzdržujejo, prepovedane so
širitve.



Gradnja na območju se mora prilagoditi geomorfologiji območja.



Na območju se uredi skupne zelene površine z otroškim igriščem in za počitek stanovalcev.



Na območju se lahko gradi varovana stanovanja.



Dovoljena višina večstanovanjskih objektov P+4.

SS-v1


OPPN

Na območju veljajo določila OPPN Ovčje staje.

SS-e1

PPIP



Tipologija objektov b.



Sprememba namembnosti v tihe, mirne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob
zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.



Dograditev objektov kot razširitev obstoječe stanovanjske enote dovoljena le na vrtno stran,
nadzidava in spreminjanje naklonov streh ter smeri slemen strešin ni dovoljena. Barva strešin
na posameznem območju naj bo enotna. Nadzidave objektov niso dovoljene.

SS-v2

PPIP



Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž.



Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.



Obstoječi enostanovanjski objekt se lahko vzdržuje, prenavlja in rekonstruira. Sprememba
namembnosti in povečevanje števila stanovanjskih enot ni dovoljeno.

ZD


PPIP

Ohranjanje zelenih površin, ureditev otroškega igrišča.

CD-i


PO-076
Nova vas 1

OPPN



PO-075
Pri vrtcu

PPIP



PO-074
Nova vas 2

PPIP

Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž. Sprememba
namembnosti v mirne, tihe poslovne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob
zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.

PO-073
Volaričeva bloka

Zunanji gabariti objekta se ne smejo spreminjati. Ohranjajo se sive kritine.

Upoštevanje GM.

PO-072
Kettejeva

3797



PO-071
IC pod železnico

Stran



PO-070
Pod Markinom

27 / 11. 4. 2016 /

SS-v1

PO-069
Volaričeva

Št.

PPIP

Dovoljena gradnja vrtca. Ureditev povezovalne pešpoti z drevoredom med območji
večstanovanjske gradnje ter šolo in vrtcem.

SS-e1

PPIP



Tipologija objektov a , b.



V morfološki celoti so dovoljene: odstranitve obstoječih objektov, gradnja novih enodružinskih
stanovanjskih objektov z največ dvema stanovanjema, prizidave za potrebe obstoječih
stanovanjskih enot, gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe stanovalcev. Parkirna mesta
za potrebe dejavnosti je potrebno zagotoviti na gradbeni parceli.



Nepozidano območje južno od vrtca na parcelah 2898/9, 2898/8, 2898/7, 2898/6, vse k.o.
Postojna: dovoljena gradnja vrstnih hiš. Dovoljena gradnja pomožnih objektov za potrebe
stanovalcev. Dovoljena mirna dopolnilna pisarniška dejavnost dela na domu, ki nima vplivov
izven mej gradbene parcele, ob zagotovitvi parkiranja za potrebe stanovanja in dejavnosti na
parceli.
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PO-077
Kremenca 1

Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž. Sprememba
namembnosti v mirne, tihe poslovne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob
zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.



Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.



Zunanji gabariti objekta se ne smejo spreminjati. Ohranjajo se sive kritine.

SS-v1
Tipologija objektov av.



Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž. Spremembe
namembnosti v mirne, tihe poslovne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob
zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.



Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.



Zunanji gabariti objektov se ne smejo spreminjati. Ohranjajo se sive kritine.

CU
Tipologija objektov c.



Ohranja se centralne in oskrbne dejavnosti, ki služijo območju. Zagotavljanje potrebnega števila
parkirnih mest, možna gradnja podzemnih garaž.

SS-e1, ZD
Tipologija objektov a.



Upoštevanje gradbene meje pri gradnji enostavnih objektov in objektov za lastno rabo do
dovoljene stopnje pozidanosti in do gradbene meje. Sprememba namembnosti v pritličnih delih
objektov v dopustne dejavnosti je mogoča le ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.



Dograditev objektov kot razširitev obstoječe stanovanjske enote dovoljena na vse strani do
gradbene meje, nadzidava in spreminjanje naklonov streh ter smeri slemen strešin ni dovoljena.
Barva strešin na posameznem območju naj bo enotna. Nadzidave objektov niso dovoljene.



Za osvetljevanje je dovoljena izdelava frčad.



Ohranjanje in ureditev obstoječih pešpoti.



Na območju z namensko rabo ZD - druge urejene zelene površine so dovoljeni posegi v skladu
s 107. členom OPN.

ZD

PPIP



Zaščitni protihrupni zeleni pas.



Ob avtocesti upoštevanje 10 m pasu za širitev avtoceste.



Na območju je predvidena celovita protihrupna zaščita na podlagi rezultatov predhodnih meritev
hrupa avtoceste.



Na območju je dovoljena gradnja prometne in komunalne infrastrukture, ureditev zelenih
površin.



Dovoljena gradnja protihrupnih ograj.

ZV

PPIP



Ohranjanje in ureditev območja vrtičkov na podlagi celovite rešitve ureditve območja.



Ureditev ceste med EUP PO-071 in PO 59.



Dovoljena gradnja protihrupnih ograj.

PO-084
Gmajna

PPIP



PO-082
Vrtički

PPIP



PO-081
Pod Jelovico
Novi del

PPIP



PO-080
Kremenca
naselje

PPIP



PO-079
Trgovina
Kremenca

Ohranjanje in ureditev obstoječih pešpoti.

SS-v1

PO-078
Kremenca 2
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SS-e1

OPPN



Pred pričetkom gradnje izvesti meritve hrupa, gradnja objektov je dovoljena po predhodni
zagotovitvi dovoljenih ravni obremenjenosti s hrupom za stanovanjska območja.



Tipologija objektov a.



Stopnja izkoriščenosti območja: objekti tipa a: FI do 0.4, FZ do 40%, FOZP nad 30.



Stavbe naj imajo praviloma dvokapnice, do 30% streh posamezne stavbe je lahko ravnih.



Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih
zemljišč.



Zagotoviti je potrebno skupne zelene površine in površine za otroško igrišče za starostne
skupine do 10 let na posameznih podenotah, predvidenih za stanovanjsko gradnjo.



Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod
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Št.

27 / 11. 4. 2016 /

Stran

3799

in drugo primarno gospodarsko javno infrastrukturo.


Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi primarno cestno omrežje, na katerega se bodo
navezovala območja.



Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO-071.

PO-085
Goričica sever
Pod železnico

SS-e1

Pred pričetkom gradnje izvesti meritve hrupa, gradnja objektov je dovoljena po predhodni
zagotovitvi dovoljenih ravni obremenjenosti s hrupom za stanovanjska območja.



Tipologija objektov a, b.



Stopnja izkoriščenosti območja: objekti tip a: FI do 0.4, FZ do 40%, FOZP nad 30.



Stavbe naj imajo praviloma dvokapnice, do 30% streh posamezne stavbe je lahko ravnih



Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih
zemljišč.



Zagotoviti je potrebno skupne zelene površine in površine za otroško igrišče za starostne
skupine do 10 let na posameznih podenotah, predvidenih za stanovanjsko gradnjo.



Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod
in drugo primarno gospodarsko javno infrastrukturo.



Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi primarno cestno omrežje, na katerega se bodo
navezovala območja.



Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO-071.

PO-086
Livada

SS-e1

Pred pričetkom gradnje izvesti meritve hrupa, gradnja objektov je dovoljena po predhodni
zagotovitvi dovoljenih ravni obremenjenosti s hrupom za stanovanjska območja.



Tipologija objektov a, b.



Stopnja izkoriščenosti območja: objekti tip a: FI do 0.4, FZ do 40%, FOZP nad 30%; objekti tip
b: FI do 0.6, FZ do 50%, FOZP nad 25%.



Stavbe naj imajo praviloma dvokapnice, do 30% streh posamezne stavbe je lahko ravnih.



Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih
zemljišč.



Zagotoviti je potrebno skupne zelene površine in površine za otroško igrišče za starostne
skupine do 10 let na posameznih podenotah, predvidenih za stanovanjsko gradnjo.



Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod
in drugo primarno gospodarsko javno infrastrukturo.



Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi primarno cestno omrežje, na katerega se bodo
navezovala območja.



Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO-071.

SS-e2
Na območju veljajo določila OPPN Goričica.



Gradnja stanovanjskih objektov dovoljena po izvedbi meritev hrupa in izvedenih ustreznih
protihrupnih ukrepov za zaščito predvidenih stanovanjskih območij pred prekomernimi ravnmi
hrupa.

SS-e2


PO-089
Goričica jug

OPPN



PO-088
Pod Jelovico 1

OPPN



PO-087
Pod Jelovico 2

OPPN



OPPN

Na območju veljajo določila OPPN Goričica.

SS-e2

OPPN



Tipologija objektov: a, b, c.



Program izrabe območja: gradnja individualnih stanovanjskih objektov prosto stoječih in
strnjene enodružinske gradnje.



Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih
zemljišč.



Pred pričetkom gradnje na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod in drugo primarno
gospodarsko javno infrastrukturo.
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PO-090
Goričica ob Stari
vasi

SS-e2


Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih
zemljišč.



Zagotoviti je potrebno skupne zelene površine in površine za otroško igrišče.



Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod
in drugo primarno gospodarsko javno infrastrukturo.



Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi primarno cestno omrežje, na katerega se bodo
navezovala območja.



Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO-071.

SS-e2
Tipologija objektov a, c.



Program izrabe območja: gradnja individualnih stanovanjskih objektov prosto stoječih in
strnjene enodružinske gradnje.



Na območju obvezna izgradnja objektov otroškega vrtca, skupnih površin za šport in rekreacijo,
dopolnilnih centralnih in oskrbnih dejavnosti za potrebe celotnega območja, ki ga avtocesta
ločuje od Postojne (Goričica, Stara vas). Izgradnja teh objektov mora potekati vzporedno z
izgradnjo stanovanjskih območij PO-086, PO-084, PO-085, PO-090, PO-089.



Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih
zemljišč.



Pred pričetkom gradnje na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod in drugo primarno
gospodarsko javno infrastrukturo.



Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO-071.



Območja ob železnici, kjer so nakloni neprimerni za stanovanjsko gradnjo, se ohranjajo kot
zelene površine.



Upoštevajo se pogoji železnice za gradnjo v vplivnem območju – varovalnem pasu.

SK-e
Tipologija objektov a, ac.



Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi novo prometno navezavo in zgraditi komunalno
opremo (sanitarno in meteorno kanalizacijo, vodovod ter energetsko omrežje.

SK-e

Pred pričetkom gradnje izvesti meritve hrupa, gradnja objektov je dovoljena po predhodni
zagotovitvi dovoljenih ravni obremenjenosti s hrupom za stanovanjska območja.



Oblikovanje objektov mora biti podrejeno ohranjanju arhitekturne identitete območja.



Podolgovata tlorisna oblika, smeri slemen objektov vzporedne – pravokotne na dostopno cesto.
Višinski gabarit (K)+P+1. Nakloni strešin strmi (38° do 42°).

SK-v


PO-100

PPIP

Tipologija objektov d-j.

SK-k


PO-099
Ob avtocesti –
Stara vas

PPIP



PO-098
Ob avtocesti –
Stara vas

PPIP



PO-096
Stara vas - vas

OPPN



PO-095
Stara vas ob
avtocesti

OPPN

Tipologija objektov a, b

PO-093
Ob Strženu

Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO-071.



PO-091
Goričica pod
železnico

Uradni list Republike Slovenije

PPIP

Na območju dovoljena gradnja nestanovanjskih kmetijskih objektov in pomožnih kmetijskih
objektov.

ZD

PPIP



Zaščitni protihrupni zeleni pas.



Ob avtocesti upoštevanje 10 m pasu za širitev avtoceste.



Na območju se izvede celovita protihrupna zaščita na podlagi predhodnih meritev hrupa.



Dovoljena gradnja protihrupnih ograj.

SS-v2

PPIP
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Veterinarska
klinika

Stanovanjska gradnja je dovoljena samo v primeru predhodne zagotovitve ustrezne ravni hrupa.

SB
Ohranjanje obstoječih zelenih površin.



Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.

SS-v1
Dopustna tipologija: av, bv, b, c.



Večstanovanjska gradnja naj obsega več kot 50% površin območja. Dopustna strnjena
individualna stanovanjska gradnja. Dovoljena je gradnja stanovanj za posebne namene
(varovana stanovanja).



Ureditev peš in kolesarskih povezav s centrom mesta in Staro vasjo.



Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti oceno obremenitev s hrupom s predlogi protihrupnih
ukrepov z upoštevanjem napovedi prometa za 20 letno plansko obdobje. V kolikor se izkaže, da
bodo na teh površinah obremenitve s hrupom presegale dovoljene ravni, je v okviru OPPN
potrebno predvideti ustrezne protihrupne ukrepe. Izvedba protihrupnih ukrepov mora biti v
OPPN opredeljena kot dolžnost investitorjev, kar mora biti razvidno iz tekstualnega dela OPPN.



Stanovanjska gradnja je dovoljena samo v primeru predhodne zagotovitve ustrezne ravni hrupa.



Praviloma naj se stanovanjska gradnja umešča v zahodni manj hrupni del območja, stavbe
dovoljenih dopustnih spremljajočih dejavnosti pa v vzhodni, hrupnejši del območja.



Jugovzhodni rob naj se ozeleni z visokodebelnim drevjem. Na vzhodni del območja ob cesti v
Staro vas vzpostaviti večji četrtni park z otroškim igriščem za potrebe celotnega območja
stanovanjske gradnje Kremenca.



FI do 1.



Oblikovanje mora biti podrejeno zahtevi po postopnem višinskem prehodu objektov v smeri proti
zahodu in severu in sicer od višine P+1 do P+3 ob cesti v Staro vas z namenom ublažitve
obstoječe visoke strukture blokovskih objektov na Kremenci, zasnova naj upošteva prostorske
danosti (pogledi, prehodi v zeleno) in geomorfološke značilnosti.



Cestna povezava naj se načrtuje tako, da se smiselno zagotovi zadostno število prehodov za
kmetijsko mehanizacijo.

CU


PO-107

OPPN

Na območju veljajo določila OPPN Špice.

CU


OPPN

Na območju veljajo določila OPPN Center.

CU


PO-106
Titov trg

OPPN



PO-105
Park

PPIP



PO-104
Avtobusna
postaja

3801



PO-103, PO-131
Špice

Stran

Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti oceno obremenitev s hrupom s predlogi protihrupnih
ukrepov z upoštevanjem napovedi prometa za 20 letno plansko obdobje. V kolikor se izkaže, da
bodo na teh površinah obremenitve s hrupom presegale dovoljene ravni, je potrebno predvideti
ustrezne protihrupne ukrepe. Izvedba protihrupnih ukrepov je dolžnost investitorjev.

PO-102
V Staro vas

27 / 11. 4. 2016 /



PO-101
Dom
upokojencev

Št.

OPPN

Na območju veljajo določila OPPN Center.

CU

PPIP



Tipologija objektov: j, c.



V pritličjih objektov je prepovedana sprememba namembnosti iz dopustnih dejavnosti v
stanovanja.



V primeru gradnje objekta na mestu prej odstranjenega objekta mora imeti pritličje javni
program.



Na območju so dovoljena vzdrževalna dela in rekonstrukcije stavb in objektov.



Sprememba hotela v drugo dejavnost ni dovoljena, razen do 50% BEP za dopustne dejavnosti
v okviru hotelske ponudbe.



Gradnje na mestu poprej odstranjenih objektov so možne v enakih tlorisnih gabaritih kot prej
odstranjene stavbe. Dopustne so tolerance +/- 10%. V primeru, da je novogradnja oddaljena
manj kot 2,00 m od sosednje parcele, se ohranja obstoječi odmik in toleranca v tej smeri ni
dovoljena.



Enostavni in nezahtevni objekti: postavitev urbane opreme mora biti rešena celovito.

CU

PPIP
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Tipologija objektov: j, a, b, bv, av.



Izraba zemljišča se lahko poveča v okviru dovoljenih gradenj.



V pritličjih objektov je prepovedana sprememba namembnosti iz dopustnih dejavnosti v
stanovanja. To določilo velja samo za poslovne prostore v pritličjih objektov ob Tržaški cesti, ki
so orientirani na ulično stran. V pritličjih objektov, ki so orientirana na dvoriščno stran pa so
spremembe namembnosti iz ≫dopustne≪ v ≫stanovanjsko≪ dovoljene.




Vse novogradnje ob Jenkovi ulici morajo obvezno zagotoviti javno rabo pritličja in v njih umestiti
dopustne dejavnosti.
Obvezno je upoštevanje obstoječih gradbenih linij ob Tržaški cesti, Jenkovi ulici in drugih ulicah
oziroma obstoječi rob fasade ob ulici. Gradbena linija se upošteva v vseh etažah nad tlakom
ulice.

Gradnje na mestu poprej odstranjenih objektov so možne v enakih tlorisnih gabaritih kot prej
odstranjene stavbe. Dopustne so tolerance +/- 10%. V primeru, da je novogradnja oddaljena
manj kot 2,00 m od sosednje parcele, se ohranja obstoječi odmik in toleranca v tej smeri ni
dovoljena.
Dopustne novogradnje:
na prostih stavbnih zemljiščih s parcelnimi št.: 1524/1, 1524/3, 1527/1, 1521/19, vse
k.o. Postojna, so novogradnje dovoljene kot podaljški obstoječih stavb v enaki širini
kot stavbe, katerim se dozidujejo, odmik od sosednjega zemljišča mora biti najmanj
2,00 m. V primeru, da ni mogoče zagotoviti odmika 2, 00 m, je objekt lahko ožji od
objekta, kateremu se priziduje, oziroma je odmik lahko manjši ob zagotovitvi
pozitivnega soglasja mejaša. Višina stavbe, naklon strešine in smer slemena mora
biti enaka kot na objektu, ki se mu nov objekt doziduje. Manjši odmik je možen v
primeru, da je obstoječi objekt, ki se podaljšuje, oddaljen manj kot 2,0 m od meje
sosednje parcele, a v nobenem primeru ne sme biti oddaljenost od sosednje meje
manjša kot pri obstoječem objektu.
Na prostih stavbnih zemljiščih 1521/15 k.o. Postojna je dopustna novogradnja več
stanovanjskega objekta z obveznim funkcionalnim zemljiščem z ureditvijo potrebnih
parkirišč na parcelah št. 1521/16, 1521/17 in 1521/5, vse k.o. Postojna. Dovoljena
gradnja podzemnih parkirišč. Dovoljen višinski gabarit objekta K+P+2+M, dovoljen
horizontalni gabarit 21,00 m x 11,0 m +- 10% z upoštevanjem odmika od sosednjega
zemljišča, ki mora biti najmanj 2,00 m od parcele 1521/2 k.o. Postojna, najmanj 4,00
m od parcele št. 1521/19 in 1523/11, obe k.o. Postojna. Višina stavbe, naklon
strešine in smer slemena mora biti enaka kot na objektu, ki se mu nov objekt
doziduje. Dopustna višina kolenčnega zidu 150 cm; dopustna je uporaba opečne
kritine, ravnih vlaknocementnih plošč; naklon strešine 40-45 stopinj, obvezna
simetrična dvokapnica.
Na prostem stavbnem zemljišču parcele št. 1521/19 k.o. Postojna je dovoljena
gradnja kot podaljšek obstoječe stavbe. Tlorisni gabarit objekta se lahko oblikuje
tako, da se zagotovi odmik 2,00 m od sosednje parcele št. 1521/6 in 1521/7, obe
k.o. Postojna. Oblikovanje objekta: :višinski gabarit P+2; dopustna višina kolenčnega
zidu 0-30 cm; dopustna je uporaba opečne kritine, ravnih vlaknocementnih plošč;
naklon strešine 40-45 stopinj, obvezna simetrična dvokapnica.
Za vse dopustne novogradnje iz prejšnjega odstavka veljajo naslednje usmeritve glede
dopustne namembnosti:
V pritličju je dopustna poslovno storitvena dejavnost in dejavnosti splošnega družbenega
pomena:
gostinstvo, trgovina in storitvene dejavnosti, uprava in pisarne, kultura, razvedrilo
muzeji, šport, zdravstvo, izobraževanje.
V nadstropjih pa je poleg stanovanj dovoljena le mirna poslovno storitvena
dejavnost. Hrupna, kot npr. trgovina, gostinstvo in podobno, pa le v primeru, če v
objektu ni stanovanj, oz. s soglasjem solastnikov.
objekt je lahko v celoti stanovanjski (tudi v pritličju).




Strehe so praviloma dvokapnice s čopi ali brez naklonov 40 do 45 stopinj rdeče opečne kritine
ali bobovec.



Gradnja frčad v strehah ni dovoljena.



Objekti v obcestnem pasu, ki ležijo ob Tržaški in Jenkovi ulici, ohranjajo obstoječo višino
vencev. Venec mora biti enoten za celoten objekt.



Višina venca objekta na parcelni št. 2613/17 k.o. Postojna uskladiti z višino venca objekta na
parcelni št. 2613/16 k.o. Postojna.



Višina venca objekta na parcelni št. 132/6 k.o. Postojna uskladiti z višino venca objekta na
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parcelni št. 132/3 k.o. Postojna.


Za območje je treba izdelati program dejavnosti, ki naj temeljijo na etnoloških in kulinaričnih
posebnostih regije, na umeščanju programov dejavnosti, ki temeljijo na identiteti mesta
(prodajne galerije, informacijske turistične točke).



Urbana oprema in oblikovanje fasad naj zagotovi enotno oblikovanost historičnega jedra.



Na Tržaški cesti se ohranja enosmerni promet, širina prečnega profila se zmanjša na širino
enosmerne ulice in poveča prostor, namenjen pešcem.



Kjer to dopuščajo prostorske možnosti, se uredi vzdolžno parkiranje ob prometni površini
enosmerne ulice. Parkirne površine se lahko urejajo na območjih dvorišč objektov.



Manjkajoča parkirna mesta za potrebe objektov ob Tržaški in Jenkovi cesti se zagotovijo v
garažni hiši pod Titovim trgom in na javnih parkiriščih ob Tržaški cesti.



Tlaki Tržaške ceste se uredijo v eni ravnini z enotnim tlakovanjem. Razmejitev peš in voznih
površin se izvede z vzorčenjem tlakov različnih dimenzij in oblik ali barv z uporabo elementov
urbane opreme (količki, talne kovinske oznake, talne osvetlitve).



Urbana oprema mora biti oblikovana enotno (ulične svetilke, osvetlitev posameznih ambientov).



Barve fasad ob Tržaški cesti se določijo na podlagi barvne študije, ki obravnava celoten uličen
niz. Barvno študijo mora potrditi pristojni soglasodajalec za področje varstva kulturne
dediščine.



Obstoječi drevoredi in drevesa se ohranjajo, v kolikor to ni mogoče, se nadomestijo z novimi.
Enostavni in nezahtevni objekti:



Lega enostavnih in nezahtevnih objektov: slediti morajo gradbeni liniji osnovnega objekta,
odmik od meje sosednjega zemljišča ne sme biti manjši, kakor je pri osnovnem objektu.



Dopustni nezahtevni in enostavni objekti:

PO-108
Samski dom

škarpe in podporni zidovi,



začasni objeti, namenjeni prireditvam in sezonski turistični ponudbi,



vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem,



pomožni infrastrukturni objekti,



telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal ne pokriva več kot
100 m pas okoli oddajne točke,



spominska obeležja kot del fasade manjša od 1m .

2

PPIP

Obstoječi večstanovanjski objekt se ohranja, ureditev pomožnih objektov za lastne potrebe garaže.



Pri prenovi in vzdrževalnih delih se ne sme spreminjati zunanji gabarit objekta; zunanjost
objekta (oblikovanje balkonov, zasteklitve ipd.) mora biti oblikovana enotno.

ZS


PPIP

Dopustno urejanje obstoječih športnih objektov in igrišč, otroškega igrišča, ureditve
obstoječega gostinskega objekta kot dopolnilne ponudbe ter parkirišč.

CU

PPIP



Tipologija objektov: c, j, b, bv.



Strehe naj se izvedejo z enotno opečno kritino (bobrovec). Frčade niso dovoljene.



Dopustni nezahtevni in enostavni objekti :

PO-111, PO-113
Proti Jami

ograje,



SS-v1

PO-110
Območje cerkve

objekti za lastne potrebe,





PO-109
Športni park







objekti za lastne potrebe,



ograje,



škarpe in podporni zidovi,



pomožni infrastrukturni objekti,



spominska obeležja kot del fasade manjša od 1m ,



urbana oprema,



objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi so dovoljene na zahodni
strani niza ob Vilharjevi ulici,



manjkajoča parkirna mesta se zagotovijo v garažni hiši pod Titovim trgom in na
javnih parkiriščih ob Tržaški cesti.

SS-e3

PPIP

2

Tipologija objektov: a, c.
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PO-112
Kosovelova

SS-e1

Na območju se ohranja stanovanjska raba. Dovoljene mirne dopolnilne (pisarniške, osebne
storitve) dejavnosti v delu objekta, ki ne presegajo 50% BEP objekta.



Dopustna dozidava objektov na vrtno stran za širitev obstoječe stanovanjske enote ne za
gradnjo novih stanovanjskih enot.



Kritine, nakloni strešin, lega in višina objektov napram cesti mora biti enotno za celo območje.
Enostavni objekti, nadstreški morajo biti izvedeni kot podaljšek osnovne strehe ali kot ravna
streha.

SS-e2
Tipologija objektov: a.



Gradnja objektov za bivanje in objektov dopolnilne dejavnosti na posamezni gradbeni parceli
ob kriteriju, da mora biti 50% BEP površin namenjenih stanovanjski rabi.



Lega objektov: vzporedno s plastnicami, smer slemena vzporedno z plastnicami. Podolgovat
tloris 1:1,5.

ZD

Območje naravoslovne učne poti ob Pivki: To je celotno območje mokrišč ob Pivki. Na tem
območju je dovoljena pasivna rekreacija, sprehodi, vse ureditve so podrejene varovanju
narave. Tu se vzpostavijo učne poti in se predstavi naravno dediščino območja. Vsa ostala
raba je ekstenzivna kmetijska raba, ki omogoča ohranitev habitatov - redko košeni travniki.



Na celotnem območju se uvede enotno celovito grafično oblikovanje usmerjevalnih in
označevalnih tabel.



Do izdelave OPPN : vzdrževanje obstoječih poti.



V čim večji meri naj se za namen pešpoti uporabljajo obstoječe poljske oz. gozdne poti.



Gradnje objektov, ki niso povezani z ureditvijo pešpoti niso dovoljene.



Za EUP PO-050, PO-116, PO-117, PO-118, PO-119 in PO-121 je potrebno izdelati skupno
protipoplavno študijo ter izvesti protipoplavne ukrepe pred novimi posegi na poplavno
območje.

PC


PO-117

Za EUP PO-050, PO-116, PO-117, PO-118, PO-119 in PO-121 je potrebno izdelati skupno
protipoplavno študijo ter izvesti protipoplavne ukrepe pred novimi posegi na poplavno
območje.

OPPN



Ureditev dostopa iz predvidene povezovalne ceste proti Postojnski jami.



Individualna stanovanjska gradnja, strnjena in prosto stoječa stanovanjska gradnja, gostota 60
do 80 preb/ha.



Pri zasnovi območja upoštevati poplavna območja Pivke oziroma nivo stoletnih poplavnih voda,
kjer gradnja objektov ni dovoljena.



Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.



Za EUP PO-050, PO-116, PO-117, PO-118, PO-119 in PO-121 je potrebno izdelati skupno
protipoplavno študijo ter izvesti protipoplavne ukrepe pred novimi posegi na poplavno
območje.

CU

PPIP



Ureditev dostopa iz predvidene povezovalne ceste proti Postojnski jami.



V enoti je dovoljena širitev za potrebe obstoječe dejavnosti, in sicer se predvideva izgradnja
objekta za namen razsekovanja, pakiranja, zmrzovanja in veleprodaje mesa.



Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.



Za EUP PO-050, PO-116, PO-117, PO-118, PO-119 in PO-121 je potrebno izdelati skupno
protipoplavno študijo ter izvesti protipoplavne ukrepe pred novimi posegi na poplavno
območje.

PO-120
Žaga

OPPN

SS-e1

PO-118
Klavnica

OPPN



PO-116

Vilharjeva

PPIP



PO-115, PO-119
Ob Pivki

PPIP



PO-114
Elektro

Uradni list Republike Slovenije
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OPPN

Pri zasnovi območja upoštevati poplavna območja Pivke oziroma nivo stoletnih poplavnih voda;
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na teh območjih gradnja ni dovoljena, uredijo se kot zelene površine.


FI 0,8.



Obvezna ureditev otroških igrišč na območju.



Umestitev enote za predšolsko vzgojo.



Upoštevati je potrebno peš prehodnost območja predvsem na delu ob Pivki in navezave na
obstoječe peš povezave.



Ohranja naj se čim širši pas obrečne lesne vegetacije.



Gradnje naj se načrtujejo na način, da morebitne proti poplavne ureditve ne bodo potrebne, saj
bi lahko negativno vplivale na lastnosti varovanih območij narave.



Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.



Za EUP PO-050, PO-116, PO-117, PO-118, PO-119 in PO-121 je potrebno izdelati skupno
protipoplavno študijo ter izvesti protipoplavne ukrepe pred novimi posegi na poplavno
območje.

PO-121
Zeleni biser

SS-v1


Na območju veljajo določila OPPN ob Pivki.



Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.



Za EUP PO-050, PO-116, PO-117, PO-118, PO-119 in PO-121 je potrebno izdelati skupno
protipoplavno študijo ter izvesti protipoplavne ukrepe pred novimi posegi na poplavno
območje.

PO-122
Zeleni biser 1

SS-v1
Tipologija objektov bv.



Obstoječa FI in FZ se ne sme povečati.



Obstoječe zelene površine se ohranjajo.



Gradnja enostavnih objektov za lastno rabo ni dovoljena.

CU
Tipologija objektov c.



Obstoječa FI in FZ se ne povečujeta.



Obstoječe zelene površine se ohranjajo.



Možna gradnja novega objekta ob poprejšnji odstranitvi objekta bivšega turističnega objekta, ki
se nameni gostinsko turističnim, poslovnim funkcijam lahko v kombinaciji s stanovanji.
Stanovanj je lahko do 50% BEP.



Višina objekta ne sme presegati višine objekta, ki se odstrani.

ZP


PO-125
Globočnikova

SS-e2

PPIP

Dopustna dozidava objektov na vrtno stran za širitev obstoječe stanovanjske enote ne za
gradnjo nove stanovanjske enote.



Kritine, nakloni strešin, lega objektov in višina objektov mora biti enotna za celo območje.
Enostavni objekti, nadstreški morajo biti izvedeni kot podaljšek osnovne strehe ali kot ravna
streha.

CD-i


PO-127
Pri Burgerju

PPIP

Ohranitev obstoječe parkovne površine



PO-126
Gozdarska šola

PPIP



PO-124
Gozdiček
Tržaška

PPIP



PO-123
Pri motelu

OPPN

PPIP

Območje ostaja namenjeno za izobraževanje z objekti za dopolnilne dejavnosti, delavnice in
nastanitev. Ohranja se delež odprtih zelenih površin – obstoječa zasnova v parku.

SS-e3

PPIP



Upoštevanje GM ob Tržaški cesti.



Območje kulturne dediščine.



Strešine nadstreškov naj bodo ravne ali podaljški osnovne strehe.



FI do 0.6.



FZ do 50%.



FOZP nad 20%.
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PO-128
Zgornja Tržaška

SS-e3
Tipologija objektov j.



Upoštevanje GM ob Tržaški cesti.



Pri spremembi namembnosti stanovanjskih objektov se lahko 50% BEP nameni mirni poslovni
dejavnosti. Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti potrebna parkirna mesta.



FI do 0.6.



FZ do 50%.



FOZP nad 20%.

SS-v1


PO-130
Ob pokopališču

Tipologija objektov av.
V območje se umešča dve stanovanjski stavbi ter parkirišče.



Stanovanjski stavbi tlorisnih gabaritov 20x20 m s toleranco +/- 10 % se locirata skladno z
določili UN Titova. Visoki sta lahko največ K+P+4. Kletna etaža naj bo na nivoju Titove ceste.

ZK


PPIP

Upoštevanje GL ob Tržaški cesti.



Možne nadzidave do dovoljene FI in do višine P+1+M.



Pri spremembi namembnosti stanovanjskih objektov se lahko 50% BEP nameni dovoljeni
dejavnosti. Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti potrebna parkirna mesta.



Postavitev nezahtevnih objektov za lastno rabo in enostavnih objektov do dovoljene stopnje
pozidanosti. Strešine nadstreškov naj bodo ravne ali podaljški osnovne strehe.



Ohranjanje smeri slemen vzporedno s Tržaško cesto.

SS-e1


PPIP

Na območju se objekte vzdržuje in prenavlja tako, da se ne spreminjajo tlorisni gabariti
objektov. Višinsko je dovoljeno enkratno povišati osnovni gabarit objekta za 80 cm. Dovoljena
je vgradnja strešnih oken. Dovoljena gradnja nezahtevnih objektov za lastno rabo in
enostavnih objektov do dovoljene FI in FZ ob upoštevanju gradbene meje. Dovoljena
sprememba namembnosti pritličja ali dela stanovanjskega objekta do 50% BEP ob možnosti
zagotovitve potrebnih parkirnih mest.

BD

PPIP



Urediti notranje peš povezave med posameznimi deli območja.



Upoštevanje trase nove povezovalne ceste proti Postojnski jami.



Upoštevanje GM ob Titovi cesti, ohranjanje oziroma umestitev drevoredov, ureditev
obojestranskega pločnika in kolesarske steze.



Referenčna višina objektov je višina obstoječih objektov v EUP.

BD

OPPN



Ureditev podzemnega parkiranja.



Urediti notranje peš povezave z območjem PO-146.



Zasaditev drevoreda ob Titovi cesti in Reški cesti.



Oblikovanje območja križišča (krožišča) Titove ceste in Reške ceste kot vstopne točke –
umestitev višinskega poudarka v osi Titove in Reške ceste.



Upoštevanje trase nove povezovalne ceste napram Postojnski jami. Priključitev na prometno
omrežje s Titove ceste ali Reške ceste.



Ob Titovi cesti, ohranjanje oziroma umestitev drevoredov, ureditev obojestranskega pločnika in
kolesarske steze.



Referenčna višina objektov je višina obstoječih objektov v EUP.

PO-138
Pasje hiše

Na območju veljajo določila UN Titova.



PO-136
Trikotnik

OPPN

SS-e3

PO-135
Mercator-Spar

PPIP



PO-134
Log

Tipologija objektov av.



PO-133
Tržaška
Srednji del

PPIP

SS-v1

PO-132
Špice

PPIP



PO-129
Ob jedru

Uradni list Republike Slovenije

SS-e2


PPIP

Dograditev in sanacija sanitarne kanalizacije in meteorne kanalizacije. Dograditev in sanacija
vodovoda.
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PO-140
Kazarje
Epicenter



ZD


PPIP

Ohranjanje primarne rabe zemljišč.

SS-e2

PPIP



Tipologija objektov: a.



Možne so gradnje dozidave ter nadgradnje do višine K+P+1 ali višina kapi največ 6,50 m nad
utrjenim terenom ob vhodu.



Volumni novih objektov ne smejo presegati volumna že obstoječih objektov.



Podolgovata tlorisna oblika, smeri slemen objektov vzporedne s cesto. Višinski gabarit
(K)+P+1. Nakloni strešin strmi (38 do 42 stopinj).



V vplivno območje kulturnega spomenika Postojna-Vojaško pokopališče se ne sme posegati,
lahko pa se ga smiselno vključi v načrtovane zelene površine. Pri tem je potrebno ohranjati
avtentičnost lokacije.

SS-e3

PPIP



Možne so gradnje dozidave ter nadgradnje do višine K+P+1 ali višina kapi največ 6,50 m nad
utrjenim terenom ob vhodu.



Volumni novih objektov ne smejo presegati volumna že obstoječih objektov.



Podolgovata tlorisna oblika, smeri slemen objektov vzporedne s cesto. Višinski gabarit
(K)+P+1. Nakloni strešin strmi (38 do 42 stopinj).



V vplivno območje kulturnega spomenika Postojna-Vojaško pokopališče se ne sme posegati,
lahko pa se ga smiselno vključi v načrtovane zelene površine. Pri tem je potrebno ohranjati
avtentičnost lokacije.



Dovoljena je ureditev turistične dejavnosti na kmetijah.



Dovoljena ureditev parkirišč za avtodome.

SS-e3

OPPN



Tipologija objektov: a, ac.



Vhodne fasade objektov naj mejijo na Titovo cesto. Višina objektov P+1, oblikovanje streh na
območju naj bo enotno. Stanovanjski objekti strme strehe 38 do 42 stopinj, poslovni objekti ali
prizidki lahko ravna streha ali manjšega naklona skrita za fasadno obrobo višine do 6,5 m.

BD

PPIP



Urediti notranje peš povezave med posameznimi deli območja.



Oblikovanje območja križišča (krožišča) Titove ceste in Reške ceste kot vstopne točke –
umestitev višinskega poudarka v osi Titove in Reške ceste.



Upoštevanje trase nove povezovalne ceste proti Postojnski jami.



Ohranjanje obstoječega drevoreda, ureditev obojestranskega pločnika in kolesarske steze.



Referenčna višina objektov je višina obstoječih objektov v EUP.

PO-147
Ob Titovi

OPPN

V vplivno območje kulturnega spomenika Postojna-Vojaško pokopališče se ne sme posegati,
lahko pa se ga smiselno vključi v načrtovane zelene površine. Pri tem je potrebno ohranjati
avtentičnost lokacije.

PO-146
Trgovski center

Na območju veljajo določila OPPN Kazarje.



PO-145
Kazarje nad
Livom

OPPN

Ureditev tematskega parka, kjer se v parkovno ureditev vključi in uredi staro vojaško
pokopališče.

PO-144
Spodnja Tržaška

3807



PO-143
Domačija Štefin

Stran

Obvezno je ohranjanje oziroma umestitev drevoreda ob Titovi cesti.

ZP

PO-142
Vojaško
pokopališče

27 / 11. 4. 2016 /

BD

PO-141
Kazarje sotočje

Št.

CU

OPPN



Zagotoviti se mora javni program pritličij.



Pri gradnji objektov vzpostaviti prepoznavno gradbeno linijo in enotno višino objektov. Ob cesti
z zamiki in oblikovanjem manjših trgov ustvariti prostore za javni program ob mestni cesti.
Višina objektov do P+3.



Zasnova območja naj omogoča peš prehodnost in povezavo območja z območji, na katere
meji.



Oblikovanje Titove ceste naj upošteva obojestransko cestišče, hodnik za pešce, kolesarsko
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stezo in drevored.


Ureditev sistema odvodnjavanja meteornih vod in odprtih kanalov.



Cestna povezava naj se načrtuje tako, da se smiselno zagotovi zadostno število prehodov za
kmetijsko mehanizacijo.



Obvezno izvesti javni natečaj ali pridobiti vsaj tri rešitve možne pozidave območja različnih
izdelovalcev.

PO-153
Ob Reški - jug

BT
Del območja se ureja z obstoječim UN P10.



Za območje se pred pričetkom izdelave OPPN izvede natečaj.



Na območju se uredi turistične objekte, osrednji turistični informacijski center z dopolnilno
gostinsko ponudbo, avtobusno postajališče za potrebe javnega prometa.



Na območju so dovoljeni tudi objekti za izobraževanje in znanstveno delo ter muzeji.



Gradnja garažne hiše po sistemu »parkiraj in se pelji« za turistične obiskovalce.



Na območju za bencinsko črpalko (obstoječi poslovni objekt) dovoljena gradnja in širitev te
dejavnosti.



Ureditev Reške ceste: dvopasovnica z obojestranskim hodnikom za pešce, kolesarsko stezo ter
obojestransko zelenico z drevoredom upoštevanje RL.



Ureditev odvodnjavanja meteornih voda. Robne površine napram območju Loga in pozidave ob
Titovi cesti uskladiti s predvidenimi ureditvami teh območij (peš povezave, počivališča, ureditve
zelenih, parkovnih in vodnih površin).



Upoštevanje rezervata za novo povezovalno cesto Erazmova ulica - Reška cesta.



Cestna povezava naj se načrtuje tako, da se smiselno zagotovi zadostno število prehodov za
kmetijsko mehanizacijo.

PO-154
Liv

IG
Oddaljenost objektov od Reške ceste najmanj 15,00 m.



Upoštevanje GM na jugu – ohranjanje koridorja predvidene ceste.

IG
Višina novih objektov do 10 m.



Območje je dostopno iz regionalne ceste Postojna – Razdrto R2 409.



Obvezno ohranjanje zelenih površin ob odprtem kanalu, obstoječih živic in dreves.



Ob regionalni cesti Postojna – Razdrto R2 409 gradnja poslovno trgovskih objektov manjšega
merila.



Upoštevanje GM na jugu – ohranjanje koridorja predvidene ceste.



FZ: do 50%.



FI: od 0.8.



FOZP: najmanj 30%.

SK-k
Upoštevanje GM na severu, koridor predvidene povezovalne ceste.



Gradnje za potrebe obstoječe kmetije.

ZS


PO-158
Ob cesti 2

Upoštevanje gradbene meje in območja rezervata za predvideno povezovalno cesto.

PPIP



Tipologija objektov d-j.



Upoštevanje GM na severu – koridor predvidene povezovalne ceste.

SK-e

PPIP



Upoštevanje GM na severu, koridor predvidene povezovalne ceste.



Gradnje za potrebe obstoječe kmetije.



Na parcelah, ki ležijo neposredno ob glavni cesti Postojna – Pivka so dovoljene storitvene
dejavnosti, servis motornih vozil, vulkanizerstvo, avtopralnica. Pod pogojem, da ne bodo
negativno vplivale na sosednje stanovanjske objekte.

PO-160
Zalog vas –
jug

PPIP

SK-v

PO-159
Zalog vas
sever

PPIP



PO-157
Ob cesti 1

PPIP



PO-156
Penko

PPIP



PO-155
Za Livom

OPPN



SK-v


Tipologija objektov: d-j.



Upoštevanje GM na severu.

PPIP
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PO-161
Ob njivah



PO-175,
PO-176,
PO-177,
PO-178
Priključek

Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje poplavne
nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

SK-v


Tipologija objektov ac.



Na območju gradnja nestanovanjskih poslopij za potrebe kmetij in kmetijskih pomožnih
objektov.

O

PPIP



Predvidene širitve obstoječe čistilne naprave.



Možna izgradnja objektov za obdelavo odpadkov.



Možna izgradnja fotovoltaične elektrarne.

PO

OPPN



Pridobiti je potrebno celovito urbanistično rešitev območja pred pričetkom fazne izgradnje.



Ureditev prometnega terminala, parkirišče za tovornjake s spremljajočim programom.



Na območju se lahko zgradi večje parkirišče za tovornjake – do 100 tovornjakov v 1. fazi.
Zgradijo se lahko spremljajoči gostinsko storitveni in sanitarni objekti, možna gradnja motela.
Objekti se locirajo tako, da mejijo na gradbeno mejo ob Reški ulici.



Ob avtocesti ureditev zaščitnega varovalnega zelenega pasu.



Na območju je potrebno zagotoviti vsaj 30% zelenih površin. Parkirišča naj bodo ozelenjena –
vmesni zeleni pasovi z drevesi.



Ob Reški in novi povezovalni cesti zasaditev drevoreda RL.



Cestna povezava naj se načrtuje tako, da se smiselno zagotovi zadostno število prehodov za
kmetijsko mehanizacijo.

ZD

PPIP



Zelene površine ob izvozu z avtoceste.



Oblikovanje landarta, ki označuje posebnosti turističnega območja.

PC

PPIP



Dostopna cesta do čistilne naprave poteka od odcepa z državno cesto – glavna cesta III. reda
Postojna – Pivka tako, da se na novo v ravnem delu ceste vzpostavi križišče. Ob projektiranju
ceste je potrebno predvideti rešitev za dostop do kmetijskih površin za lastnike poljske poti na
vzhodni strani, ki bi se priključila na to dostopno cesto. Pri projektiranju ceste je treba upoštevati
predpise.



Predhodno je potrebno izdelati prometno študijo, oziroma analizo optimalne ureditve križišča.



Cesta poteka tik ob ograji avtoceste in z odmikom 7 m od cestnega telesa državne ceste in
avtoceste, kjer je predviden dodatni vozni pas.

PL

PPIP



Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.



Območje izključne in omejene rabe za potrebe letališča.



Morebitne posege, ki bi izhajali iz razvoja letališča, je treba predhodno presojati glede na
lastnosti varovanih območij.

PO-182
Letališče na
ovinku

PPIP



PO-181
Letališče steza

PPIP

Ni podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev.

SK-k

PO-179
Cesta do
Čistilne naprave

PPIP

Območje za preselitev kmetije.

PO-170
Ob Reški sever

Tipologija objektov d-j.



PO-168
Čistilna naprava

3809



PO-165
Pod vasjo 2

Stran

PPIP

SK-k

PO-164
Pod vasjo 1

27 / 11. 4. 2016 /

SK-v

PO-162
Pod vasjo 3

Št.

PL

PPIP



Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.



Območje izključne in omejene rabe za potrebe letališča.
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Ureditev parkirišč za avtobuse in osebna vozila za potrebe letališča.



Morebitne posege, ki bi izhajali iz razvoja letališča, je treba predhodno presojati glede na
lastnosti varovanih območij.

PO-183
Letališče hangar

PL
Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.



Območje izključne in omejene rabe za potrebe letališča.



Spremljajoči objekti: hangarji, objekti za gostinsko in turistično ponudbo.



Morebitne posege, ki bi izhajali iz razvoja letališča, je treba predhodno presojati glede na
lastnosti varovanih območij.

O
Predvidena izdelava občinskega podrobnega načrta za širitev zbirnega centra.



Odstranitev vegetacije naj se izvede izven gnezditvenega obdobja za ptice (od 1. avgusta do 1.
februarja).
Prepreči se kakršnokoli odtekanje padavinske vode z območja zbirnega centra v okolico.
Osvetljevanje območja naj bo v letnem času aktivnosti žuželk in netopirjev (marec do oktober)
omejeno na stopnjo osvetlitve, ki še omogoča varno obratovanje, izven časa obratovanja naj se
osvetljevanje uredi s svetili na samodejni vklop/izklop.
Odpadki, od katerih bi se lahko širil vonj, naj bodo zaprti v nepredušnih zabojnikih, ki širjenje
vonjav v okolico onemogočajo.



PO-185

O
Območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe.



Območje sanacije odlagališča komunalnih odpadkov.



Možnost umestitve zbirnega centra, ki ne sme omejitveno vplivati na funkcioniranje vojaškega
poligona.



V fazi projektiranja je potrebno zagotoviti ustrezen dostop do zbirnega centra ob upoštevanju
pogoja iz prejšnje alineje, pri čemer glavni dostop ne sme segati v notranjost območja.



Zbirni center mora upoštevati omejitvene pogoje delovanja, določenimi v skladu z rezultati
balistične ocene in študije.



Možna gradnja objektov za sortiranje in obdelavo odpadkov.



Možna gradnja fotovoltaične elektrarne (FVE).

SS-e3


PO-188
Pri Petrolu

OB-002,
OB-008
Avtocesta1



OPPN

Na območju veljajo določila UN P10.

DPN

Veljavni državni prostorski načrt – »Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre
ceste Razdrto – Vipava«.

PC


DPN

Veljavni državni prostorski načrt – »Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto – Fernetiči«.

PC


KE-10/90,
KE-10/96,
KE-12/93,
KE-82/95

Ravbarkomanda
1, 2, 3, 5

Na območju veljajo določila OPPN Na Lokvi.

PC


OB-003
Avtocesta1

OPPN

BD

OB-001
Avtocesta1

PPIP



PO-187
Na Lokvi

OPPN






Zbirni center

PPIP



PO-184
Zbirni center
širitev

Uradni list Republike Slovenije

DPN

Veljavni državni prostorski načrt – »Lokacijski načrt za avtocestni priključek Razdrto«.

A

PPIP



Obstoječe območje individualnih stanovanjskih objektov z dopolnilnimi dejavnostmi. Gradnja
novih stanovanjskih enot in sprememba namembnosti v stanovanjske objekte ni dovoljena.



Dopustne stavbe:


12112 Gostilne, restavracije in točilnice,



12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in obrtne dejavnosti
2
(do 200 m BEP),



12510 Industrijski objekti – obrtne delavnice za dopustne dejavnosti so dovoljene do
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2

velikosti 200 m BEP.


Tipologija a.



Oblikovanje objektov in izraba gradbene parcele skladno z določili za podrobnejšo namensko
rabo SK-e.



Dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z namensko rabo objekta
zgrajenega na gradbeni parceli.



Dovoljene so agrooperacije razen hidromelioracij in izravnave terena v smislu izboljšanja
možnosti za kmetijsko pridelavo; pred tem je potrebno humusni sloj pred zasipanjem odstraniti
in deponirati ter ga nato uporabiti za vrhnji sloj izravnave. Večje spremembe reliefa, ki bi
spremenile krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave kmetijskih zemljišč so dovoljene
le v okviru, ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova (sekanje
drevja). Izboljšave kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile uničenje in poškodbe
izjemnih mikroreliefnih oblik - kraških pojavov, niso dovoljene.



Sekanje drevesnih živic in otokov strnjenega gozdnega drevja je dovoljeno le v obsegu,
ki bistveno ne spreminja prostorske in ekološke pestrosti.



Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.



Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja,
ki pa ne sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električni pastir je
možno postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni
dovoljeno postavljati.

KE-02/91
Mačkovec 2

A
Območje obstoječega večstanovanjskega objekta.



Dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki veljajo za podrobnejšo namensko
rabo SS-v2.



Dovoljena sprememba namembnosti skladno z določili za podrobnejšo namensko rabo BT.



Gradnja novih stanovanjskih objektov ni dovoljena.



Obvezno se ohranjajo značilni zeleni robovi.



Uvajanje novih, neavtohtonih kultur, ki bi zahtevale specifične ureditve (ukrepe) in s tem
spremembo krajinskega vzorca, ni dovoljeno.



Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave
kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in
površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali
povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik - kraških pojavov, niso dovoljene.



Sekanje osamelih dreves ni dovoljeno.



Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev niso dovoljene, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.



Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja, ki pa
ne sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električni pastir je možno
postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.

KE-02/92
Mačkovec 1

PPIP



A

PPIP



Dovoljena širitev dejavnosti za potrebe turizma.



Na območju veljajo pogoji za podrobnejšo namensko rabo BT.



Dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki veljajo za podrobnejšo namensko
rabo BT.



Glede na namensko rabo BT je na območju dopustna gradnja naslednjih vrst stavb:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
Energetski objekti, samo objeti za obnovljive vire energije,
24110 Športna igrišča,
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas.



Obvezno se ohranjajo značilni zeleni robovi.



Uvajanje novih, neavtohtonih kultur, ki bi zahtevale specifične ureditve (ukrepe) in s tem
spremembo krajinskega vzorca, ni dovoljeno.



Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave
kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in
površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali
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povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik - kraških pojavov, niso dovoljene.


Sekanje osamelih dreves ni dovoljeno.



Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev niso dovoljene, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.



Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja, ki pa ne
sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električni pastir je možno
postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.

KE-07/97
Mačkovec 3

A

PPIP



Območje obstoječega enodružinskega stanovanjskega objekta.



Dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki veljajo za podrobnejšo namensko
rabo SK-e.

Oblikovanje objektov in izraba gradbene parcele skladno z določili za podrobnejšo namensko
rabo SK-e.
Na območju kompleksnega varstva:




Obvezno se ohranjajo značilni zeleni robovi.

 Uvajanje novih, neavtohtonih kultur, ki bi zahtevale specifične ureditve (ukrepe) in s tem
spremembo krajinskega vzorca, ni dovoljeno.
 Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave
kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in
površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile
uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik - kraških pojavov, niso dovoljene.


Sekanje osamelih dreves ni dovoljeno.

 Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev niso dovoljene, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja, ki pa ne
sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električni pastir je možno
postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.

2. OBMOČJA NASELIJ
BELSKO
Oznaka EUP
Krajevno ime

BE-001,
BE-008,
BE-011,
BE-012
Dednik,
Pod vasjo,
Zgornji konec–
sever,
Zgornji konec–
vzhod,
Zgornji konec–
zahod
BE-002,
BE-003
Spodnji konec,
Pod Zelenkami
BE-004
Belsko - vas

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SK-v

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V EUP BE-011 na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja
prostora, so posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju
srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

SK-e

PPIP

 V EUP BE-011 na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja
prostora, so posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju
srednje poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

SK-v

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
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 V celotnem območju kulturnega spomenika EŠD 10 Kašča – Belsko novogradnje niso
dovoljene, razen za potrebe kulturne funkcije objekta.

BE-005
Britof

CD-c

PPIP

 Dovoljene novogradnje za potrebe pokopališča oz. cerkve.
 Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor je prikaz
upoštevanja obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) obvezen.
 V celotnem območju kulturnega spomenika EŠD 4905 Belsko – Mlin novogradnje niso
dovoljene, razen za potrebe kulturne funkcije objekta in podzemne komunalne infrastrukture.

BE-010
Ribnik

ZS

PPIP

 Na območju se uredi površine za manjši avto kamp in površine za šport in rekreacijo.
 Gradnja avtokampa in spremljajočih rekreativnih površin obsega:


prometne in komunalne ureditve,



ureditev parkirnih prostorov,



ureditev turistične infrastrukture,



ureditev peš povezav,


ureditev prometnega dostopa iz ceste.
Priporočena tipologija:
 Predlaga se izgradnjo avtokampa nižjih gostot z bogato drevesno ozelenitvijo območja.

BE-013
Cona Belsko

IG

OPPN

 Ohranitev zelene bariere na severni strani meje enote med posameznimi morfološko
(funkcionalno, pomensko in oblikovno) različnimi oblikami poselitve, in sicer se zelena bariera
ohranja kot 100 m širok pas znotraj enote.
 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

BE-014
Cona Belsko jug
BE-015,
BE-016,
BE-020
Erazem-golf

IG

PPIP

 Ohranitev zelene bariere na severni strani meje enote med posameznimi morfološko
(funkcionalno, pomensko in oblikovno) različnimi oblikami poselitve, in sicer se zelena bariera
ohranja kot 100 m širok pas znotraj enote.

ZS

OPPN

Območje ureditev golf igrišča. Gradnja drugih objektov ni dopustna.
 Zagotovitev omejenega, organiziranega in usmerjenega gibanja ljudi v okolici turističnih
dejavnosti.
 Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
 Ureditev primerne razsvetljave, in sicer naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; uporabijo naj se žarnice s čim
manjšim deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči,
če je iz varnostnih razlogov to dopustno.
 Aktivnosti naj se izvajajo v dnevnem času.
 Območja naj se ne osvetljuje.

BE-017
Hotel Erazem 2

BT

OPPN

Območje ureditve namestitvenih objektov za kratkotrajno bivanje
 Izdelava urbanistično-krajinske zasnove zaradi izpostavljenosti lokacije.
 Gradnja objektov ob upoštevanju dopustnega FI do 1,2 in dopustnega FZ do 40%.
 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m in P+1M.
 Zagotovitev omejenega, organiziranega in usmerjenega gibanja ljudi v okolici turističnih
dejavnosti.
 Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
 Ureditev primerne razsvetljave, in sicer naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; uporabijo naj se žarnice s čim
manjšim deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči,
če je iz varnostnih razlogov to dopustno. Območje naj se osvetljuje v najmanjši možni meri.
 Načrtuje se mirne dejavnosti z zmanjšano aktivnostjo v nočnem času.
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 Za območje BE-017 in BE-018 je zahtevan enotni OPPN.

BE-018
Hotel Erazem 1

BT

OPPN

 Območje ureditve turističnega in gostinskega središča.
 V sklopu izdelave OPPN
izpostavljenosti lokacije.

potrebna

izdelava

urbanistično

krajinske

presoje

zaradi

 Gradnja objektov ob upoštevanju dopustnega FI do 1,2 in dopustnega FZ do 40%.
 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je P+1+1M.
 Zagotovitev omejenega, organiziranega in usmerjenega gibanja ljudi v okolici turističnih
dejavnosti.
 Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
 Ureditev primerne razsvetljave, in sicer naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; uporabijo naj se žarnice s čim
manjšim deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči,
če je iz varnostnih razlogov to dopustno. Območje naj se osvetljuje v najmanjši možni meri.
 Za območje BE-017 in BE-018 je zahtevan enotni OPPN.

BE-019
Pri kozolcu

BT

PPIP

Območje ureditve namestitvenih objektov za kratkotrajno bivanje.
 Izdelava urbanistično-krajinske zasnove zaradi izpostavljenosti lokacije.
 Gradnja objektov ob upoštevanju dopustnega FI do 1,2 in dopustnega FZ do 40%.
 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m in P+1M.
 Zagotovitev omejenega, organiziranega in usmerjenega gibanja ljudi v okolici turističnih
dejavnosti.
 Načrtovanje ograjenih zabojnikov za zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov.
 Ureditev primerne razsvetljave, in sicer naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; uporabijo naj se žarnice s čim
manjšim deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči,
če je iz varnostnih razlogov to dopustno.

BREZJE POD NANOSOM
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

BR-001

SK-v

Brezje-vas

Način urejanja

PPIP

 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli kapelice (EŠD 19379).

BUKOVJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

BU-001
Žleb

Način urejanja

SK-v

PPIP

 Gradbeno dovoljenje za objekte, katerih gradbena parcela se nahaja znotraj pasu odprtih javnih
površin je možno ob predhodno izdelani urbanistično-krajinski idejni zasnovi za celotno traso
panoramske ceste (od vznožja naselja Bukovje do izhoda iz naselja Gorenje na V delu).
 Na parcelah št. 1001/1, 1001/5, 1080/1, 1080/3, 1080/4, 1080/5, vse k.o. Bukovje, je
predvidena gradnja Doma krajanov, ki bo namenjen športni, kulturni in družbeni dejavnosti ter
ureditev zunanjih športnih igrišč in ureditev parkirišča za te namene.

BU-003
Pri bloku

SK-v

BU-006
parkirišče

PPIP

 Novogradnje večstanovanjskih objektov niso dopustne, prav tako ni dopustna nadomestna
gradnja in dozidava in nadzidava obstoječega večstanovanjskega objekta. Možna je
rekonstrukcija, investicijsko-vzdrževalna in vzdrževalna dela na obstoječem večstanovanjskem
objektu ter novogradnje eno in dvostanovanjskih objektov.

PO


PPIP

Na območju so dovoljene ureditve za potrebe parkiranja turistično informacijski center s
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pripadajočimi sanitarijami.

DILCE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

DI-001

SK-e

Bolk
DI-002
Dilce - sever

Način urejanja

PPIP

Obvezna je:
 Vzpostavitev zelenega pasu med javno regionalno cesto in zasebnimi površinami.

SK-v

PPIP

 Gradnje novih kmetijskih kompleksov niso dopustne, možne so le novogradnje objektov v okviru
obstoječih kmetijskih kompleksov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje, dozidave in nadzidave
obstoječih objektov kmetijskih kompleksov.
 Vzpostavitev zelenih cezur pri stanovanjskih gradnjah proti obstoječim kmetijskim kompleksom
v širini vsaj 7 m (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev zelenega roba naselja na južnem robu podenote (prikazati pri izdelavi PGD za poseg
v prostor).

DI-003
Dilce - jug

SK-v

PPIP

 Gradnje novih kmetijskih kompleksov niso dopustne, možne so le novogradnje objektov v okviru
obstoječih kmetijskih kompleksov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje, dozidave in nadzidave
obstoječih objektov.
 Vzpostavitev zelenih cezur pri stanovanjskih gradnjah proti obstoječim kmetijskim kompleksom
v širini vsaj 7 m (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev zelenega roba naselja na severnem in južnem robu podenote (prikazati pri izdelavi
PGD za poseg v prostor).
 Na parceli 3056 k.o. Hrenovice so dovoljene gradnje nezahtevnih objektov za rejo drobnice z
ogrado.

DI-004
Dilce - igrišče

ZS

PPIP

 Dopustna je ureditev športnih igrišč. Zaradi poplavnega območja je prepovedana gradnja
objektov ter spreminjanje kote terena oz. nasipavanje.

PRI FARI
Oznaka EUP
Krajevno ime

FA-002
Cerkev
FA-003
Fara-zahod
FA-004
Fara-vas
FA-005
Dužnik

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

CD-c

PPIP

 Upoštevati obstoječe kvalitetno prostorsko razmerje obstoječega stavbnega tkiva do objekta
cerkve - dominante v prostoru in naselju (prikazati pri izdelavi PGD).

SK-e

PPIP

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m.

SK-v

PPIP

 Upoštevati obstoječe kvalitetno prostorsko razmerje obstoječega stavbnega tkiva do objekta
cerkve - dominante v prostoru in naselju (prikazati pri izdelavi PGD).

SK-k

PPIP

 Območje za selitev kmetije.
 Predvidena je gradnja hleva z dvema koritastima silosoma, senik in strojne lope ter gradnja
stanovanjske hiše v sklopu preseljene kmetije.

GABRJE
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Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

GA-001
Vetrnica Gabrje

GA-002
Tri hiše
GA-003
Belsora

Uradni list Republike Slovenije
Način urejanja

E

PPIP



Dovoljena gradnja vetrne elektrarne.



Po zaključenih gradbenih delih se območje ponovno zatravi in se prepusti naravni obnovi.



V radiju vsaj 50 m od vetrne elektrarne naj se vsakoletna košnja izvaja šele po 15. septembru.



V fazi PVO postopka ali v fazi pridobitve naravovarstvenega soglasja je potrebno predložiti
strokovne podlage za ptice in netopirje.

SK-e

PPIP

 Maksimalno dopustni tlorisni gabariti je 10x30 m ob upoštevanju razmerja stranic vsaj 1:2,5.

SK-e

PPIP

 Maksimalno dopustni tlorisni gabariti je 10x30 m ob upoštevanju razmerja stranic 1:1,5 do1:2,5.

GORENJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

GE-001
Pri lipi

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SK-e

OPPN

 Enotna postavitev (stanovanjskih) objektov: lega objektov - daljša stranica vzporedna s smerjo
ceste.
 Potrebno prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobo pozidave in izpostavljenega roba
naselja na izpostavljeni legi in vpliv pozidave na silhueto naselja Bukovje in Gorenje.

GE-002
Gorenje-vas
GE-003
Kurji konec

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenega roba naselja (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SK-v

PPIP

 Ohranitev in vzpostavitev kvalitetno oblikovanega javnih površin ob panoramski cesti z
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor). Gradbeno dovoljenje za objekte, katerih
gradbena parcela se nahaja znotraj pasu odprtih javnih površin, je možno ob predhodno
izdelani urbanistično-krajinski idejni zasnovi za celotno traso panoramske ceste (od vznožja
naselja Bukovje do izhoda iz naselja Gorenje na V delu).
 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Južinovega križa (EŠD 350171) in Gorenjskega križa (EŠD
350170).
 Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega južnega in vzhodnega vidno izpostavljenega roba naselja
ter vizualna sanacija izstopajočega objekta, ki je postavljen pred cerkev na izrazito
izpostavljeno lego in degradira silhueto vasi z rušitvijo kvalitetnega prostorskega razmerja med
objektom dominantne cerkve in obstoječim stavbnim tkivom (prikazati pri izdelavi PGD za
poseg v prostor).

OB-011, OB-012

G

DPN

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce- Ajdovščina.

GORIČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

GO-001
Goriče - vas

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SK-v

PPIP

 Upoštevati obstoječe kvalitetno prostorsko razmerje obstoječega stavbnega tkiva do objekta
cerkve (dominante v prostoru in naselju) (prikazati pri izdelavi PGD).
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1000 m .
 Ohranitev javne dostopne ceste (pešpoti), in sicer je gradnja možna do GM.
 Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v
naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.
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Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in
sadovnjaki, je dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe
posamezne kmetije.


Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.

 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +/- 10%. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno
cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta
pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor
je to pri obstoječem objektu (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati OPPN.

GROBIŠČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

GR-002

SK-v

Nad kotanjo
GR-003
Grobišče-vas
GR-004
Pri ogradi
GR-005
Farma
Prestranek

GR-006
Drevesnica
Štivan

Način urejanja

PPIP

 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).
 Ohranitev panoramskih pogledov (prikazati pri PGD).

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).
 Ohranitev panoramskih pogledov (prikazati pri PGD).

SK-v

OPPN

 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

IK

PPIP

 Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja oziroma
preseganju določil OPN je potrebno izdelati OPPN.

IK

PPIP

 Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote strani (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja oziroma
preseganju določil OPN je potrebno izdelati OPPN.

HRAŠČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

HA-001
Zajček

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SK-e

PPIP

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 11 m.
 Ohranitev zelene ločnice proti EUP HA 01 v širini najmanj 10 m od EUP HA 01 (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
2

 Minimalna gradbena parcela objekta 500 m .

HA-002
Gornji konc
HA-005
Špica

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenega roba naselja na severnem robu enote (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v
prostor).

CU

PPIP

 Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK-v z izjemo
dopustnih dejavnosti, ki so definirane za CU.

28

Stran

3818 /

Št.

27 / 11. 4. 2016

HA-007
Dolnji konc

Uradni list Republike Slovenije

CU

PPIP

 Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK-v z izjemo
dopustnih dejavnosti, ki so definirane za CU.
 Cerkev Sv. Ane je znano kotišče kolonije malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros), zato
naj se raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oz. odprtin za
izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob cerkvi, ki služi
kot koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje Zavoda RS za
varstvo narave.
 Maksimalna dovoljena višina objektov K+P+2+M.

HA-008
Črniče
KE-71/89
Cenetov mlin

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenega roba naselja na severnem robu podenote (prikazati pri izdelavi PGD za
poseg v prostor).

A

PPIP

 Možne samo gradnje, ki ne zahtevajo proti poplavnih ukrepov ob reki Nanoščici in zagotavljajo
ohranjanje njenega naravnega stanja.
 Nasipavanje in spreminjanje kote terena ni možno.

HRENOVICE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

HE-002

SK-v

Hrenovice -vas

Način urejanja

PPIP

 Ohranja se prepoznavno vaško jedro, kjer je urejen tudi manjši osrednji vaški prostor.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Ohranitev zelenega roba naselja na severni, vzhodni, južni in zahodni strani enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranjati dostopnost (pešpot) ob severnem robu naselja s panoramskim pogledom na Nanos
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

HE-004
Ob cesti

SK-e

PPIP

 Vzpostavitev zelenega pasu med javno regionalno cesto in zasebnimi površinami .

HRUŠEVJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

HR-001
Brski breg
HR-002
Hruševje-zahod

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

ZD

PPIP

 Zelena površina se ohranja kot zelena cezura med naseljema Hruševje in Slavinje.

CU

PPIP

 Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK-v z izjemo
dopustnih dejavnosti, ki so definirane za CU.
 Postavitev glavnega objekta kompleksa vzporedno s smerjo ceste.
 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

HR-003
Spodnje
Hruševje

CU

PPIP

 Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK-v z izjemo
dopustnih dejavnosti, ki so definirane za CU.
 Postavitev glavnega objekta kompleksa vzporedno s smerjo ceste.
 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
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poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

HR-004
Bržince

CU

PPIP

 Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK-v z izjemo
dopustnih dejavnosti, ki so definirane za CU.
 Postavitev glavnega objekta kompleksa vzporedno s smerjo ceste.

HR-007
Hruševje-vas

SK-v

PPIP

 Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste ob cesti v smeri S-J in vzdolžna
postavitev ob cesti V-Z.
 Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo običajno tvori prečna fasada (stanovanjskega)
objekta ob cesti.
 Upoštevanje obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) - obvezna priloga projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za posege v prostor.
 Ohranitev kvalitetno oblikovanega vidno izpostavljenega severnega roba enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).

HR-008
Zgornje
Hruševje

SS-e2

PPIP

 Vzpostavitev zelenega pasu na vidno izpostavljenem severnem robu (prikazati pri izdelavi PGD
za poseg v prostor).
 Razvoj obstoječega gostinskega kompleksa je dopusten znotraj svoje gradbene parcele.
Ohranitev obstoječih športnih površin na JV robu enote.
 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Kapelice pri Buhcu (EŠD 19561).

HR-009
Nad Dolinko

SS-e3

PPIP

 Rekonstrukcija ali nadomestna gradnja obstoječih objektov, ki presegajo dopustne gabarite ni
dopustna. Dopustna so le vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela in gradnja v skladu z
dopustnimi gabariti.
 Objekti morajo biti priključeni na komunalno omrežje, ki se zaključi na čistilni napravi. Gradnja
greznic ni dovoljena.

HR-012,
HR-013,
HR-015
Nad Dolinko

SS-e3

OPPN

 Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati skupne strokovne podlage za območje HR-012, HR013, HR-015 v vsebini in obsegu kot jih določajo usmeritve za OPPN
 Strokovne podlage morajo obsegati najmanj:
zasnovo gospodarske javne infrastrukture,
urbanistično zasnovo načrtovane pozidave območja (notranja struktura cest, poti,
stavb in drugih objektov, zelenih površin, ipd.),
predlagano členitev na javne in zasebne površine.

HR-014
Vodarna/vodohran
HR-017
.

ZD

OPPN

 Obvezna je revitalizacija kamnoloma v urejene zelene površine.

CU

OPPN

 Pred načrtovanjem OPPN je treba izdelati strokovne podlage v obsegu najmanj:
zasnova gospodarske javne infrastrukture,
urbanistična zasnova načrtovane pozidave območja (notranja struktura cest, poti,
stavb in drugih objektov, zelenih površin, ipd.),
predlog členitve na javne in zasebne površine.

KALIČ
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

KA-001

BT

Kalič - hotel

Način urejanja

OPPN

 Dovoljena gradnja za potrebe rekreacije in športa.
 Vrste objektov:


24122 smučišča in žičniške naprave (smučarske proge s pripadajočo opremo, žičnice,
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kabinske žičnice, sedežnice, vlečnice in podobno.


12410 stavbe žičniških naprav.

 Širitev obstoječega hotela in ureditev dodatnih namestitvenih kapacitet.
 Višinski gabariti ne smejo presegati gabarita obstoječega hotela, pri čemer je dopustna
referenčna višina dodatnih namestitvenih kapacitet (apartmaji, bungalovi) do 8 m.
 Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
 Prostorske ureditve se načrtujejo čim bližje obstoječih objektov na način in v obsegu, da ne bo
prišlo do negativnih vplivov na življenjski prostor varovanih vrst. Načrtuje naj se tudi dejavnost,
ki ne bo povzročala konfliktov z zvermi.
 Pred izvedbo OPPN naj se izvede popis populacij kozače, koconogega čuka in gozdnega
jereba, da se preverijo območja gnezditev.

KA-002,
KA-003,
OB-006/02
Kalič - smučišče

ZS

OPPN

 Dovoljena gradnje za potrebe rekreacije in športa.
 Vrste objektov:


24122 smučišča in žičniške naprave (smučarske proge s pripadajočo opremo,
žičnice, kabinske žičnice, sedežnice, vlečnice in podobno),



12410 stavbe žičniških naprav.

 Na ostalih območjih znotraj enote urejanja prostora se ohranja kmetijska in gozdarska osnovna
raba.
 Za oblikovanje objektov veljajo določila za podrobno namensko rabo A.
Pri izdelavi OPPN je potrebno obvezno upoštevati:
 Dejavnosti na omenjenih treh območjih naj se umestijo v prostor na način, da se ohranja
poudarjenost ekološke in socialne funkcije gozdov.
 Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
 Območja naj se ne osvetljuje.
 Prostorske ureditve se načrtujejo čim bližje obstoječih objektov na način in v obsegu, da ne bo
prišlo do negativnih vplivov na življenjski prostor varovanih vrst. Načrtuje naj se tudi dejavnost,
ki ne bo povzročala konfliktov z zvermi. Aktivnosti na območju se izvajajo izključno le v
dnevnem času. Omeji se svetlobno in zvočno onesnaževanje.
 Pred izvedbo OPPN naj se izvede popis populacij kozače, koconogega čuka in gozdnega
jereba, da se preverijo območja gnezditev.
 Na območju OB-006/02 velja veljavni državni prostorski načrt – »Državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna«.

KOČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

KO-002

SK-v

Koče - sever
KO-003
Koče - zahod

KO-004
Koče – vas

KO-005
Baznovka

Način urejanja

PPIP

 Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.

SK-v

PPIP

 Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji s podenoto KO-004 - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SK-v

PPIP

 Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO-003 – 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SS-e2

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO-004 - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
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OPPN

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO-004 - 5 m na vsaki
strani meje podenot.
 Potrebno je zagotavljati kvaliteto bivalnega okolja glede varstva pred hrupom in v ta namen
izdelati študijo o varstvu pred hrupom z namenom zagotavljanja kvalitete bivalnega okolja
glede hrupa pred izdajo gradbenega dovoljenja za posamezne gradnje na območju.

KO-008
Grubence 2

SS-e1


KO-009
Grubence 1
KO-011
Grubence 1

PPIP

Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO-004 - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SS-e, K1


OPPN

Veljavni občinski podrobni načrt.

SS-e1

OPPN

 Veljavni občinski podrobni načrt.
 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

LANDOL
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

LA-002

SK-v

Brinje

Način urejanja

PPIP

 Zgostitev pozidave v območju novejše stanovanjske enodružinske gradnje.
 Vzpostavitev zelene bariere med obstoječimi kmetijskimi kompleksi in stanovanjsko gradnjo.
Gradbeno dovoljenje za nove stanovanjske objete se izda na podlagi prikaza zelene bariere v
širini vsaj 7 m proti kmetijskim kompleksom.
 Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega izpostavljenega roba pod cerkvijo, in sicer se ohrani
odprte zelene površine.
 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Marinškovega križa v Brinji (EŠD 350167).
 Nadzidava, dozidava, rekonstrukcija ali nadomestna gradnja objektov neposredno pod cerkvijo
je dopustna le ob upoštevanju prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do objekta
cerkve (dominante v naselju) – prikazati pri PGD. Maksimalno dopustna referenčna višina teh
objektov je 8 m in P+1M.
 Območje kulturne dediščine. Za vse gradnje v območju kulturne dediščine ali za objekte
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

LA-003
Pod ogradami
LA-005
Landol-vas

SK-v

PPIP

 Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega izpostavljenega roba pod cerkvijo, in sicer se ohrani
odprte zelene površine.

SK-v

PPIP

 Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste ob glavni cesti in vzdolžna
postavitev na smer ceste ob stranski cesti.
 Gradnja objektov z upoštevanjem GL, ki jo tvori prečna/vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob
cesti.
 Ohranitev ambienta osrednjega vaškega prostora ob stičišču prometnic.
 Vzpostavitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob domu KS in športnem
igrišču.

LIPLJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja
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SK-v

PPIP

 Postavitev (stanovanjskih) objektov vzporedno s smerjo ceste.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Ohranitev odprtih zelenih površin (prikazati pri PGD).
 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

LI-002
Liplje nad cesto

SK-v

PPIP

 Postavitev (stanovanjskih) objektov vzporedno s smerjo ceste.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Ohranitev odprtih zelenih površin (prikazati pri PGD).

LOHAČA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

LO-001

SK-e

Lohača-vas
LO-002
Na klancu
LO-003
Za gozdom

Način urejanja

PPIP

 Ureditev prehoda med javnim in zasebnim oziroma ureditev javnih zelenih površin (obvezna
priloga PGD za poseg v prostor).

SK-e

PPIP

 Ureditev prehoda med javnim in zasebnim oziroma ureditev javnih zelenih površin (obvezna
priloga PGD za poseg v prostor).

SK-e

OPPN

 Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega vstopa v naselje kot zelenega roba naselja na zahodnem
in vzhodnem robu enote (obvezna priloga OPPN).
 Ureditev prehoda med javnim in zasebnim oziroma ureditev javnih zelenih površin (obvezna
priloga PGD za poseg v prostor).

MALA BRDA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

MB-001

SK-v

Mala Brda

Način urejanja

PPIP

 Vzpostavitev zelenih cezur pri stanovanjskih gradnjah proti obstoječim kmetijskim kompleksom
v širini vsaj 7 m (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev obstoječe gostote pozidave ob upoštevanju izvorne zasnove naselja, in sicer je
dopusten FI do 0,4 in dopusten FZ do 30%.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Štihove kapelice (EŠD 19370) in Korčetove kapelice (EŠD
19369).

MB-002,
MB-003,
MB-004
Vrtovi

ZD

PPIP

 V EUP ni dovoljena postavitev objektov, nezahtevnih objektov in enostavnih objektov z izjemo
kmetijskih pomožnih objektov.

MALI OTOK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

33

Uradni list Republike Slovenije

MO-001
Poropatov vrt

Št.

27 / 11. 4. 2016 /

Stran

SK-e

3823

PPIP

 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Gradnja novih objektov je dovoljena le ob glavni cesti skozi naselje.
 Objekti morajo imeti obvezno krajšo fasado vzporedno s cesto. Novi objekti morajo tvoriti
gradbeno linijo, ki je lahko odmaknjena do 5 m od javne ceste.
 V primeru pozidave celotnega območja ali drugačne pozidave je potrebno izdelati OPPN v
okviru enote urejanja prostora.

MO-002
Mali otok - vas

SK-v

PPIP

 Ohranja se prepoznavno vaško jedro na križišču cest v naselju.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v
naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.
Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in
sadovnjaki, je dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe
posamezne kmetije.


Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.



Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljalcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.

 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +/- 10%. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno
cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta
pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor
je to pri obstoječem objektu oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim
soglasjem na območjih kulturne dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati OPPN v okviru enote urejanja prostora.
 Območje kulturne dediščine. Za vse gradnje v območju kulturne dediščine ali za objekte
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
 Cerkev Sv. Elizabete je znano kotišče kolonije malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros),
zato naj se raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oz.
odprtin za izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob
cerkvi, ki služi kot koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje
Zavoda RS za varstvo narave.
 V celotnem območju kulturnega spomenika EŠD 3936 Mali Otok – Cerkev sv. Elizabete
novogradnje niso dovoljene, razen za potrebe sakralne funkcije objekta.

MO-003
Grapa

SK-v

PPIP

 Obvezna obcestna zasnova v jugovzhodni polovici podenote.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Ohranitev zelenega roba na južnem robu podenote (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v
prostor).

MO-004
Spodnja vas

MO-006
Posestvo Hrašče

SK-v

PPIP

 Obvezna obcestna zasnova v jugozahodni polovici podenote.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .

IG

PPIP

 Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja oziroma
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preseganju določil OPN je potrebno izdelati OPPN.

MO-007
Loka

IK

PPIP

 Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja oziroma
preseganju določil OPN je potrebno izdelati OPPN.

MALO UBELJSKO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

MU-001

SK-v

Malo Ubeljsko vas

Način urejanja

PPIP

 Pravokotna postavitev (stanovanjskih) objektov na smer ceste.
 Ohranitev zelenega roba naselja na vzhodnem in zahodnem robu enote (prikazati pri izdelavi
PGD).
 Ohranitev panoramskih pogledov na Nanos z javne ceste (prikazati pri izdelavi PGD).
 Na parceli 2002, k.o. Razdrto, ki leži v območju naravne vrednote Nanoščica, je potrebno
ohranjati pas obrečne drevnine. V 20 m pasu ob vodotoku Globoščak novogradnje niso
dovoljene.
 Na območjih razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

MATENJA VAS
Oznaka EUP
Krajevno ime

MV-002
Pleče

MV-003
Ob Reški

MV-004
Podbrdnice

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SK-e

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri PGD).

SK-e

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri PGD).

SK-e

OPPN

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri skupnem načrtu za območje kompleksne gradnje in PGD).
 Ohranitev zelenih robov naselja.

MV-005
Zevniki

SK-v

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

MV-006
Zaprte njive

MV-007
Pod Oslovco

SK-e

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri PGD).

SK-e

PPIP

Na poplavnem območju je:
 dopustno vzdrževanje obstoječega objekta ter ureditev zelenih površin,
 prepovedana novogradnja objektov ter spreminjanje kote terena oz. nasipavanje.
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PPIP

 Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK-v z izjemo
dopustnih dejavnosti, ki so definirane za CU.
 Postavitev vodilnih objektov vzporedno s smerjo ceste.
 Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo običajno tvori vzdolžna fasada vodilnega objekta
ob cesti.
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

MV-009
Nad kalom

SK-e

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri skupnem načrtu za območje kompleksne gradnje in PGD).
 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

MV-010
Ob Pivki

SK-e

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki
strani meje podenot.
 Ohranitev zelenih robov naselja.

MV-011
Pod kalom

SK-e

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri PGD).
 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

OREHEK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

OR-001

SB

Devci

Način urejanja

OPPN

 Dovoljena tipologija stavb: av,c, navišja višina objektov P+2 in hkrati do 12,00 m.
 Oblikovanje naklona strešin naj bo na celotnem območju enotno.
 Prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe pozidave na izpostavljeni legi na reliefnem
robu in vpliv pozidave na silhueto naselja Orehek (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v
prostor).
 Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OR-002
Šuštarjev vrt
OR-003
Šolski vrt
OR-005
Junsce
OR-006,
OR-010
Gornji Orehek

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SK-v

PPIP

 Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.
 Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob
cesti.
 Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v
naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.
Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in
sadovnjaki, je dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe
posamezne kmetije.
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Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.



Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljalcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.

 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo daljšo stranico pravokotno na cesto, se objekti dozidavajo kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +/- 10%. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno
cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta
pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor
je to pri obstoječem objektu oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim
soglasjem na območjih kulturne dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).


OR-007
Orehek-vas

V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati OPPN v okviru enote urejanja prostora.

SK-v

PPIP

 Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v
naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.
Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in
sadovnjaki, je dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe
posamezne kmetije.


Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.



Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljalcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.

 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +/- 10%. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno
cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta
pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor
je to pri obstoječem objektu oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim
soglasjem na območjih kulturne dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati OPPN v okviru enote urejanja prostora.

OR-008
Grad Orehek

BT

PPIP

 Prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe pozidave na izpostavljeni legi na reliefnem
robu in vpliv pozidave na silhueto naselja Orehek.
 Dovoljena prenova gradu.

OR-009
Sv. Florjan
OR-011
Grič
OR-014
Škrlačnice

CD-c

PPIP

 Objekti morajo biti priključeni na komunalno omrežje, ki se zaključi na čistilni napravi. Gradnja
greznic ni dovoljena.

SK-e

PPIP

 Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

ZGORNJA IN DOLNJA PLANINA S KAČJO VASJO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

PL-002

ZK

Način urejanja

PPIP
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 Obvezna je ohranitev ali vzpostavitev zelenih robov (prikazati v PGD).
 Pri izgradnji parkirišča je potrebno namestiti opozorilno tablo potencialne poplavne nevarnosti.

PL-003
Pri Sv. Marjeti

Št.

SK-v

PPIP

 Prepoved novogradenj razen pod pogoji in s soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.
 Cerkev Sv. Marjete je znano kotišče kolonije navadnih netopirjev (Myotis myotis), zato naj se
raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oz. odprtin za
izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob cerkvi, ki služi
kot koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje Zavoda RS za
varstvo narave.

PL-005
Dolnja Planina

SK-v

PPIP

 Prepoved novogradenj razen pod pogoji in s soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.
 V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.

PL-007
Devčki

SK-e
 Dovoljena višina objektov do 9,00 m.

PL-013
Trg

PPIP

SK-v


PPIP

Prepoved novogradenj razen pod pogoji in s soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.

 Na poplavnem območju je:

PL-017
Šola-vrtec



prepovedana novogradnja objektov ter spreminjanje kote terena oz. nasipavanje.



Na parcelah št. 1617/3, 1617/5 ter delu parcele št. 1616/1 vse k.o. Kačja vas so dovoljene
gradnje in ureditve za potrebe trgovske in gostinske dejavnosti z nastanitvenimi
kapacitetami.

ZD

PPIP

Dopustna je ureditev sprehajalnih poti.

OPPN

Sanacija kamnoloma v športno-rekreacijske površine za celotno naselje.
Do sprejema OPPN se dovoli odlaganje inertnih odpadkov.

SS-e1

OPPN

Obvezna je:


Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m in maksimalno P+1M.

ZD


PPIP

Dopustna je ureditev sprehajalnih poti.

ZD


PL-024

PPIP

Dopustna je ureditev sprehajalnih poti.

SS-e1, CU, ZD

OPPN



Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 11 m in maksimalno P+1M ali P+1.



Na namenski rabi CU se predvidi površine za parkiranje tovornjakov.

PL-026
Pod ridami

dopustno vzdrževanje obstoječega objekta ter ureditev zelenih površin,





PL-023
Rupa -zahod





PL-022
Rupa -vzhod

PPIP

ZS

PL-021
Nad rupo

prepovedana novogradnja objektov ter spreminjanje kote terena oz. nasipavanje.

 Na območju je:

PL-020
Lepena

dopustno vzdrževanje obstoječega objekta ter ureditev zelenih površin,



CD-i

PL-018
Nad šolo



SE-e1

OPPN



Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 11 m in maksimalno P+1M ali P+1.



Do izdelave OPPN so na območju dovoljene gradnje na obstoječi gradbeni parceli obstoječe
kmetije za potrebe kmetijske dejavnosti.
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PL-027
Novi zavod

SB


PL-030
Kačja vas-pod
cesto



Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 700 m in maksimalno 1500 m .

BT


PPIP

Novogradnje niso dovoljene. Dovoljena so le vzdrževalna dela in rekonstrukcija obstoječih
objektov.

PO


PPIP

Možni so sanacijski in ureditveni posegi za namene turističnega obiska v obsegu, ki ne bo
zahteval dodatnih prostorskih ureditev, ki ne bo negativno vplival na lastnosti zavarovanega
območja in ne bo negativno vplival na ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi
katerih je bilo določeno Natura območje, kot tudi zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

BT


PL-036
Malni

PPIP

Postavitev vodilnih (stanovanjskih) objektov vzporedno s smerjo ceste.

PL-035
Žaga

Za podenoto smiselno veljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK-e in SS-e1 z izjemo
dopustnih dejavnosti, ki so definirane za SS-SB.

SK-v

PL-034
Parkirišče

PPIP



PL-033
Mali grad –
Ravbarjev stolp
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PPIP

Novogradnje niso dovoljene. Dovoljena so le vzdrževalna dela obstoječih objektov.

SK-v


PPIP

Možne so le obnove objektov in ureditve za namen funkcioniranja obstoječe vodne
infrastrukture, ki ne bodo zahtevale dodatnih prostorskih ureditev.

 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.


Ne glede na zgornja določila je objekte starega mlina dovoljeno rekonstruirati ter urediti v malo
hidroelektrarno v skladu, ki jih bo podala natančnejša protipoplavna študija.



Vodni režim v strugi naj se bistveno ne spreminja. Na podlagi uradnih meritev naj se določi
ekološko sprejemljiv pretok, na osnovi katerega naj se določi količina odvzema vode.



Vse potencialne regulacije brežin z morebitnimi kamnometi naj se izvedejo na čim bolj
sonaraven način.



Dela v in ob vodotoku naj se izvajajo tako, da ne bo prišlo do povzročitve plazenja preperine ali
podiranja skalne podlage.

PL-037
Laškarjev kot

SK-v


PL-038
Pri gradu

PPIP

Možne so obnove objektov v obstoječih gabaritih v obsegu, ki ne bo zahteval dodatnih
prostorskih ureditev, ki ne bo negativno vplival na lastnosti zavarovanega območja in ne bo
negativno vplival na ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je bilo
določeno Natura območje, kot tudi zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

BT

OPPN



Novogradnje v enoti niso dopustne z izjemo novogradenj v funkciji delovanja gradu Haasberg v
skladu z varstvenim režimom s področja kulturne dediščine. Možne so še rekonstrukcije,
investicijsko-vzdrževalna dela in vzdrževalna dela obstoječih objektov ter spremembe
namembnosti obstoječih objektov v funkciji delovanja gradu Haasberg v skladu z varstvenim
režimom s področja kulturne dediščine.



Možna je le obnova objektov in ureditve za namen turističnega obiska v obsegu, ki ne bodo
negativno vplivale na lastnosti zavarovanega območja.



Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.



Omeji se naj svetlobno in zvočno onesnaževanje.



V primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov v vodotoke ali
njihovo bližino ter na mokrotne travnike.



V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela, možnost gradnje se ugotavlja na
osnovi izdelane hidrološko hidravlične študije z določitvijo razredov nevarnosti, na osnovi
katerih je mogoče ugotoviti možnost gradnje.

 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
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poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

PL-039
Nad rupo
PL-040

SS-e1


OPPN

Veljavni občinski podrobni načrt.

O

PPIP

 Na območju so dovoljeni objekti:
- 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo,
- 22223 Vodni stolpi, vodnjaki, hidranti,
- 22231 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave.
 Dovoljena je ureditev skladišča v objektu obstoječe vodarne.

PL-041

SK-e

OPPN

 Oblikovanje objektov:
 maksimalna višina objektov: do 9,00 m,
smer slemena objektov mora biti usklajena z obstoječo zasnovo naselja.

PL-042

SK-e

OPPN

 Oblikovanje objektov:
 maksimalni višinski gabarit objektov: K + P + 2,
 smer slemena objektov mora biti usklajena z obstoječo zasnovo naselja.

PREDJAMA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

PJ-001

BT

Predjamski grad

Način urejanja

OPPN

 Objekte kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
 Novogradnje v enoti niso dopustne z izjemo novogradenj v funkciji delovanja gradu Predjama v
skladu z varstvenim režimom nepremičnega kulturnega spomenika državnega pomena oziroma
s smernicami, ki jih je izdelal ZVKDS OE NG. Možne so še rekonstrukcije, investicijskovzdrževalna dela in vzdrževalna dela obstoječih objektov ter spremembe namembnosti
obstoječih objektov v funkciji delovanja gradu Predjama v skladu z varstvenim režimom
nepremičnega kulturnega spomenika državnega pomena.
 Pri pripravi OPPN je poseben poudarek na izdelavi urbanistično-krajinske zasnove.
 Možna je le obnova objektov in ureditve za namen turističnega obiska v obsegu, ki ne bo
negativno vplival na lastnosti zavarovanega območja.
 Ohranja oz. vzpostavi se strukturno in vrstno pestro obrežno vegetacijo, ohranja se vodni režim
in 5 m odmik od brežine Lokve.
 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
 Za EUP PJ-001 in PJ-002 je potrebno izdelati skupno protipoplavno študijo ter izvesti
protipoplavne ukrepe pred novimi posegi na poplavno območje.

PJ-002
Predjama grapa

BT

OPPN

 Ohranja oz. vzpostavi se strukturno in vrstno pestro obrežno vegetacijo, ohranja se vodni režim
in 5 m odmik od brežine Lokve.
 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.
 Za EUP PJ-001 in PJ-002 je potrebno izdelati skupno protipoplavno študijo ter izvesti
protipoplavne ukrepe pred novimi posegi na poplavno območje.

PJ-003
Stari del
PJ-004
Britof
PJ-005

BT

OPPN

 Pri pripravi OPPN je poseben poudarek na izdelavi urbanistično-krajinske zasnove.

ZK

PPIP

 Predvidena je ureditev mrliške vežice in širitev pokopališča.

SK-v

PPIP
40
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 Prikazati upoštevanja obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega
tkiva do kompleksa gradu Predjama (dominante v prostoru in naselju) – obvezen del projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor.
 Ohranitev izvorne zasnove naselja z dominantno lego naselja na griču ter izvorno gručasto
zasnovo in ohranitev izvorne tipologije rasti domačije in hiš.
 Upoštevati obstoječe kvalitetno prostorsko razmerje obstoječega stavbnega tkiva do objekta
gradu (dominante v prostoru in naselju) (prikazati pri izdelavi PGD).
 Vzporedna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
 Dovoljene so spremembe namembnosti v okviru dovoljenih dejavnosti, rekonstrukcije in
vzdrževalna dela.

PJ-006
Pristava zahod
PJ-007
Pristava vzhod
PJ-008
Na kalu

SK-v

PPIP

 Vzdolžna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.

SK-v

PPIP

 Vzdolžna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.

SK-v

PPIP

 Prikazati upoštevanja obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega
tkiva do kompleksa gradu Predjama (dominante v prostoru in naselju) – obvezen del projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor.
 Vzdolžna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.

PRESTRANEK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

PR-001

IK

Matenja vas –
Farma konjev
PR-002
Grad Prestranek
PR-003
Grad Prestranek
PR-004
Grad Prestranek
PR-005
Grad Prestranek

Način urejanja

OPPN

 Na območju dovoljena gradnja objektov za rejo konj.
 Dovoljena postavitev fotovoltaičnih celic za potrebe elektrarne.

IK

PPIP

 Območje za gojenje konj. Hlevi in ograjene površine za izpust konj.

ZD

OPPN

 Ohranjanje gozdnih površin in drugih zelenih površin.

IK

PPIP

 Območje za gojenje konj. Ohranjanje ograjene površine za izpust konj.
 Gradnja novih objektov dovoljena na južnem robu območja.

IK

OPPN

 Območje za gojenje konj. Ohranjanje ograjene površine za izpust konj.
 Namembnost objektov: nestanovanjski kmetijski objekti.
 Dovoljena nova gradnja na mestu odstranjenih objektov v enakih gabaritih, naklon in oblika
strehe obstoječih objektov se ohranja.
 Objektom na zahodnem delu območja se lahko spremeni namembnost za potrebe dejavnosti s
podrobnejšo namensko rabo BT.

PR-006
Grad Prestranek

BT

OPPN

 Celovita prenova objekta.
 Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena.
 Sprememba namembnosti v turistično gostinski objekt, nastanitev.

PR-007
Grad Prestranek

SS-e3

PPIP

 Območje eno in večstanovanjskega objekta. Gradnja novih objektov ni dovoljena. Dovoljene
gradnje novih objektov na mestu odstranjenih obstoječih objektov.
 Dovoljena sprememba namembnosti za potrebe turistične nastanitve.
 Strehe dvokapne, strme 40 – 45 stopinj, rdeča kritina- bobrovec, gabarit (K), P+M
 FZ in FI območja se ne povečata.
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PPIP

 Ohranjanje zelenih površin.

PR-010
Grad Prestranek

Št.

SS-e1

PPIP

 Gradnje novih objektov niso dovoljene. Dovoljena sprememba namembnosti za potrebe
turistične nastanitve.
 Dovoljena gradnja novih objektov na mestu prej odstranjenih objektov, odstopanje gabaritov +/10%.
 Strehe dvokapne, strme 40 – 45 stopinj, rdeča kritina - bobrovec, gabarit (K), P+M.
 FZ in FI območja se ne povečata.

PR-011
Grad Prestranek

BT

OPPN

 Prenova starejših dotrajanih objektov, ali gradnja novih na mestu odstranjenih objektov.
Oblikovanje novih objektov po višini na presegajo odstranjenih objektov na mestu katerih se
gradijo, naklon strehe strm (40 – 45 stopinj), rdeča kritina bobrovec.
 Gradnje in ureditve v sklopu obstoječe dejavnosti.

PR-012
Grad Prestranek

SS-e3

PR-014
Velki hrib

PPIP

 Gradnja novih stanovanjskih enot ni dovoljena.

SS-e2

OPPN

 Za dostop do novih objektov se uredi en priključek na regionalno cesto.
 Gradnja objektov vzporedno s cesto. Razmerje stranic tlorisa 1:1,5.
 Naklon in barva strešin naj bo na območju enotna.
 Na delu, kjer območje meji na območje IG, se objekte odmakne v notranjost območja, GP na
tem delu naj bodo večje ali pa se vzpostavi zelen pas.

PR-015
Ob Pivki

SS-e2

PPIP

 Ob gradnji novih objektov naj se uredi skupen dostop na območje za več objektov.
 Gradnja objektov vzporedno s potekom plastnic. Razmerje stranic tlorisa 1:1,5.
 V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.
 Dovoljena gradnja objektov za kratkotrajno nastanitev.

PR-020
Pod mostom

ZD


Prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in z dejavnostmi.



V strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega.

PR-021
25. maj

PPIP

SS-e2

PPIP

 Ureditev otroškega igrišča.


Prepreči se kakršnokoli onesnaženje voda s posegi in z dejavnostmi.

 V strugo in avtohtono obrežno rastje naj se ne posega.

PR-023
Ob šoli - sever

PR-024
Ob šoli - jug

PR-025
Praprence
PR-032
Železnica

SS-e2

PPIP

 Ureditev skupnega dostopa.
 Podkletitev objekta mogoča na podlagi predhodne hidrogeološke študije, ki ugotovi možnost
tovrstne gradnje.

SS-v2

PPIP

 Ureditev dostopne ceste do območja PR-023.
 Podkletitev objekta mogoča na podlagi predhodne hidrogeološke študije, ki ugotovi možnost
tovrstne gradnje.

SS-e3

PPIP

 Gradnja na območju obstoječih zelenih površin je mogoča po pokablitvi daljnovoda.

PŽ

PPIP

 Na območju se nahajajo objekti: železniške postaje in drugi objekti in ureditve za potrebe
železnice.
 Ureditev površin za peš promet.
 Dovoljene gradnje za potrebe železniške postaje, ureditev parkirišč.
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PR-033
Ob železnica

IG
IG
IG

IG

OPPN

 Na delu poplavnega območja je prepovedana gradnja objektov ter spreminjanje kote terena oz.
nasipavanje. Uredijo naj se zelene površine.

PR-038
Ob železnici

OPPN

 Urejanje skupnih dostopov.

PR-037
IC Prestranek –
jug

PPIP

 Na območju so dovoljene tudi ureditve za zbirni center in predelavo odpadkov.

PR-035
IC Prestranek –
jug

OPPN

 Predvidena izdelava občinskega podrobnega načrta za gospodarsko cono.

PR-034
Ob železnici

Uradni list Republike Slovenije

IG

OPPN

 Predvidena izdelava občinskega podrobnega načrta za gospodarski cono, znotraj katere so
dovoljene tudi ureditve za zbirni center in predelavo odpadkov.
 Na območju razredov poplavne nevarnosti, prikazane na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

RAKITNIK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

RK-001

SK-v

Ob Strženu

PPIP

 V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.
 Novogradnje se načrtuje tako, da bo omogočena renaturacija potoka Stržen.

RK-002
Rakitnik - vas

Način urejanja

SK-v

PPIP

 Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v
naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.
Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in
sadovnjaki, je dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe
posamezne kmetije.


Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.



Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljalcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.

 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +/- 10%. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno
cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta
pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor
je to pri obstoječem objektu oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim
soglasjem na območjih kulturne dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).


V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati OPPN v okviru enote urejanja prostora.

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.

RK-003
Ob železnici

SK-e

OPPN

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
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strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

RK-004
Ograde

SK-e

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev zelenih robov (pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

RK-007
Ob cesti

SK-e

PPIP

 Postavitev (stanovanjskih) objektov vzporedno s smerjo ceste.
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Križa pri kovačevi hiši (EŠD 19387).

RK-008
Pod vasjo

SK-e

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot.

RAKULIK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

RU-001
Rakulik

Način urejanja

SK-v

PPIP

 Ohranitev izvorne dominantne lege naselja na rahli vzpetini in gručaste zasnove in nezgoščene
strukture naselja, sestavljenega iz več domačij.
 Ohranitev obstoječe gostote pozidave, in sicer je dopusten FI do 0,4 in dopusten FZ do 30%.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Ohranitev zelenega roba naselja (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

RAZDRTO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

RA-003

SK-v

Bleke

Način urejanja

PPIP

 Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote strani (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Dovoljena gradnja bioelektrarne za lastne potrebe.
 V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja oziroma
preseganju določil OPN je potrebno izdelati OPPN.

RA-004
Vetrnica
Razdrto II

RA-005
Vetrnica
RA-006
Parkirišča nad
cesto

E

PPIP



Dovoljena gradnja vetrne elektrarne.



Po zaključenih gradbenih delih se območje ponovno zatravi in se prepusti naravni obnovi.



V radiju vsaj 50 m od vetrne elektrarne naj se vsakoletna košnja izvaja šele po 15. septembru.



V fazi PVO postopka ali v fazi pridobitve naravovarstvenega soglasja je potrebno predložiti
strokovne podlage za ptice in netopirje.

E

PPIP

 Preveri naj se uporaba zračnega prostora iz vidika štorklje, ki gnezdi v Razdrtem.
 Gradnja vetrne elektrarne.

PO

PPIP

 Območje za ureditev parkirnih površin z osnovnimi oskrbnimi funkcijami za obiskovalce
Nanosa.
 Pri pripravi načrta za območje podenote je poseben poudarek na izdelavi urbanistično-krajinske
zasnove, ki mora obvezno prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe glede na
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izpostavljeno lego pod Nanosom in vpliv na silhueto naselja Razdrto.
 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m.

RA-008
Cerkev
RA-007
Parkirišče Nanos

CD-c

PPIP

 Območje kulturne dediščine. Za vse gradnje v območju kulturne dediščine ali za objekte
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

PO

PPIP

 Območje za ureditev parkirnih površin z osnovnimi oskrbnimi funkcijami za obiskovalce
Nanosa.
 Pri pripravi načrta za območje podenote je poseben poudarek na izdelavi urbanistično-krajinske
zasnove, ki mora obvezno prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe glede na
izpostavljeno lego pod Nanosom in vpliv na silhueto naselja Razdrto.
 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m.

RA-009
Nad vasjo

SS-e2

OPPN

 Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste ob regionalni cesti.
 Ohranitev zelenega roba naselja (prikazati pri načrtu za območje kompleksne gradnje in pri
izdelavi PGD).
 Ohranitev panoramskih razgledov (prikazati pri načrtu za območje kompleksne gradnje in pri
izdelavi PGD).
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri načrtu za območje kompleksne gradnje in pri izdelavi PGD).

RA-010
Razdrto-vas

SK-v

PPIP

 Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste.
 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 14 m in maksimalno P+1+1M.
 Ohranitev zelenega roba naselja (prikazati pri izdelavi PGD).
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD).
 Ohranitev kvalitetnega ambienta središča naselja ob spomeniku in vzpostavitev kvalitetnega
ambienta središča ob trgovini.

RA-011
Kozara - Loke

RA-012
Pavscev vrt

RA-013
Smolevec-vzhod

RA-014
Smolevec-zahod
RA-015
Pod Školo

SS-e2

PPIP

 Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste ob regionalni cesti.
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 20 m širok pas na meji z podenoto RA-013 - 10 m na
vsaki strani meje podenot..

SS-e2

PPIP

 Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste ob regionalni cesti.
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
strani meje podenot.

IG

PPIP

 Ohranitev drevoreda.
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 20 m širok pas na meji z podenoto RA-011 - 10 m na
vsaki strani meje podenot.

IG

OPPN

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 11 m.
 Ohranitev drevoreda.

SS-e2

PPIP

 Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste ob regionalni cesti.
 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot - 5 m na vsaki
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strani meje podenot.

RA-017
Kamnolom
RA-019
KIC Razdrto
Krlje
RA-020
Hudičevec 1

LN

OPPN

 Eksploatacija mineralnih agregatov lahko poteka skladno z izdelanim rudarskim načrtom in
obsega tudi končno ureditev reliefa ter končno rekultivacijo območja.

IK

PPIP

 Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba.
 V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja oziroma
preseganja določil OPN je potrebno izdelati OPPN.

SK-v

PPIP

 Območje kmetije z dopolnilno dejavnostjo turizma.
 Dovoljena samo vzdrževalna dela na obstoječih objektih.
 Na območju gradnja ni dovoljena do izdelave hidrološko hidravlične študije z določitvijo
razredov poplavne nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti možnost gradnje.

RA-021
Hudičevec 2

SK-v

PPIP

 Dopustna je ureditev športnih igrišč. Zaradi poplavnega območja je prepovedana gradnja
objektov ter spreminjanje kote terena oz. nasipavanje.
 Možnost gradnje na poplavnem območju se ugotavlja na osnovi izdelane hidrološko hidravlične
študije z določitvijo razredov nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti možnost
gradnje.

SAJEVČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

SA-001
Borštnar

SA-002
Sajevče

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SK-v

PPIP

 Ohranitev obstoječe gostote pozidave, in sicer je dopusten FI do 0,4 in dopusten FZ do 30%.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .

SK-v

PPIP

 Ohranitev obstoječe gostote pozidave, in sicer je dopusten FI do 0,4 in dopusten FZ do 30%.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Ohranitev zelenega roba naselja (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SLAVINA
Oznaka EUP
Krajevno ime

SV-001
Proti Borštom

SV-003
Slavina-zahod
SV-004
Gornji konec

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SP

OPPN

 Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m in maksimalno P+1M.
 Ohranja naj se strukturno in vrstno pestra obrežna vegetacija, vodni režim in 5 m odmik od
brežine Velikega potoka.
 Na parcelah št. 3416, 3417/1, 3417/2, 3420/2, 3420/1, 3401/2, 3401/3, 3401/5, 3403/2, 3409/1,
3401/4, 3403/3, vse k.o. Slavina, ki predstavljajo južni del območja, je dovoljena gradnja
stanovanjskih objektov namenjenih stalnemu bivanju brez omejitve kvadrature objekta in
velikosti parcele navzgor, pod pogojem, da parcela objekta ne presega izkoriščenost naslednjih
faktorjev FI do 0,4 FZ do 30% ter je zagotovljeno minimalno FOZP nad 40%.

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

SK-v

PPIP

 Območje funkcionalne enote FE 2 se ureja skladno z določili za podrobnejšo namensko rabo,
kot je opredeljena v OPN Postojna.
 Na območjih

funkcionalnih enot FE 3, FE 5 se strehe oblikujejo kot plitve simetrične
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dvokapnice.
 Na območju funkcionalne enote FE 6 se strehe oblikujejo kot strme dvokapnice, dovoljena je
gradnja čopov.
2

2

 Velikost gradbene parcele mora biti najmanj 700 m do 1500 m .
 Ohranja se izrazite zelene pasove na območjih funkcionalnih enot FE 2 in FE 5.
 Območje funkcionalne enote FE 1 in FE 4 se ohranja kot zeleni rob naselja, gradnja objektov ni
dovoljena.
 Etapnost:
o Na območjih funkcionalnih enot, kjer je komunalna infrastruktura (vodovod, elektrika,
telekomunikacije) že zgrajena, je potrebno pred gradnjo stanovanjskih objektov zgraditi
dostopno cesto skladno z veljavnimi predpisi in določili tega odloka.
o Na območjih funkcionalnih enot, kjer komunalna infrastruktura (vodovod, elektrika,
telekomunikacije) še ni zgrajena, je potrebno pred gradnjo stanovanjskih objektov zgraditi
dostopno cesto in komunalno infrastrukturo skladno z veljavnimi predpisi in določili tega
odloka.
 Prometna infrastruktura:
o Vse predvidene dostopne ceste imajo predviden koridor najmanj 6,00 m.
o Predviden koridor obsega najmanj cesto z obojestransko bankino ter zemljišče najmanj
0,50 m od roba predvidene bankine. V primerih brežin ali cest v nasipu se v cestno telo
odmeri do 2,00 m od roba bankine. V cestno telo se odmeri tudi pregledne berme in
cestne jarke.
o V krivinah je potrebno ceste ustrezno razširiti. V primeru brežine je potrebno zagotoviti
preglednost z izdelavo pregledne berme. Peš in kolesarski promet poteka glede na redek
promet po površinah za motorni promet.
o Vsa križišča morajo biti dimenzionirana za promet smetarskih in urgentnih vozil.
o Vse dostopne ceste potekajo večinoma po obstoječih poteh ali kolovozih, ki bodo tudi po
ureditvi cest predstavljali nadaljevanje dostopnih cest. Priključki kolovoza morajo biti vsaj
v dolžini 3,0 m primerno utrjeni in urejeni skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi za
rekonstrukcijo in gradnjo priključkov.
o Promet za pešce in kolesarje se odvija po površinah za motorni promet.
o Na parcelah, kjer se bodo gradili objekti, ki se bodo priključevali na javno cesto, se
zagotovi prostor za obračanje vozil, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
o Vsi morebitni jaški, priključne omarice in ponikovalnice morajo biti zgrajeni izven koridorja
ceste, oziroma javne površine.
 Komunalna infrastruktura:
o Komunalna oprema predstavlja: vodovod, odvajanje fekalnih in meteornih voda, elektro in
telefonsko ter kabelsko omrežje.
o Fekalna kanalizacija:
 območje urejanja se skoraj v celoti nahaja v aglomeraciji Slavina, kjer je glede na
obremenjenost (nad 50 PE), po standardih opremljenosti po Uredbi o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, predvidena izgradnja javne
kanalizacije,
 do izgradnje javne kanalizacije je komunalno odpadno vodo iz stavb dovoljeno čistiti
v mali komunalni čistilni napravi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in predpisom o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 do izgradnje javne kanalizacije je komunalno odpadno vodo iz stavb dovoljeno
zbirati v nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
 do izgradnje javne kanalizacije je komunalno odpadno vodo iz obstoječih stavb
dovoljeno odvajati v obstoječo greznico, če se njeno praznjenje zagotavlja z
uporabo storitev javne službe.
o Meteorne vode se ponikujejo na posameznih gradbenih parcelah.
o Odvodnjavanje meteornih voda s površin cest je lahko razpršeno v kolikor je ob cesti
trajna zelena površina, v nasprotnem primeru se uredi mulda ali jarek oziroma se predvidi
meteorna kanalizacija.
o Vodovod se navezuje na obstoječe vodovodno omrežje.
o Električno, PTT in kabelsko omrežje se navezuje na obstoječe omrežje vasi Slavina.
o Vsak objekt mora imeti urejen plato za prevzem ločeno zbranih odpadkov v velikosti
2
najmanj 1,50 m .
 Sestavni del so tudi grafične karte.

SV-005
Slavina - vas

SK-v

PPIP

 Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji podenote SV-004 - 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

SV-006
Ob cerkvi

CD

PPIP

 Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno vzporedno s smerjo ceste.
 Ohranitev obstoječe gostote pozidave, in sicer je dopusten FI do 0,6 in dopusten FZ do 50%.
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PPIP

 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

SLAVINJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

SL-001
Industrijska cona
Slavinje

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

IG

PPIP

 Vzpostavitev zelenega pasu.
 Na delu poplavnega območja je pred pričetkom gradnje potrebno izvesti protipoplavne ukrepe.
 Dovoljena ureditev rastlinske čistilne naprave.
 Uredijo naj se zelene površine.
 Na območjih razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

SL-002
Spodnje Slavinje

SL-003
Zgornje Slavinje

SK-v

PPIP

 Na območjih razredov poplavne nevarnosti, prikazanih na kartah prikaza stanja prostora, so
posegi dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo. Omilitveni ukrepi na območju srednje
poplavne nevarnosti (Ps) se bodo določili z vodnim soglasjem.

SK-v

PPIP

 Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
 Maksimalno dopustni tlorisni gabariti so 10x30 m ob upoštevanju razmerja stranic vsaj 1:2,5.
 Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve - dominante v prostoru in naselju pri načrtovanju vseh objektov in ureditev v
enoti (prikazati pri izdelavi PGD).
 Znotraj celotnega območja kulturnega spomenika EŠD 3674 Slavinje – Cerkev sv. Jedrt
novogradnje niso dovoljene, razen za potrebe sakralne funkcije objekta.

STRANE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

ST-001

SK-v

Nad Šipki

Način urejanja

PPIP

 Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – prikazati pri PGD.
 Ohranitev panoramskega pogleda na Nanos z javne ceste (prikazati pri PGD).
 Vzpostaviti kvalitetno oblikovanje vidno izpostavljenega južnega roba enote (obvezna priloga
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor).

ST-002
Strane-vas

SK-v

PPIP

 Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste ob cesti na spodnji strani ceste
in vzdolžna postavitev na zgornjem nivoju ceste.
 Gradnja objektov z upoštevanjem GL, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob
cesti.
 Ohranitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob cerkvi z dominantnim
drevesom na osrednjem vaškem prostoru.
 Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – prikazati pri PGD.
 Cerkev Sv. Križa je znano kotišče kolonije malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros),
zato naj se raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oz.
odprtin za izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob
cerkvi, ki služi kot koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje
Zavoda RS za varstvo narave.

ST-003
Devci

SK-v

PPIP

 Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
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 Maksimalna dopustna višina objekta je 8 m.
 Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – prikazati pri PGD.
 Ohranitev panoramskega pogleda na Nanos z javne ceste (prikazati pri PGD).

STRMCA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

SR-001

SS-e1

Oblenk Strmca
SR-002
Strmca

Način urejanja

OPPN

 Na območju veljajo določila OPPN Oblenk Strmca.

SK-v

OPPN

 Območje nacionalne prepoznavnosti, Strmca-Predjama, naselbinski spomenik.
Obvezna je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Prepoved novogradenj razen izjemoma, kot dopolnitev obstoječega modela poselitve ter pod
pogoji in s soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. V takih primerih:
- Pravokotna oz. vzdolžna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
- Ureditev ambienta osrednjega vaškega prostora s spomenikom NOB
- Ohranitev izrazitega zelenega sistema v naselju, ki ga tvorijo predvsem vrtovi,
sadovnjaki in njive v nadaljevanju stavb.
- Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne
ceste in so v naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih
objektov niti pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne
kmetije ni dovoljena.
- Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo.
 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo praviloma daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški
obstoječega objekta v enaki širini s toleranco +/- 10%. Smer slemena in naklon strehe sta
enaka kot na objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico
vzporedno z javno cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme
dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se
dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu (prikazati pri izdelavi PGD za poseg
v prostor).

STUDENEC
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

SD-001

IK

Farma Studenec

Način urejanja

PPIP

 Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote s (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Dovoljena gradnja bioplinarne za lastne potrebe.
 V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja oziroma
preseganju določil OPN je potrebno izdelati OPPN.

SD-002
Grpice

SK-v

PPIP

 Ohranitev obstoječe nizke gostote prebivalstva podeželskega naselja, in sicer je dopusten FI do
0,4 in dopusten FZ do 30%.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .

SD-003
Pod Dolšcami

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenega roba naselja na zahodnem, severnem in vzhodnem robu podenote
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
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 Gradnja objektov je dovoljena le ob obstoječih javnih cestah.
 V primeru pozidave celotnega območja je potrebno izdelati OPPN v okviru enote urejanja
prostora.

SD-004
Studenec-vas

SK-v

PPIP

 Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
 Ohranitev obstoječe nizke gostote prebivalstva podeželskega naselja, in sicer je dopusten FI do
0,4 in dopusten FZ do 30%.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Vzpostavitev zelene bariere med naselje in AC A1, in sicer je gradnja možna do GM.
 Ohranitev zelenega roba naselja na vzhodnem in južnem robu podenote določenega z RL-ZR
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa do javne ceste in so v
naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.
Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in
sadovnjaki, je dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe
posamezne kmetije.


Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.



Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljalcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.

 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +/- 10% . Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim
soglasjem na območjih kulturne dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SD-005
Orehovška brda

ZD

PPIP

 Na območju Orehovških brd ni dovoljena gradnja oz. postavitev objektov.
 Dejavnosti na območju zelenih površin Studenec- Orehovška brda naj se izvajajo na način, da
ne pride do onesnaževanja vodotoka reke Pivke in posledično Postojnske jame.

STUDENO
Oznaka EUP
Krajevno ime

SU-002
Serivanca
SU-003
Kotanja

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SK-e

PPIP

 Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba naselja na severni in južni strani (obvezna
priloga PGD za poseg v prostor).

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenega roba naselja na južnem in severnem robu podenote (prikazati pri izdelavi
PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli obstoječe cerkve in pokopališča.
 Cerkev Sv. Jakoba je znano kotišče kolonije malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros),
zato naj se raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oz.
odprtine za izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob
cerkvi, ki služi kot koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje
Zavoda RS za varstvo narave.

SU-006
Studeno-vas

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenega roba naselja na zahodnem in vzhodnem podenote (prikazati pri izdelavi
PGD za poseg v prostor).
 Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v
naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.
Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in
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sadovnjaki, je dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe
posamezne kmetije.


Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.



Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljalcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.

 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +/- 10%. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno
cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta
pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor
je to pri obstoječem objektu oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim
soglasjem na območjih kulturne dediščine. (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

ŠMIHEL POD NANOSOM
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

ŠM-001

SK-v

Rotrvi

Način urejanja

PPIP

 Novogradnje, dozidave in nadzidave zaradi preizpostavljene lege in ohranjanja kvalitetnega
prostorskega razmerja med dominanto v prostoru in naselju (objekt cerkve) in anonimnim
stavbnim tkivom niso dopustne.
 Nadomestne gradnje so možne le v dopustnem višinskem gabaritu P+1M in dopustni referenčni
višini 8 m.

ŠM-002
Gabrk

SK-v

PPIP

 Maksimalno dopustna referenčna višina objektov je 8 m in P+1M.
 Ohranitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob cerkvi.
 Ohranitev izrazitega zelenega sistema v naselju, ki ga tvorijo predvsem hišna drevesa na
notranjih dvoriščih, ki tvorijo javni prostor, kljub temu, da leže na zasebnih površinah.
 Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – prikazati pri PGD.
 Ohranitev panoramskega pogleda na Nanos s platoja cerkve (prikazati pri PGD za posege v
okolici cerkve).
 Dovoljeni so kamniti podporni zidovi zaradi velikih terenskih razlik.

ŠM-003
Šmihel-vas

SK-v

PPIP

 Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste ob spodnjem delu ceste (cesta v
smeri S-J) in vzdolžna postavitev na smer ceste v zgornjem delu ceste (cesta v smeri Z-V).
 Ohranitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob stičišču treh cest v S delu
enote.
 Ohranitev izrazitega zelenega sistema v naselju, ki ga tvorijo predvsem hišna drevesa na
notranjih dvoriščih, ki tvorijo javni prostor, kljub temu, da leže na zasebnih površinah.
 Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) - obvezna priloga projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za posege v prostor.
 Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v
naravi vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.
Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in
sadovnjaki, je dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe
posamezne kmetije.


Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.



Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljalcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
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kulturnovarstvenega soglasja.
 Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti
gradbeni parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki
imajo praviloma daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški
obstoječega objekta v enaki širini s toleranco +/- 10% . Smer slemena in naklon strehe sta
enaka kot na objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico
vzporedno z javno cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme
dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se
dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu oziroma skladno s
kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem na območjih kulturne dediščine
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).


V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati OPPN v okviru enote urejanja prostora.

 Dovoljeni so kamniti podporni zidovi zaradi velikih terenskih razlik.

ŠM-004
Ubrše

SK-e

ŠM-005
Šmihel-Dolnji

PPIP

 Območje kulturne dediščine. Za vse gradnje v območju kulturne dediščine ali za objekte
kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

SK-v

PPIP

 Vzpostavitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob kulturnem domu in
športnem igrišču in manjšo javno površino.
 Vzpostavitev in ohranitev zelenih robov (prikazati pri PGD).
 Vzpostavitev zelenega sistema v podenoti kot nadaljevanje izrazitega zelenega sistema drugih
enot v naselju, ki ga tvorijo predvsem hišna drevesa na notranjih dvoriščih, ki tvorijo javni
prostor, kljub temu, da leže na zasebnih površinah.
 Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) - obvezna priloga projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za posege v prostor.

VELIKA BRDA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

VB-001

BT

Škule

OPPN

 Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote strani (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

VB-002
Velika Brda

Način urejanja

SK-v

PPIP

 Vzpostavitev zelenih cezur pri stanovanjskih gradnjah proti obstoječim kmetijskim kompleksom
v širini vsaj 7 m (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev obstoječe gostote pozidave ob upoštevanju izvorne zasnove naselja, in sicer je
dopusten FI do 0,4 in dopusten FZ do 30%.
 Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
2
2
minimalno 800 m in maksimalno 1500 m .
 Ohranitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba naselja na njegovi zahodni strani (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Razpela (EŠD 19416).

VB-003
Štale

IK

PPIP

 Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote strani (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
 V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja oziroma
preseganju določil OPN je potrebno izdelati OPPN.

VELIKO UBELJSKO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

VU-001

ZK

Način urejanja

PPIP
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VU-002
Pod škulami

Obvezna je ohranitev zelenega roba.

SK-v

PPIP

 Ohranitev zelenega roba naselja na severovzhodnem robu podenote (prikazati pri izdelavi
PGD).

VU-003
Nad Zevniki

Uradni list Republike Slovenije

SK-v

PPIP

 Ohranitev ambientov prepoznavnega vaškega jedra treh osrednjih vaških prostorov (tretje
vaško središče predstavlja območje kulturnega doma).
 Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste v območju južno od cerkve.
 Objekti se lahko gradijo ob upoštevanju GL, ki jih običajno tvori prečna (območje južno od
cerkve) /vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti.
 Ohranitev zelenega roba naselja na vzhodnem in zahodnem robu podenote (prikazati pri
izdelavi PGD).

VU-005
Nad Jerjevo
grižo

SK-v

 Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo tvori vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti.
 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli kapelice (EŠD 807).

VU-006
Sela

PPIP

 Postavitev (stanovanjskih) objektov vzdolžno na smer ceste.

SK-v


PPIP

Območje kmetije z dopolnilno dejavnostjo turizma.

ZAGON
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

ZA-001

SK-v

Gaber

Način urejanja

PPIP

 Ureditev javnih zelenih površin (kvalitetno oblikovan vstop v naselje) (prikazati pri izdelavi PGD
za poseg v prostor).
 Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Križa na Mandrgi (EŠD 19422).

ZA-002
Njivice

ZA-003
Zagon-vas

ZA-004
Proti Nanoščici

SK-v

PPIP

 Postavitev (stanovanjskega) objekta v smeri J-S.
 Ohranitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba naselja na njegovi zahodni strani (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).

SK-v

PPIP

 Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste v smeri V-Z.
 Ohranitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba naselja na njegovi južni, severni in zahodni
strani (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SK-e

PPIP

 Postavitev (stanovanjskega) objekta v smeri J-S.
 Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo tvori prečna fasada (stanovanjskega) objekta ob
cesti.
 Ohranitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba naselja na njegovi južni strani (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
 Ohranitev panoramskega pogleda na Nanos z javne ceste (prikazati pri izdelavi PGD za poseg
v prostor).

ZA-005
Zagonski mlin

BT

PPIP

 Območje ureditve tematske kmetije z mlinom, kovačijo in domačo lokalno obrtjo.
 V podenoti veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK-v, in sicer v točkah, ki se
nanašajo na velikost in oblikovanje objekta d-j.
 Ohranitev obstoječe gostote, in sicer je dopusten FI do 1,0 in dopusten FZ do 40%.
 Na poplavnem območju je:


dopustno vzdrževanje obstoječega objekta,



prepovedana novogradnja objektov ter spreminjanje kote terena oz. nasipavanje.

 Umešča naj se samo mirne, nehrupne dejavnosti z nizkim/zmanjšanim turističnim obsegom.
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 Območja naj se ne osvetljuje.
 Ohranja naj se strukturno in vrstno pestra obrežna vegetacija in vodni režim območja.
 Na okoliške travnike naj se ne posega, ohranja naj se njihov vodni režim.

ŽEJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

ŽE-001

SK-e

Ob Počku

PPIP

 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

ŽE-002

SK-v

Žeje-vas

PPIP

 Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

ŽE-003
Sv. Jurij

Način urejanja

CD-c
-

PPIP

Novogradnje niso mogoče.

3. PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA OBMOČJA OBRAMBE -

izven naselja
OBMOČJE OBRAMBE - izven naselja
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

O-001

f

Mačkovec obramba

O-002
Poljane

PPIP

 Mačkovec – izključna raba
 Vrste dopustnih objektov:


12520 Skladišča



12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje:vojašnice, sanitarni prostori.

f

PPIP

 Poljane – izključna raba
 Vrste dopustnih objektov:


O-003
Pečna reber

Način urejanja

24201 Vojaški objekti: poligoni

f

PPIP

 Pečna reber – izključna raba
 Vrste dopustnih objektov:


12410 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij:oddajne stavbe
za radio in televizijo in stavbe telekomunikacijskih oddajnih sistemov, stavbe telefonskih
central in podobno.



22130 Prenosna komunikacijska omrežja: telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za
radijske komunikacije.

 Na območjih grobišč in posameznih grobov vojnih in povojnih žrtev se upošteva varstveni
režim ter ukrepe v skladu z zakonodajo.

OB-004,
OB-005,
OB-006,
OB-006/01, OB006/02, OB006/03, OB006/04, OB-007,
OB-009,
OB-010

K2, G, A, ZS, f

DPN
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KE-13,
KE-14,
KE-21,
KE-21/87,
KE-21/88,
KE-32
Poček
KE-16,
KE-17,
KE-83
Poček
KE-35,
KE-36
Mačkovec

-

Veljavni državni prostorski načrt – »Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske
vojske Postojna«.

K1, K2, G, A, VC



PPIP

Poček – nadzorovana raba.

K2, G


PPIP

Poček – nadzorovana raba.

G


KE-43/01
Suhi vrh
KE-78,
KE-79
Polhova jama

Uradni list Republike Slovenije

PPIP

Mačkovec – nadzorovana raba

G


PPIP

Suhi vrh – možna izključna raba .

G, K2


PPIP

Polhova jama – nadzorovana raba.
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PRILOGA 2:
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA OBMOČJA ENOT IN PODENOT
UREJANJA ZA ODPRTI PROSTOR
SEZNAM KRAJINSKIH ENOT ZA ODPRTI PROSTOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBMOČJE PLANINSKEGA POLJA
OBMOČJE JAVORNIKA IN HRUŠICE
POBOČJA NANOSA IN HRUŠICE
OBMOČJE ZGORNJE PIVKE (POSTOJNSKA KOTLINA, ZGORNJA PIVKA)
OBMOČJE ZAHODNIH OBRONKOV POSTOJSKE KOTLINE
OBMOČJE SNEŽNIKA Z JAVORNIKI

OBMOČJE PLANINSKEGA POLJA
Oznaka EUP

Planinsko polje 1
KE-02,
KE-08,
KE-08/22

Ime oznake
PIP


Način urejanja

Splošno

Obvezno se ohranjajo značilni zeleni robovi.

PPIP

 Uvajanje novih, neavtohtonih kultur, ki bi zahtevale specifične ureditve (ukrepe) in s tem
spremembo krajinskega vzorca, ni dovoljeno.
 Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave
kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in
površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile
uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik - kraških pojavov, niso dovoljene.


Sekanje osamelih dreves ni dovoljeno.

 Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev niso dovoljene, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
 Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja, ki pa ne
sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električni pastir je možno
postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.


Postavitev rastlinjakov ni dovoljena.

 Gradnja enostavnih in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov: silosa, kozolca,
skednja, gnojišča ter zbiralnika gnojnice in gnojevke, ni dopustna.

Planinsko polje 2
KE-03,
KE-03/08,
KE-03/09,
KE-03/10,
KE-03/11,
KE-06,
KE-06/18,
KE-07

Območje kompleksnega varstva

Poleg meril in pogojev za »Planinsko polje 1«, je potrebno upoštevati še merila in pogoje:

PPIP

 Kmetijske prostorske ureditvene operacije, ki bi spremenile prvine krajinske zgradbe, navedene
pri »Planinsko polje 1«,niso dovoljene.
 Gradnja komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih vodov in naprav je izrecno dovoljena le
podzemno.
 Na območjih grobišč in posameznih grobov vojnih in povojnih žrtev se upošteva varstveni režim
ter ukrepe v skladu z zakonodajo.
 Na južnem delu parcel št. 258, 259, 260, vse k.o. Dolenja Planina v razdalji do 40 m od meje
EUP PL-006 je dovoljeno postavitev enostavnega pomožno kmetijskega objekta za spravilo bal
(agro šotor),
 Na območju KE-07 in KE-03 gradnja enostavnih in nezahtevnih kmetijsko gozdarskih objektov
ni dovoljena.

Območje kompleksnega varstva in naravne
vrednote

Planinsko polje 3
KE-04,
KE-04/01,
KE-04/02,
KE-04/12,
KE-04/20

PPIP

Poleg meril in pogojev za »Planinsko polje 2«, je potrebno upoštevati še merila in pogoje:
 Kmetijske prostorske ureditvene operacije, ki bi spremenile prvine krajinske zgradbe, navedene
pri »Planinsko polje 1«, niso dovoljene.
 Gradnja komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih vodov in naprav je izrecno dovoljena le
podzemno.


Gradnja baznih postaj in telekomunikacijskih anten in oddajnikov ni dopustna.

 Na območju KE-04 gradnja enostavnih in nezahtevnih kmetijsko gozdarskih objektov ni
dovoljena.
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OBMOČJE JAVORNIKA IN HRUŠICE
Oznaka EUP

Javornik in
Hrušica 1
KE-01, KE-85,
KE-86, KE-87,
KE-88, KE-89,
KE-90, KE-91,
KE-92, KE-93,
KE-94

Ime oznake
PIP

Način urejanja

Splošno

PPIP

 Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave
so dovoljene le v okviru, ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova
(sekanje drevja).
 Sekanje dreves je dovoljeno le v obsegu, ki bistveno ne spreminja prostorske in ekološke
pestrosti.
 Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.


Postavitev rastlinjakov ni dopustna.

 Na območjih grobišč in posameznih grobov vojnih in povojnih žrtev se upošteva varstveni
režim ter ukrepe v skladu z zakonodajo.

Javornik in
Hrušica 2
KE-39,
KE-39/05,
KE-39/06

Javornik in
Hrušica 1
KE-43

Območje kompleksnega varstva Planina - Strmca

PPIP

Poleg meril in pogojev za »Javornik in Hrušica 1« je potrebno upoštevati še merila in pogoje:
 Kmetijske prostorske ureditvene operacije, ki bi spremenile prvine krajinske zgradbe, navedene
pri KE 02, niso dovoljene.
 Gradnja komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih vodov in naprav je izrecno dovoljena le
podzemno.


Prepovedana je gradnja baznih postaj in telekomunikacijskih anten in oddajnikov.



Prepovedana je gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov.



Posebni varstveni režim s področja kulturne dediščine za območje kompleksnega varstva.

Območje krajinskega parka (p)

PPIP

Poleg meril in pogojev za »Javornik in Hrušica 1« je potrebno upoštevati še posebni varstveni režim
s področja ohranjanja narave za območje predlaganega krajinskega parka.

POBOČJA NANOSA IN HRUŠICE
Oznaka EUP

Nanos in
Hrušica 1
KE-37,
KE-37/17,
KE-37/34,
KE-44/50,
KE-45,
KE-45/25,
KE-45/26,
KE-46, KE-47,
KE-48, KE-49,
KE-50,
KE-50/49,
KE-51, KE-52,
KE-53, KE-54,
KE-71/27
Nanos in
Hrušica 2
KE-38,
KE-38/03,
KE-38/04,

Ime oznake
PIP

Način urejanja

Splošno

PPIP

 Dovoljene so agrooperacije razen hidromelioracij in izravnave terena v smislu izboljšanja
možnosti za kmetijsko pridelavo; pred tem je potrebno humusni sloj pred zasipanjem odstraniti in
deponirati ter ga nato uporabiti za vrhnji sloj izravnave. Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile
krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki bo
zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave
kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik kraških pojavov, niso dovoljene.
 Sekanje drevesnih živic in otokov strnjenega gozdnega drevja je dovoljeno le v obsegu, ki
bistveno ne spreminja prostorske in ekološke pestrosti.
 Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
 Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja, ki pa
ne sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električni pastir je možno
postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.

Območje kompleksnega varstva Planina - Strmica

PPIP

Poleg meril in pogojev za »Nanos in Hrušica 1« je potrebno upoštevati še merila in pogoje:
 Kmetijske prostorske ureditvene operacije, ki bi spremenile prvine krajinske zgradbe,
navedene pri »Javornik in Hrušica 1«, niso dovoljene.
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KE-38/07,
KE-38/14,
KE-38/15,
KE-38/16,
KE-38/28,
KE-38/29,
KE-38/30,
KE-38/32,
KE-38/99
KE-40, KE-41
Nanos in
Hrušica 3
KE-44,
KE-44/23,
KE-44/24
Nanos in
Hrušica 4
KE-42

Št.

27 / 11. 4. 2016 /
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 Gradnja komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih vodov in naprav je izrecno dovoljena le
podzemno.
 Prepovedana je gradnja baznih postaj, razen na parcelah št. 828/2 in 854/4, obe k.o. Bukovje,
telekomunikacijskih anten in oddajnikov.


Prepovedana je gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov.



Na parceli št. 79/2 k.o. Bukovje, ki je znotraj enote KE-38 je dovoljena postavitev čebelnjaka.

Območje predlaganega krajinskega parka

PPIP

Poleg merila in pogojev za »Nanos in Hrušica 1« je potrebno upoštevati še posebne predpise s
področja ohranjanja narave za območje predlaganega krajinskega parka.

Območje kompleksnega varstva Planina – Strmca
in krajinskega parka

PPIP

Potrebno je upoštevati merila in pogoje Nanos in Hrušica 1, Nanos in Hrušica 2 in Nanos in
Hrušica 3.

OBMOČJE ZGORNJE PIVKE (POSTOJNSKA KOTLINA, ZGORNJA PIVKA)
Oznaka EUP

Zgornja Pivka

KE-09, KE-09/98,
KE-10, KE-10/19,
KE-12, KE-12/43,
KE-12/44, KE-12/45,
KE-12/46, KE-12/47,
KE-22, KE-22/75,
KE-22/85, KE-22/86,
KE-23, KE-27, KE-30,
KE-30/66, KE-30/68,
KE-31, KE-33, KE-34,
KE-55, KE-56, KE-57,
KE-58, KE-59, KE-60,
KE-61, KE-62, KE-63,
KE-63/58, KE-64,
KE-65, KE-66, KE-67,
KE-68, KE-70, KE-71,
KE-71/33, KE-71/38,
KE-71/51, KE-71/52,
KE-71/53, KE-71/54,
KE-71/55, KE-71/56,
KE-71/57, KE-71/63,
KE-71/64, KE-72,
KE-73, KE-73/39,
KE-74, KE-74/02,
KE-74/04, KE-74/59,
KE-74/61, KE-74/62,
KE-74/65, KE-74/73,
KE-74/74, KE-74/80,
KE-74/81, KE-74/82,
KE-74/83, KE-74/84,
KE-80, KE-81, KE-82,
KE-84

Ime oznake
PIP

Način urejanja

Splošno

PPIP

 Dovoljene so agrooperacije razen hidromelioracij in izravnave terena v smislu izboljšanja
možnosti za kmetijsko pridelavo; pred tem je potrebno humusni sloj pred zasipanjem odstraniti in
deponirati ter ga nato uporabiti za vrhnji sloj izravnave. Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile
krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru,
ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave
kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik kraških pojavov, niso dovoljene.
 Sekanje drevesnih živic in otokov strnjenega gozdnega drevka je dovoljeno le v obsegu,
ki bistveno ne spreminja prostorske in ekološke pestrosti.
 Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
 Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja,
ki pa ne sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električni pastir je možno
postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.
 Na severovzhodnem robu parcele št. 2297/97 k.o. Postojna, ki je znotraj enote urejanja
prostora KE-12, je dovoljena postavitev antenskega droga.
 V KE-12/43 ni dovoljena gradnja novih stanovanjskih objektov. Dovoljenja gradnja
gospodarskih in drugih objektov, ki niso občutljivi na hrup.

OBMOČJE ZAHODNIH OBRONKOV POSTOJNSKE KOTLINE
Oznaka EUP

zahodni obronki
Postojnske
kotline 1

Ime oznake
PIP

Način urejanja

Splošno

PPIP
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KE-75,
KE-75/01,
KE-75/72,
KE-76
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 Dovoljene so agrooperacije razen hidromelioracij in izravnave terena v smislu izboljšanja
možnosti za kmetijsko pridelavo; pred tem je potrebno humusni sloj pred zasipanjem odstraniti in
deponirati ter ga nato uporabiti za vrhnji sloj izravnave. Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile
krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki bo
zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave
kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik kraških pojavov, niso dovoljene.
 Sekanje drevesnih živic in otokov strnjenega gozdnega drevja je dovoljeno le v obsegu, ki
bistveno ne spreminja prostorske in ekološke pestrosti.
 Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
 Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja, ki pa ne
sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električni pastir je možno
postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.

zahodni obronki
Postojnske
kotline 2
KE-77,
KE-77/69,
KE-77/70,
KE-77/71

Vplivno območje Škocjanskih jam

PPIP

Poleg meril in pogojev za enote »zahodni obronki Postojnske kotline 1« je potrebno upoštevati še
posebne predpise s področja ohranjanja narave za zavarovano vplivno območje Parka Škocjanske
jame.

OBMOČJE SNEŽNIKA Z JAVORNIKI
Oznaka EUP

Snežnik z
Javorniki
KE-15

Ime oznake
PIP

Način urejanja

Splošno

PPIP

 Ohranjajo se osnovne značilnosti krajinske tipologije, ključne značilnosti, značilnosti reliefa,
vod, rastja, primarne rabe tal in poselitve.
 Način gospodarjenja v gozdovih se lahko spreminja v skladu z novimi tehnologijami, vendar je
treba zagotoviti ohranitev prvin krajinske zgradbe teh območij.
 Uvajanje novih, neavtohtonih kultur, ki bi zahtevale specifične ureditve (ukrepe) in s tem
spremembo krajinskega vzorca, ni dovoljeno.
 Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave
so dovoljene le v okviru, ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova
(sekanje drevja).
 Sekanje dreves je dovoljeno le v obsegu, ki bistveno ne spreminja prostorske in ekološke
pestrosti.
 Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
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5.

– višine do vključno 3 m

OGRAJA

Pomožni cestni objekti

4.

12

+

SP

SP

SSe SSv

POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI

Stavbe – površina do vključno do
60 m2
Gradbeno inženirski objekti – višine
do vključno 10 m

3.

12

+

SK

MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)

– površina do vključno 20 m2

2.

SP

SSe SSv

MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)

– površina od 20 m2 do vključno
50 m2

1.

Za posamezne nezahtevne in enostavne objekte, ki jih je dopustno graditi po posameznih rabah je oznaka v razpredelnici »+« oziroma številka pogoja opredeljenega na koncu priloge. V primeru, da v razpredelnici ni nobene
oznake (je prazno polje), takšnega objekta v tej rabi ni dovoljeno graditi kot nezahtevni oziroma enostavni objekt.

PRILOGA 3 - DOPUSTNI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI
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– prostornine do vključno 100 m3

REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)

– prostornine do vključno 50 m3

8.

3

A

Št.

NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)

3

SK

3850 /

7.

3

3

3

SP

SSe SSv

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)

– zmogljivost do vključno 200 PE

6.

Stran
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17.

Oglasne površine – površine do
vključno 20 m2, višine do vključno
5m

OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE

Namakalni sistemi

16.

SP

VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE

Prostornina razlivne vode – prostornina razlivne vode do vključno
2.000 m3
Bazen – prostornina do vključno
60 m3

15.

SSe SSv

ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)

- površina do vključno 10.000 m2

14.

- površina do vključno 20 m2

13.
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CDi

CDc

+

+

+

+

IG IK BT

+

+

SP

+

+

A

+

+

SK

A

SK

+

CU

CU

+

CD

CD

+

CDi

CDi

A

CU

CD

CDi

CDc

+

IG IK BT

+

BD

+

BD

BD

ZS

+

ZS

ZS

+

ZD ZK

+

ZD ZK

ZD ZK

ZD ZK

+

ZV P

+

ZV P

ZV P

ZV P

+

+

+

PŽ PC PO PL

+

PŽ PC PO PL

PŽ PC PO PL

PŽ PC PO PL

E

+

E

E

E

O

+

O

O

O

+

+

F

+

F

+

F

+

+

+

+

F

29

29

K1

+

K1

K1

+

11

K1

18

18

Stavbe – površina do vključno 40 m2

Gradbeno inženirski objekti

18

18

SSe SSv

18

18

SP

18

18

SK

18

18

A

18

18

CU

18

18

CD

18

18

CDi

18

18

CDc

18 18 18

18 18 18

IG IK BT

18

18

BD

18

18

ZS

18

18

ZP

18

18

18

18

ZD ZK

18

18

18

18

ZV P

18

18

18

18

18

18

18

18

PŽ PC PO PL

O

F

18 18 +

18 18 +

E

18

18

K1

POMOŽNI OBJEKT NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV

ZP

+

ZP

ZP

ZP

18

18

K2

29

29

K2

+

K2

K2

+

22

11,
31

K2

18

18

G

29,
13
29,
13

G

13

G

G

+

22

31

G

18

18

VC

VC

+

VC

VC

VC

+

18

18

+

+

LN N

+

+

LN F

+

LN N

+

LN N

+

+

LN N

+

+

f

+

f

+

f

+

f

+

+

+

+

f

4
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22.

+

SK

+

IG IK BT

+

IG IK BT

Gradbeno inženirski objekti

SP

+

CDc

CDc

ZS

+

SSe SSv

POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA SMUČIŠČU

+

SSe SSv

SP

BD

Stavbe – površina do vključno
40 m2

21.

SSe SSv

POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT

Pomožni komunalni objekt

20.

+

+

CD

OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen prebivanju)

- površina do vključno 80 m2

19.

Gozdne prometnice

+

CU

Št.

+

+

+

A

3852 /

Zbiralnik gnojnice ali gnojevke –
prostornine do vključno 1.000 m3
Stolpni silosi – višina do vključno
10 m

+

SK

Gradbeno inženirski objekti

SP

+

SSe SSv

POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)

Stavbe – površine do vključno
150 m2, višina do vključno 6 m

18.

Stran
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1 – Izključno na servisnem delu parcele, ne pred ulično fasado.
2 – Dovoljeni objekti: nadstrešek, senčnica in lopa.
3 – V primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca.
4 – Izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje).
5 – Parkovnih površin se praviloma ne omejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine omeji, se praviloma uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne, s čimer omogočajo pogled
na zeleno površino. Maksimalna višina 1,6 m. Zidane in betonske ograje niso dovoljene.
6 – Varovalna ograja pokopališča je lahko zidana ali betonska, praviloma ozelenjena. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno.
7 – Na namenski rabi K1 in K2 je dovoljena samo postavitev žičnatih ograj za varovanje najožjega zavarovanega območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture.
8 – Višinske razlike na zemljišču je praviloma treba premostiti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo s podpornimi zidovi, ki naj bodo ozelenjeni. Za postavitev podpornega zidu, višine
nad 1,2 m, je treba pridobiti mnenje občinske strokovne službe za urejanje prostora. Ograja nad podpornim zidom je lahko višine do 1,1 m.
9 – Podporni zidovi so dovoljeni samo v primeru zavarovanja javnih cest.
10 – Vodno zajetje s prostornino največ 250 m3 in globino 5 m, dopustno samo kot zajem pitne in tehnološke vode.
11 – Gradnja na robu stavbnih površin oziroma maksimalno 200m od roba, v kolikor znotraj SK ali A ter na grajenem območju kmetije gradnja ni izvedljiva in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s sedežem
kmetijskega gospodarstva, če se za to pokaže potreba. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Gradnja objekta je možna, kadar je investitor vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG – MID).
Dovoljeni samo objekti: kmečka lopa, grajen rastlinjak, koritasti silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče brez priključkov na GJI. Za potrebe ene kmetije je dovoljeno
postaviti samo en objekt ene vrste.
12 – Dovoljeni objekti: nadstrešek, drvarnica in lopa.
13 – S soglasjem oziroma dovoljenjem javne gozdarske službe.
14 – Vsi razen cestni silos.
15 – Samo vodni zbiralnik in betonsko korito za zbiranje vode do 30 m3.
16 – Samo vkopan ali do velikosti 50 m3.
17 – Le v primerih zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema.
18 – Samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
19 – Objekte za oglaševanje je dovoljeno umeščati s soglasjem občine.
20 – Ni dopustno postavljati objektov za oglaševanje, razen za lastne potrebe lastnika oz. uporabnika objekta do velikosti 3 m2. Izjemoma se objekti za oglaševanje lahko namestijo v soglasju z občinsko strokovno službo za
urejanje prostora.
21 – Samo začasna parkirišča za čas trajanja prireditev.
22 – Dovoljene so grajene gozdne vlake do dolžine 1 km in grajena obora do višine vključno 5m. Na območju gozdnih zemljišč je dovoljena tudi postavitev ograj, v kolikor je ta načrtovana z gozdnogojitvenim načrtom in je
namenjena zaščiti mladja ali varstva gozdov pred divjadjo ali za potrebe zaščite zavarovanih naravnih vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znanstvenoraziskovalnih proučevanj.
23 – Ob rekonstrukcijah lokalnih cest.
24 – Obstoječe poljske poti se lahko uporabljajo tudi kot rekreacijske peš in kolesarske poti.
25 – Le ob rekonstrukciji občinskih javnih cest, vsi razen cestni silos.
26 – Samo en objekt.
27 – Postavitev ograje je dopustna samo na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče objektu.
28 – Samo čebelnjaki do 20 m2; samo na zemljiščih, ki so s pašnim redom določena za stalne čebelnjake in stojišča za začasen dovoz čebel na pašo, razen na namenski rabi K1 in K2, kjer so dopustni le premični čebelnjaki.
29 – Dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških objektov ter kioskov. Na območju gozdnih zemljišč ni dovoljeno urejanje novih smučarskih prog in postavljanje
kioskov niti za čas smučarske sezone. Postavitev montažnih žičničnih objektov je dovoljena zgolj izjemoma, ko ne obstajajo druge tehnične rešitve in ni mogoče pričakovati negativnega vpliva posega na funkcije gozda.
30 – Dovoljeni objekti: lopa, nadstrešek.
31 – Dovoljena samo krmišča in zavetišča za živino površine do 30 m2 in višine do 4m ter brez priključkov na GJI. Objekti morajo biti v leseni izvedbi, na točkovnih temeljih in odprti najmanj z dveh strani.
32 – Dovoljena tudi parkirna mesta za avtobuse in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in za priklopnike teh motornih vozil.
33 – Dovoljene tudi parkirne površine, namenjene avtodomom.
34 – Samo za zakonito zgrajene razpršene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija in katerih priključitev na podlagi soglasja pristojnega upravljavca ni možna na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, ko
gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
35 – Razen novih cestnih priključkov.
36 –Vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m. Samo za zakonito zgrajene razpršene objekte, na katerih se izvaja komunalna sanacija in katerih priključitev na podlagi soglasja pristojnega upravljavca ni
možna na javno vodovodno omrežje in ko gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.
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RAZKRIŽJE
1092.

Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto
2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS,
št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje
na 10. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Razkrižje za leto 2016
določajo višina proračuna, 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)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

74

II.
40

Proračun
leta 2016
1.431.814,30
959.878,75
728.350,00
683.600,00
41.600,00
3.150,00
231.528,75

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
182.228,75
711 Takse in pristojbine
1.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
2.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
6.300,00
714 Drugi nedavčni prihodki
40.000,00
KAPITALSKI PRIHODKI
74.500,00
720 Prihodki od prodaje poslovnih
objektov in prostorov
50.500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
24.000,00
TRANSFERNI PRIHODKI
397.435,55
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
352.835,55
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev Evropske unije
44.600,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.328.934,24
TEKOČI ODHODKI
254.901,62
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
96.337,92

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
14.068,70
402 Izdatki za blago in storitve
129.645,00
403 Plačila domačih obresti
7.850,00
409 Rezerve
7.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
592.581,00
410 Subvencije
157.200,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
239.985,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
23.185,00
413 Drugi tekoči domači transferi
172.211,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
455.193,62
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
455.193,62
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
26.258,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
26.258,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
102.880,06
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
24.413,00
50
ZADOLŽEVANJE
24.413,00
500 Domače zadolževanje
24.413,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
114.263,00
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
114.263,00
550 Odplačila domačega dolga
114.263,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
13.030,06
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–89.850,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–102.880,06
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2015
–13.030,06
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 planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na krajevno običajen način.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega
proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz EU za investicije.
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 povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(sredstva za delovanje proračunskih porabnikov)
Za delovanje neposrednih proračunskih porabnikov se
v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za
druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za
investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna
področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih
uporabnikov se dogovori s pogodbo.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega porabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi
realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračuna prihodnjih let)
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih pri tekočih odhodkih (konti-40) in tekočih transferih (konti-41) ne sme presegati 70 % pravic porabe
proračuna za leto 2016.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto se
uvrstijo v načrt razvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitev občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini
1.000 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi
sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
10. člen
(proračunska rezervacija)
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.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5 % bilance prihodkov in odhodkov.
11. člen
(rebalans proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne
ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
12. člen
(odredbodajalec)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki
prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Odredbodajalec
proračuna je župan.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
13. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve.
V. NADZOR
14. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Razkrižje v skladu z zakonom in
statutom.
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Občinski organ, javna podjetja in javni zavodi ter druge
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi
uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti
članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo
in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev
občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora
opravljati v skladu s predpisi.
Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja
tekočega leta.
VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
TER JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
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 lahko zadolži do zneska, ki je opredeljen
v drugem členu tega odloka v računu financiranja.
O zadolžitvi odloča občinski svet občine. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan ob predhodnem soglasju Ministrstva
za finance RS in je sestavni del pogodbe.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, odloča
občinski svet.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
v letu 2016 smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta
Občine Razkrižje
1. UVODNE DOLOČBE
S tem sklepom se določa izdelava prvih sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Razkrižje (Uradni list RS, št. 51/15) v nadaljevanju SD OPN,
po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem
načrtovanju.
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
V zaključni fazi sprejema OPN je občina prejela nove pobude s strani zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb, ki pa jih v
procesu priprave OPN ni bilo mogoče upoštevati. Prav tako so
se pojavile po uveljavitvi OPN razvojne potrebe, ki niso skladne
z veljavnim OPN. Spremembe in dopolnitve se bodo nanašale
na določila besedilnega in grafičnega dela OPN.
3. OBMOČJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Spremembe in dopolnitve se izdelajo za celotno območje
Občine Razkrižje.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve za izvedbo SD OPN bodo temeljile na
osnovi novih strokovnih podlag k OPN. Izdelana bo analiza
zbranih pobud zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb. Strokovne utemeljitve bodo izdelane za vse spremembe in dopolnitve,
pri čemer bodo le-te obrazložene in utemeljene.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Razkrižje v
letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 007-0015/2016-1
Razkrižje, dne 31. marca 2016
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

1093.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Razkrižje

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 20. člena Statuta
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12)
je župan Občine Razkrižje sprejel

5. ROKI IN POSAMEZNE FAZE ZA PRIPRAVO SD OPN
Postopek priprave SD OPN bo potekal v skladu z določbami, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju. V
primeru zahteve za izdelavo CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze SD OPN ter se izvajajo skladno
z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem
načrtovanju, posledično pa se spremenijo tudi roki izdelave in
sprejema SD OPN.
Okvirni roki za pripravo posameznih faz postopka:
– Izdelava strokovnih podlag – 20 dni po sprejemu sklepa
– Priprava osnutka SD OPN – 30 dni po potrditvi strokovnih podlag
– Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni
po pripravi osnutka
– Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN – 30 dni po
prejemu smernic nosilcev urejanja prostora
– Javna razgrnitev in javna obravnava – po objavi javnega
naznanila
– Priprava predloga stališč do pripomb – 15 dni po pridobitvi pripomb
– Izdelava predloga SD OPN – 20 dni po sprejemu stališč
do pripomb
– Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni
po izdelavi predloga odloka
– Priprava usklajenega predloga SD OPN – 14 dni po
pridobitvi in uskladitvi mnenj nosilcev urejanja prostora
– Sprejem in objava usklajenega Odloka o SD OPN
– Izdelava končnih gradiv – 14 dni po objavi sprejetega
SD OPN.
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6. NAVEDBA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenja k predlogu SD OPN:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in Zavod za gozdove Slovenije
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo
za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo
narave
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za
kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom ter za področje avtocest: Ministrstvo
za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo in DARS, Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
8. Za področje trajne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet
9. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za energijo
10. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za energijo
11. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
12. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko
13. Elektro Maribor
14. Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.
15. Javno podjetje Prlekija d.o.o.
16. Telekom Slovenije, d.d.
17. ELES, Elektro –Slovenija, d.o.o.
18. Občina Razkrižje.
V postopek se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja
prostora, če se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi
in sodelovanju.
7. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Izdelava SD OPN se financira iz proračuna Občine Razkrižje.
8. KONČNE DOLOČBE
Sklep o začetku priprave OPN Občine Razkrižje se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in spletni strani občine ter
začne veljati naslednji dan po objavi.
Po objavi se sklep posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-0003/2015-7
Šafarsko, dne 31. marca 2016
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

SEMIČ
1094.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Semič

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
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– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 104. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič
na 12. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Semič
1. člen
V 1. členu Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10
– UPB) se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Ta statut ureja:
– status občine ter uresničevanje lokalne samouprave v
občini,
– naloge občine,
– organizacijo občine:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor občine,
– drugi organi občine;
– neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini:
– zbor občanov,
– referendum o splošnem aktu občine,
– svetovalni referendum,
– ljudsko iniciativo;
– občinske javne službe,
– sodelovanje občine z drugimi občinami,
– premoženje in financiranje občine,
– splošne in posamične akte občine in druge določbe,
pomembne za delovanje občine.
V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.«
Dosedanji prvi do šesti odstavek postanejo tretji do osmi
odstavek.
2. člen
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, kateri se glasi:
»Občani kot posamezniki in njihove organizacije sodelujejo pri oblikovanju razvojnih načrtov občine, proračunov in
drugih splošnih aktov občine z dajanjem predlogov, pripomb in
mnenj v javni razpravi na način in v rokih, ki jih določi župan.
Javna razprava o posameznem predlogu praviloma ne sme
trajati manj kot trideset (30) dni.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi,
tretji in četrti odstavek.
4. člen
V 5. členu se beseda »pečat« v vseh sklonih zamenja z
besedo »žig«.
5. člen
V 6. členu se v 3. točki peta alineja spremeni tako, da se
na novo glasi:
»– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov ter
njihovo raziskovalno in inovativno dejavnost.«
V 8. točki se v prvem stavku črtata beseda »raziskovalno«
in prva vejica.
6. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z objavljanjem predlogov
predpisov in splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah
občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov. Predlogi predpisov

Stran

3858 /

Št.

27 / 11. 4. 2016

se objavijo na spletni strani občine, splošni akti občine pa se
objavljajo v uradnem glasilu občine in v katalogu informacij
javnega značaja.«
7. člen
V 20. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet potrdi mandat člana občinskega sveta, ki
nadomesti člana občinskega sveta, ki mu predčasno preneha
mandat, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.«
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Postopek za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.«
8. člen
V petem odstavku 32. člena se beseda »pečat« zamenja
z besedo »žig«.
9. člen
V prvi alineji drugega odstavka 33. člena se črtata besedi
»proračuna« in »in«.
Šesti odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se udeleži seje občinskega sveta, ko obravnava zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za
njegovo delo.«
10. člen
V 37. členu se beseda »ugovor« v vseh sklonih zamenja
z besedama »odzivno poročilo«.
11. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine
v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga izda pristojni minister.«
12. člen
Sedma alineja prvega odstavka 64. člena se črta.
Dosedanja osma, deveta in deseta alineja postanejo sedma, osma in deveta alineja.
13. člen
Četrta alineja drugega odstavka 80. člena se črta.
14. člen
V 108. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo
»Uradnem listu RS« zamenja z besedilom »uradnem glasilu
občine, ki je Uradni list RS,«.
15. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2006-27
Semič, dne 31. marca 2016
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

1095.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Semič

Na podlagi 105. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 57/10) in 110. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine
Semič na 12. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Semič
1. člen
V 1. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 57/10 – UPB) se doda drugi odstavek, ki
se glasi:
»V poslovniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.«
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se v prvem in drugem stavku
beseda »pečat« zamenja z besedo »žig«.
3. člen
13. člen se črta.
4. člen
V prvem odstavku 25. člena se spremeni drugi stavek
tako, da se glasi:
»Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter
predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim telefonskim
glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti.«
V tretjem odstavku se besedilo »če je zanj glasovala
večina članov občinskega sveta, ki so glasovali« zamenja z besedilom »če so izpolnjeni pogoji iz 46. člena tega poslovnika«.
5. člen
Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seja se zvočno snema. Zvočni zapis predstavlja dobesedni zapisnik seje in se hrani kot arhivsko gradivo. Seje se lahko
snema tudi z avdio-video napravami, pod pogojem, da so vsi
udeleženci seje pred začetkom snemanja s tem seznanjeni in
vanj privolijo.«
Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»Dobeseden prepis dela magnetograma podpišeta prosilec, udeleženec javne seje, katerega prepis magnetograma
zadeva in javni uslužbenec, ki je zadolžen za svetovanje na
področju dela občinskega sveta ali po njem pooblaščeni drug
javni uslužbenec.«
6. člen
V drugem odstavku 74. člena se beseda »Obrazložitev«
zamenja z besedo »Uvod«.
7. člen
V 78. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Predlagatelj mora v predlogu odloka za drugo obravnavo ustrezno upoštevati pripombe in predloge javnosti, ali jih
utemeljeno zavrniti.
Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi odloka ter
o upoštevanih oziroma zavrnjenih pripombah in predlogih je
sestavni del predloga odloka za drugo obravnavo.«
8. člen
V drugem odstavku 104. člena se za prvim stavkom doda
besedilo:
»Podžupanu preneha funkcija, ko odstop pisno sporoči
županu.«
V tretjem odstavku se brišeta beseda »podžupan« in
prva vejica.
9. člen
Drugi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javnost dela se zagotavlja:
– z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki so
v skladu z zakonom informacije javnega značaja, na spletni
strani občine oziroma v Katalogu informacij javnega značaja,
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– zagotavljanjem informacij javnega značaja fizičnim in
pravnim osebam na njihovo zahtevo,
– objavljanjem sklicev sej z dnevnimi redi in gradivi,
– z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine,
– z objavami predlogov predpisov na spletni strani občine,
– z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine,
– z obvestili za javnost,
– s posredovanjem posebnih pisnih sporočil sredstvom
javnega obveščanja,
– z navzočnostjo občanov,
– z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah,
– na druge načine.«

1096.

Št. 450-01/2016-14
Semič, dne 31. marca 2016
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Zaključni račun proračuna Občine Semič
za leto 2015

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Semič

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za
leto 2015.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2015
izkazuje:
Bilanca
Račun finančnih
Račun
prihodkov in
terjatev naložb financiranja
odhodkov v EUR
v EUR
v EUR
Odhodki
Presežek
Primanjkljaj

/

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi,
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov,
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Semič za leto 2015

3.466.004,85

Odlok o občinskih cestah v Občini Semič

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list
RS, št. 109/10 in 48/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski
svet Občine Semič na 12. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 –
popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13
– ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D,
55/15 – ZFisP in 96/15), Navodila o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06,
8/07 in 102/10) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 12. redni seji
dne 31. 3. 2016 sprejel

Prihodki

3859

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2015 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni
del ter načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine
Semič.

1097.

Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Stran

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega zaključnega
računa.

10. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2006-21
Semič, dne 31. marca 2016
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3.458.820,50

/

120.000,00

7.184,35

/

/

/

/

120.000,00

3. člen
Za skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov,
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v
višini 112.815,65 EUR, se zmanjša konto 9009 – Splošni sklad
za drugo.

Ta odlok določa:
1. občinske ceste na območju Občine Semič (v nadaljevanju: »občina«) in postopek kategorizacije občinskih cest;
2. upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
3. način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
gospodarske javne službe oziroma ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb »vzdrževanje občinskih cest«;
4. inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter
sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z
Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno
cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na
način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
4. člen
(kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti in javne poti za kolesarje.
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(2) Lokalne ceste v občini v naseljih z uvedenim uličnim
sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest
razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne
krajevne ceste (LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (LK).
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
Občine Semič (v nadaljevanju: »Občinski svet«) na predlog
župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo po postopku, določenim v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega
odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga občinska uprava in zainteresirane pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo enkrat letno oziroma po potrebi in se upoštevajo v
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z
bodočim upravljavcem te ceste.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste
odloči Občinski svet na predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih
pet let.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija
pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
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10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih
cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih
in drugih spomenikov ali znamenitosti, dostopu do kmetijskih
površin in drugih površin oziroma nepremičnin, niso javne poti
ali javne površine po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov in znamenitosti, lahko pa
tudi drugih virov.
(4) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je
namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča
racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v
evidencah gozdnih cest.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro lokalnega pomena, upravlja občinska uprava.
12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
Na podlagi zasnove gospodarske javne infrastrukture se
po potrebi izdela plan razvoja za ceste, na podlagi kategorizacije cest pa se izdela letni plan vzdrževanja občinskih cest.
V proračunu občine se zagotovi ustrezna višina sredstev za
investicije in vzdrževanje občinskih cest in del sredstev za
financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je
potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih
dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah,
odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in
izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni inšpektor, niso
pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov planov razvoja
in letnih planov vzdrževanja;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje investicijskih del na
občinskih cestah;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah ter zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;
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– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje
prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju ter programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
(2) Za vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen
za upravne naloge (izdaja projektnih pogojev, dovoljenj in
soglasij), lahko župan občine pooblasti drugo osebo javnega
ali zasebnega prava, ki naloge opravlja v imenu in za račun
občine.
(3) Občinska uprava lahko zahteva pridobitev mnenja
rednega vzdrževalca v postopku izdaje soglasja ali dovoljenja.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Občinski svet občine lahko predlaga Vladi Republike
Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske
ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev
in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste
dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški
njenega vzdrževanja.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na sosednjem zemljišču ali objektu kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom
zemljišča in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna
služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov, za vzdrževanje cest in za nadzor
cestnega prometa.
17. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska uprava
ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
18. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim
zahtevam predpisov. Stroške prestavitve občinske ceste krije
investitor objekta ali naprave, vključno z izdelavo projektne
dokumentacije, pridobivanjem projektnih pogojev, soglasij in
dovoljenj ter gradbenim nadzorom.
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(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih
po prejšnjem odstavku.
19. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovorna občinska uprava.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.
20. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma
rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in
naprave v občinski cesti.
21. člen
(graditev občinskih cest)
(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega proračuna občine. Postopek graditve ceste in objektov na njej mora
potekati po predpisih, ki urejajo graditev objektov in posege v
prostor. Izvajalca gradnje nove občinske ceste ali obnovitvenih
del se izbere na podlagi postopka, ki ga predpisujejo predpisi
o javnem naročanju.
(2) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro
lokalnega pomena in v lasti občine.
(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinsko cesto in kategorizacija se opravi po določbah drugega poglavja tega odloka.
(4) V primeru gradnje nove občinske ceste ali njene obnove lahko župan pooblasti (npr. vaško skupnost ...) za izvedbo
posameznih postopkov pri gradnji ali obnovi.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
22. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in določb 26. in 27. člena tega odloka,
omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 27. člena
tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 27. člena tega odloka je
odgovorna pristojna občinska uprava.
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(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje
javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih
cest, vključno z odvozom in hranjenjem zapuščenih vozil, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev
prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Vrsta, način in izvedbe vzdrževalnih del na občinskih
javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja občinskih cest je
določeno s predpisom ministra pristojnega za promet na podlagi česar redni vzdrževalec pripravi izvedbeni program.
(3) Sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest v potrebni višini se zagotavljajo v proračunu Občine
Semič. Na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu se z izvajalcem rednega vzdrževanja sklene pogodba, po postopku in
pod pogoji, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(4) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da
redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest (npr. javnih
poti) zagotavljajo na svojem območju vaške skupnosti ali druge pravne ali fizične osebe. Hkrati se določi program rednega
vzdrževanje teh cest, potrebna sredstva, ki se zagotovijo iz proračuna občine in določi odgovorno osebo za izvedbo programa.
Za stanje občinskih cest je občina subsidiarno odgovorna.
24. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi skladno z določili tega odloka
občinska uprava.
25. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojna občinska uprava.
26. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste
preusmeri promet na državno cesto ali na nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno
cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na ne kategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
1. Varstvo občinskih cest
27. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
1. da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
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2. da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste
ali
3. če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, zemeljskega plazu,
močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na
cesti in podobno), lahko župan s sklepom začasno, najdalj za
čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih
vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno
skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so
razlogi za takšen ukrep. Začasno prometno signalizacijo določi
občinska uprava.
(2) Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz
prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste ter sredstva javnega obveščanja
najmanj sedem dni pred njihovo označitvijo, slednji pa morajo
javnost obvestiti najmanj tri dni pred izvedbo ukrepa.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko največ za obdobje 7 dni izvedeta
tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja
ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi občinsko upravo.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta, se določi v skladu z določbo 34. člena tega odloka.
28. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske
uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka,
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti
interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 8 m
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 8 m
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m
– pri javni poti 5 m
– pri javni poti za kolesarje 2 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,
urejena s podrobnimi prostorskimi akti Občine Semič.
29. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor
ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na
način, določenimi s soglasjem občinske uprave.
(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov
in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ter izvedbe
ukrepov za zavarovanje te ceste ali javne površine in prometa
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav
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krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz
dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko
cesto ter promet na njej, bistveno oteževali vzdrževanje ceste
ali javne površine ter onemogočali morebitno rekonstrukcijo
te ceste.
30. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.
(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so zaradi poškodb naprav in napeljav vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenja in
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda.
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja
ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o
končnih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil ali oseb, mora upravljavec napeljav,
vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem
prenehanju takoj obvestiti policijo.
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(3) Lastniki nepremičnin ali od njih pooblaščeni upravljavci
objektov ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov,
s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali odteka
voda, pritrjene snegolove in strešne žlebove. Lastniki morajo z
objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno
in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. Enako
morajo lastniki oziroma upravljalci objektov preprečiti odpadanje ometa, strešne kritine, opeke dimnikov ipd. na občinsko
cesto.
(4) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte
ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na
občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo
preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.
2. Ukrepi za varstvo prometa na cesti
34. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na
objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala
promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje občinske uprave, s katerim
se določijo pogoji za opravljanje teh del.

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava
obvesti policijo, občinskega inšpektorja in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest ali javnih površin.
(2) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste. Če za
predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu
s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih
cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga
delna ali popolna zapora ceste, čas trajanja zapore.
(3) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni
čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi
obremenitvami ceste.
(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

32. člen

35. člen

31. člen
(izvajanje del v območju občinske ceste)

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko
cesto ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali
zmanjševati varnost prometa na njej. Ob določilih zakona, ki
ureja ceste, je še prepovedano:
1. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka
nanjo, če je pristop po priključku možen;
2. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
3. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug
material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje ali
onemogočanje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in
s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa;
4. izvajati kakršnakoli dela ali ukrepe, ki bi lahko ali so
poškodovala cesto ali njen del.

(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
občinska uprava, razen v primerih iz 27. člena tega odloka oziroma v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev
ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah
prometa na javnih cestah.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembnost območja ali naselja in
podobno (turistična in druga obvestila signalizacija), samo v
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge
obvestilne signalizacije odloči občinska uprava s soglasjem.
Občinska uprava oziroma izvajalec rednega letnega vzdrževanja cest ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

33. člen

36. člen

(obveznosti lastnikov ob občinski cesti)

(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo dopustiti
prost odtok vode in odlaganje snega na njegovo zemljišče, če
se jim s tem ne povzroča škoda.
(2) Lastniki nepremičnin ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih
objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni
mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob
občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem
pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna
signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve,
vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev
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prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje
za njihovo postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi
pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu
cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda
na za to predvidene lokacije le za določen čas (za čas trajanja
in oglaševanja prireditve, razstave, sejma ipd.) Transparenti
morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske
ceste.
37. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje
in vključevanje vozil v promet), mora zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
občinske uprave v kolikor se poseg izvaja na nepremičnini v
lasti Občine Semič je potrebno predhodno skleniti tudi ustrezno
pogodbo.
38. člen
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1098.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (102/04
– UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46,
126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 14. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine
Semič na 12. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičninam:
– parc. št. 2793/4, k.o. 1529-Kot;
– parc. št. 2793/6, k.o. 1529-Kot;
– parc. št. 2793/7, k.o. 1529-Kot;
– parc. št. 2793/8, k.o. 1529-Kot;
vpisane kot last Občine Semič.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-16/2015-59
Semič, dne 31. marca 2016
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja občinska uprava ter zoper soglasje iz
drugega odstavka 35. člena tega odloka je dovoljena pritožba
pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. O
pritožbi odloči župan.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
39. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za nadzor nad uresničevanjem določb tega odloka in
določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, je pristojna Medobčinska inšpekcija
in redarstvo v skladu s pooblastili, ki jim jih dajejo veljavni
predpisi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99).
41. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2015-5
Semič, dne 31. marca 2016
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1099.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene
programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil
v Občini Semič

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU,
62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO), 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) ter 10. in 14. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 12. redni seji dne 31. 3. 2016 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cene programov
vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič
1.
Črta se četrti odstavek petega člena Sklepa o določitvi
cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini
Semič (v nadaljevanju sklep).
2.
Ostala določila sklepa ostanejo nespremenjena v veljavi.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-02/2012-14
Semič, dne 31. marca 2016
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ŠENTRUPERT
1100.

Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert
za leto 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09 in spremembe) in 19. ter 99. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski
svet Občine Šentrupert na 11. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šentrupert za leto 2015
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentrupert
za leto 2015.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2015
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentrupert za
leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah
tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2015
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2016
Šentrupert, dne 31. marca 2016
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

1101.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika
Šentrupert d.o.o.

Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Energetika Šentrupert d.o.o. (Uradni list RS, št. 50/12 in 15/14),
6. in 12. člena Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert
d.o.o. (Uradni list RS, št. 74/12 in 27/13) ter 19. člena Statuta
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert 11. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel
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»Soglasje za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka poda župan.«
3. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3 člane, ki jih imenuje
Občinski svet Občine Šentrupert na predlog župana.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(1) Župan Občine Šentrupert uskladi določbe Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. najkasneje v enem
mesecu po uveljavitvi tega odloka.
(2) Neimenovani član nadzornega sveta se imenuje za
čas do rednega poteka mandata že imenovanih članov nadzornega sveta.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0031/2012
Šentrupert, dne 30. marca 2016
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

1102.

Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev
in nadomestilu za delo odgovornega urednika,
namestnika odgovornega urednika, lektorja
in članov Uredniškega odbora glasila
ŠENTRUPERT

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni
list RS, št. 12/07, 102/09) in Odloka o izdajanju občinskega
glasila Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07, 63/10) je Občinski
svet Občine Šentrupert na 11. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu
za delo odgovornega urednika, namestnika
odgovornega urednika, lektorja in članov
Uredniškega odbora glasila ŠENTRUPERT
1. člen
Ta pravilnik ureja pravice avtorjev na njihovih delih, določa avtorske honorarje odgovornega urednika, namestnika
odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora
občinskega glasila ŠENTRUPERT.

1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Uradni list RS, št. 50/12 in 15/14) se v
tretjem odstavku črta besedilo »Slovenska vas,«.

2. člen
(1) Avtorsko delo je individualna stvaritev s področja pisanih del (leposlovna dela), pisanja člankov, fotografska dela
ter druge individualne in intelektualne storitve pri oblikovanju
vsebine glasila.
(2) Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.
(3) Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na
svojem delu in ima izključno pravico odločiti, kdaj in kako bo
njegovo delo prvič objavljeno.
(4) Avtorski honorar je določen za obseg uredniškega
dela in lektoriranja.

2. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 3. člena se spremeni tako,
da se glasi:

3. člen
(1) Odgovornemu uredniku pripada avtorski honorar pri
urejanju glasila v vrednosti 150 € neto, na posamezno številko

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika
Šentrupert d.o.o.

Stran

3866 /

Št.

27 / 11. 4. 2016

glasila, v kar je vključena tudi priprava enega objavljenega
prispevka.
(2) Namestniku odgovornega urednika pripada avtorski
honorar pri urejanju glasila v vrednosti 125 € neto na posamezno številko glasila, v kar je vključena priprava enega objavljenega prispevka.
V primeru odsotnosti odgovornega urednika, namestniku
odgovornega urednika pripada enak honorar, kot ga prejme
odgovorni urednik za svoje delo.
(3) Članom uredniškega odbora pripada avtorski honorar
za njihovo delo v višini 60 € neto na posamezno številko glasila,
v kar je vključena priprava enega objavljenega prispevka.
(4) Lektorju pripada avtorski honorar za lektoriranje glasila
v višini 125 € neto na posamezno številko glasila.
4. člen
V glasilu se ne honorirajo naslednji prispevki:
– prispevki župana, občinskega sveta, občinske uprave in
njenih organov, služb, javnih podjetij in zavodov;
– prispevki državnih organov;
– prispevki poslancev in poslank;
– prispevki neprofitnih združenj;
– prispevki društev in ostalih prejemnikov sredstev občinskega proračuna;
– nenaročeni prispevki;
– prispevki, za katere se tako odloči uredniški odbor.
5. člen
V honorarju iz 2. člena tega pravilnika so upoštevani vsi
dodatni stroški, kot so kilometrina, telefon in drugi materialni
stroški.
6. člen
(1) Občina s člani Uredniškega odbora sklene pogodbo, v
kateri se upoštevajo določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13 in 56/15).
(2) Honorarji po tem pravilniku se izplačujejo v skladu z
veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2016
Šentrupert, dne 30. marca 2106
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

1103.

Pravilnik o plačah, povračilu stroškov
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih organov Občine Šentrupert

Na podlagi 34.a člena in 100.b 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), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09
– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A, 59/10,
85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A,
104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13
– ZIPRS1415, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15,
90/15 – ZUPPJS16) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine
Šentrupert na 11. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih organov
Občine Šentrupert
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določa
plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije: za župana, podžupana ter člane Občinskega sveta Občine Šentrupert, kakor
tudi sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora ter
sejnine in nagrade za predsednike in člane komisij in odborov
oziroma drugih delovnih teles, ki jih ustanovi oziroma imenuje
Občinski svet Občine Šentrupert ali župan.
2. člen
(1) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo
tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev
in sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z
določbami tega pravilnika.
3. člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za
civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih
ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
(2) Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena
delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.
II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
4. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani
občinskega sveta.
(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
(3) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju z
županom tako odloči.
5. člen
(1) Za opravljanje funkcije župana, ki sodi v VI. skupino
občin (od 2001 do 5000 prebivalcev), je s predpisom, ki določa
plače funkcionarjev določen 49. plačni razred. Županu pripada
dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom. Osnovna plača
je določena z uvrstitvijo župana v plačni razred v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovne plače, ki bi
jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka
za delovno dobo.
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6. člen
(1) Za opravljanje funkcije podžupana, je na podlagi
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za opravljanje
funkcije podžupana v Občini Šentrupert, ki glede na število
prebivalcev sodi v VI. skupino občin (občine od 2001 do
5000 prebivalcev), določen razpon med 34. in 41. plačnim
razredom.
(2) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju
obsega podžupanovih pooblastil.
(3) Podžupanu, ki bi opravljal funkcijo poklicno, pripada
dodatek za delovno dobo.
(4) Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada
plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % osnovne
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za
delovno dobo.
(5) Višino plačila iz prejšnjega odstavka tega člena določi
župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
(6) V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu
pripada plača v skladu z veljavnimi področnimi predpisi.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA SEJNIN
7. člen
Osnova za izračun sejnin je plača župana za poklicno
opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
8. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega
sveta, razen podžupana, je sejnina za udeležbo na seji
občinskega sveta oziroma na seji delovnih teles, katerih
član je.
(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določene
omejitve glede na letno plačo župana, ki v času uveljavitve tega
pravilnika znaša 7,5 % letne plače župana.
9. člen
(1) Na podlagi sklepa o potrditvi mandata je član občinskega sveta, razen podžupan, upravičen do sejnine, ki
znaša:
– za vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja župana po zakonu), dodatno
1,13 % plače župana,
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta 2,7 % plače
župana,
– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1,8 %
plače župana,
– za predsedovanje oziroma vodenje seje odbora (delovnega telesa) 1,8 % plače župana,
– za udeležbo na seji odbora (član delovnega telesa)
1,13 % plače župana.
(2) Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina
se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje
se izplača le ena sejnina. Za dopisno sejo in slavnostno sejo
se sejnine ne izplačuje.
(3) V primeru, da se član občinskega sveta udeleži več
sej odborov (delovnih teles), katerih član je in potekajo te seje
odborov (delovnih teles) na isti dan, se mu izplača le ena sejnina za vodenje oziroma za udeležbo na seji odbora (delovnega
telesa).
10. člen
Izplačilo plačila za opravljanje funkcije oziroma sejnine
se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o
imenovanju ter evidence o prisotnosti članov občinskega sveta
na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
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IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD
11. člen
Višina in način določanja sejnin in drugih plačil
nadzornemu odboru
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine so
za opravljanje dela upravičeni do sejnine za vodenje oziroma
za udeležbo na seji. Poleg tega so člani nadzornega odbora
upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki
se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega
programa dela nadzornega odbora ali po sklepu nadzornega
odbora.
(2) Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju
ter evidence o prisotnosti članov nadzornega odbora na sejah,
ki jo vodi občinska uprava.
(3) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico
do sejnine, in sicer za:
– vodenje seje nadzornega odbora 2,25 % plače župana,
– udeležbo na seji nadzornega odbora 1,13 % plače
župana,
– udeležbo predsednika ali člana nadzornega odbora na
seji občinskega sveta (z nalogo poročanja občinskemu svetu)
1,13 % plače župana.
(4) Plačilo za izvedbo posameznega nadzora se izplača na podlagi evidence opravljenega dela (izdelano končno
poročilo o opravljenem nadzoru), ki jo vodi občinska uprava.
Plačilo za izvedbo posameznega nadzora se določi na podlagi
naslednjih kriterijev:
– če nadzor opravi en član nadzornega odbora, pripada
plačilo v višini 4 % plače župana,
– če nadzor opravita skupaj dva člana nadzornega odbora, pripada plačilo vsakemu v višini 3 % plače župana,
– če nadzor opravijo skupaj trije člani nadzornega odbora,
pripada plačilo vsakemu v višini 2 % plače župana.
(5) Letni znesek izplačil (sejnine in plačila za opravljene
nadzore skupaj) posameznemu članu nadzornega odbora ne
sme presegati zakonsko določene omejitve glede na letno plačo župana, ki v času uveljavitve tega pravilnika znaša 7,5  %
letne plače župana.
12. člen
Višina in način določanja sejnin drugim organom
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za
udeležbo na seji, in sicer v višini 1,13 % plače župana.
(2) Izplačilo iz prejšnjega odstavka tega člena se opravi
na podlagi akta o imenovanju ter evidence o prisotnosti članov
delovnih teles na sejah komisij ali odborov, ki jo vodi občinska
uprava.
13. člen
(1) Članom občasnih delovnih teles, komisij ali drugih
strokovnih organov občine, ki jih imenuje občinski svet ali
župan, se za opravljanje dela v delovnem telesu, komisiji ali v
drugem strokovnem organu občine določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer v višini 1,13  %
plače župana.
(2) Izplačilo iz prejšnjega odstavka tega člena se opravi
na podlagi akta o imenovanju ter evidence o prisotnosti na
sejah, ki jo vodi občinska uprava.
14. člen
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora
se za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila
ŠENTRUPERT določijo izplačila s posebnim pravilnikom, ki
podrobneje ureja to področje.
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15. člen
(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih
organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne, predčasne, nadomestne, ponovne volitve v občinski svet ter redne in
nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico
do enkratnega nadomestila v skladu z določbami zakona, ki
ureja lokalne volitve.
(2) Višina izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom
za izvedbo lokalnega referenduma znaša 50 % zneska, ki jim
pripada ob izvedbi splošnih volitev iz prvega odstavka tega člena.
(3) Nadomestila se članom volilnih organov izplačujejo na
podlagi akta o imenovanju.
(4) V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija
izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom
in njihovim namestnikom sejnina, kot je določena v 9. členu
tega pravilnika za predsedovanje oziroma vodenje seje odbora (delovnega telesa) oziroma za udeležbo na seji odbora
(delovnega telesa).
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
16. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice, če za to predložijo ustrezna dokazila.
(2) Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, dnevnice za službeno potovanje,
stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, v kolikor
ti stroški nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Pravico do povračila teh stroškov, ki nastanejo na službeni poti,
lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za odobreno službeno potovanje izven območja Občine Šentrupert. Službeno
potovanje je odobreno z izdajo naloga za službeno potovanje.
(3) Stroški prevoza na službeni poti se povrnejo v skladu
s predpisi, ki urejajo to področje.
(4) Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Stroški prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, se
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
(6) Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila
stroškov udeležbe na strokovnih izobraževanjih.
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(2) Prejemki, določeni v V. poglavju tega pravilnika, se
izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
21. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska
osnovne plače plačnega razreda župana, povračila stroškov v
zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
22. člen
Plača županu, podžupanu in plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, člana delovnih teles, člana nadzornega odbora občine ter člana drugih strokovnih organov
občine, ki jih imenuje občinski svet ali župan se v skladu s tem
pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije
oziroma imenovanja v organ občine oziroma delovno telo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje
funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilih
stroškov (Uradni list RS, št. 47/07, 108/08, 3/12).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016
Šentrupert, dne 30. marca 2016
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

1104.

Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Šentrupert

17. člen
(1) Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika uveljavlja
občinski funkcionar oziroma član nadzornega odbora na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za
službeno potovanje župana, izda nalog za službeno potovanje
podžupan ali direktor občinske uprave.

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode na delu Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02
BDz in SLV-08 IK (Uradni list RS, št. 69/14), 19. člena Statuta
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) ter Odloka
o proračunu Občine Šentrupert za leto 2016 (Uradni list RS,
št. 10/16) je Občinski svet Občine Šentrupert na 11. redni seji
dne 30. marca 2016 sprejel

VI. NAČIN IZPLAČEVANJA

PRAVILNIK
o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert

18. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil
stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih
teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu s tem
pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
19. člen
Za neudeležbo in za manj kot 50 % časovno prisotnost
na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora občine in občasnih delovnih teles, komisij
ali drugih strokovnih organov občine, ki jih imenuje občinski
svet ali župan, se sejnine ne izplačujejo.
20. člen
(1) Plače in nagrade se izplačujejo v skladu z zakonom, ki
ureja izvrševanje proračuna in na podlagi izdanih podzakonskih
predpisov.

I. SPLOŠNO
1. člen
Predmet pravilnika je subvencioniranje dela stroškov
izgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju:
MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih, dvostanovanjskih in večstanovanjskih stavb.
II. VIŠINA SREDSTEV
2. člen
Višina sredstev je določena v proračunu za tekoče leto.
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih
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popolnih vlog. Sredstva se dodeljujejo do višine porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenec je
upravičen do subvencije samo enkrat.
Višina subvencije za vsako MKČN je 800,00 eur za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih vod iz večstanovanjskih z eno MKČN
je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne
več kot nabavne vrednosti MKČN brez DDV.
III. UPRAVIČENCI
3. člen
Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastnice
stanovanjske ali večstanovanjske stavbe izven aglomeracij,
stojijo na območju Občine Šentrupert in imajo stalno prebivališče v Občini Šentrupert.
Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice
stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij, za katere mora Občina Šentrupert zagotoviti odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in
javno čistilno napravo. Do sredstev tudi niso upravičene pravne
osebe.
Seznam aglomeracij na območju Občine Šentrupert je
sestavni del tega pravilnika.
Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem
letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob
ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE
4. člen
Pogoji za pridobitev subvencije so naslednji:
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe
leži izven območja aglomeracij;
– da je v objektu prijavljeno stalno prebivališče;
– pridobljeno gradbeno dovoljenje po zakonu o graditvi
objektov;
– od izvajalca gospodarske javne službe izdana pozitivna
ocena obratovanja;
– MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti
izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
– pravico do subvencij imajo vlagatelji, katerih MKČN so
bile nabavljene in vgrajene po uveljavitvi pravilnika.
Vlagatelji morajo predložiti:
– izpolnjeno in podpisano vlogo;
– dokazilo, da je naprava vpisana v registru MKČN, ki ga
vodi komunalna služba;
– dokazilo o nakupu in plačilu MKČN na ime vlagatelja, iz
katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip naprave;
– potrdilo in strokovno oceno o obratovanju MKČN, ki ju
na stroške uporabnika izdela izvajalec javne službe.
V. ROK IN NAČIN PRIJAVE
5. člen
Občina za vsako leto objavi javni razpis. Vlogo se predloži
v zaprti kuverti s pripisom: »subvencije za čiščenje odpadne
vode«. Vlogo se odda na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert ali izroči osebno v sprejemni pisarni
Občine Šentrupert.
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Vlagatelj lahko vlogo odda kadarkoli v tekočem letu, vendar ne pred objavo javnega razpisa.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
6. člen
V primeru ugotovitve nenamenske uporabe sredstev za
subvencioniranje ali ugotovitve, da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik namenskih
sredstev kršil druga določila veljavne zakonodaje, je Občina
Šentrupert upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v
enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
dalje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2016
Šentrupert, dne 30. marca 2016
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
Priloga: Seznam aglomeracij v Občini Šentrupert
Seznam aglomeracij:
ID aglomeracije
6794
7020

1105.

Ime aglomeracije
Slovenska vas
Šentrupert

PE
102
392

Sklep o oceni izvajanja občinskega programa
varnosti Občine Šentrupert za leto 2015

Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine
Šentrupert na 11. redni seji dne 30. 3. 2016 sprejel

SKLEP
o oceni izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Šentrupert za leto 2015
1. člen
Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Šentrupert za leto 2015.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-0007/2014
Šentrupert, dne 30. marca 2016
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

Stran

3870 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
1074.
1075.
1076.

1077.
1078.
1079.
1080.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G)

3727

1088.

3738

1089.

3753

VLADA

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč

MINISTRSTVA

1081.

Pravilnik o plačilu za delo obsojencev

1082.

Dogovor za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi
z uporabo avtorskih del s področja književnosti,
znanosti, publicistike in njihovih prevodih med
ZKOS ter ZSODT na eni strani ter ZAMP na drugi
strani

3757

3761
3762
3764

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1085.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2015

3767

1101.
3778

1086.

Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto
2015
Odlok o prenehanju Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v Občini Jesenice

3778

DOL PRI LJUBLJANI

1103.
3778

JESENICE

3779
3780

RAZKRIŽJE

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Semič
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Semič
Zaključni račun proračuna Občine Semič
za leto 2015
Odlok o občinskih cestah v Občini Semič
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini
Semič

1102.

ČRNOMELJ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega
prostorskega načrta Občine Postojna

1094.
1095.
1096.

1104.
1105.

3780
3782
3782

POSTOJNA

Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje

1097.
1098.
1099.

BREŽICE

Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt
vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas

ODRANCI

Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2016

1092.
1093.

1100.

1084.

1087.

1091.

3759

OBČINE
1083.

1090.

LAŠKO

Zaključni račun proračuna Občine Laško
za leto 2015
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Laško

SEMIČ

3785
3854
3856
3857
3858
3859
3859
3864
3864

ŠENTRUPERT

Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za
leto 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika
odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila ŠENTRUPERT
Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih organov
Občine Šentrupert
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Šentrupert za leto 2015

3865
3865

3865

3866
3868
3869
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