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OBČINA APAČE 
 

460. Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Apače 

 
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 40/2012-ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 
57/2012), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. člena 
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. (Uradni list 
RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013), Uredbe o odpadkih 
(Uradni list RS, št. 103/2011), Uredbe o enotni 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva oklja 
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 16. člena 
Statuta Občine Apače (Uradno glasilo - lokalni časopis 
Prepih, št. 2/2007, 53/2012) je občinski svet Občine 
Apače na 15. redni seji dne 12.6.2013 sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S 

KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI APAČE 
 

1 Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov)  

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(javna služba)  

Ta odlok določa način opravljanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju 
Občine Apače (v nadaljevanju: občina). 
 

3. člen 
(vsebina odloka)  

S tem odlokom se določa način opravljanja javne 
službe, ki obsega:  

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo 
opravljanja javne službe, 

2. vrsto in obseg storitev javne službe ter 
njihovo prostorsko razporeditev,  

3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev 
javne službe, 

4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev 
javne službe,  

5. vire financiranja javne službe in način 
njihovega oblikovanja, 

6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 

7. cene storitev javne službe, 
8. javna pooblastila izvajalca javne službe, 
9. nadzor nad izvajanjem javne službe, 
10. kazenske določbe, 
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in 

razvoj javne službe. 
 

4. člen 
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)  

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so: 

 omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov 
dostop do storitev javne službe; 

 zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov; 

 zagotoviti obdelavo določenih vrst komunalnih 
odpadkov predno se jih odstrani z odlaganjem na 
odlagališču nenevarnih odpadkov; 

 zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno 
uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, 
predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni 
odpadek; 

 uveljavitev načela 'stroške plača povzročitelj 
komunalnih odpadkov'; 
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 zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih 
programov ukrepov na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 

 
5. člen 

(uporaba predpisov)  
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 
drugega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s 
tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 

6. člen 
(pojmi)  

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot 
je določen v predpisih s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 
 

7. člen 
(strokovnotehnične, organizacijske in razvojne 

naloge)  
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne 
naloge na področju opravljanja dejavnosti javne službe 
so naloge, ki se nanašajo zlasti na: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti 
javne službe, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 
in napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti 
javne službe, 

 strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe, 

 financiranje dejavnosti javne službe,  

 opravljanje drugih nalog določenih z zakonom. 
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja 
pristojni organ občinske uprave. 
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega 
člena se lahko poveri izvajalcu javne službe.  
 

8. člen 
(subsidiarno ukrepanje)  

(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne 
obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi 
odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni 
mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem 
ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti 
povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče 
drugače odpraviti.  
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega 
odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno 
obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo. 
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena 
povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in 
dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.  
 
2 Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 
 

9. člen 
(oblika opravljanja javne službe)  

Javna služba iz drugega člena tega odloka se opravlja s 
podelitvijo koncesije na celotnem območju občine v 
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. 
 
3 Vrsta in obseg storitev javne službe ter 

njihova prostorska razporeditev 
 

3.1 Vrsta in obseg storitev javne službe 
 

10. člen 
 (vrsta in obseg storitev javne službe)  

(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja 
in prevoza določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo 
izvajalcu javne službe in sicer: 

 storitve prevzemanja določenih vrst komunalnih 
odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in 
zbirnih centrih; 

 storitve prevoza določenih vrst komunalnih 
odpadkov do centra za ravnanje z odpadki; 

 storitve obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov;  

 storitve predhodnega skladiščenja komunalnih 
odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo 
obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom 
preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje 
alineje na odlagališče za nenevarne odpadke. 

(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru 
opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene 
vsakomur pod enakimi pogoji. 
 

11. člen 
 (uporabniki storitev javne službe)  

(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za 
vse uporabnike storitev javne službe.  
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik 
komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj: 

 pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri 
stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb; 

 pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali 
na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna 
dejavnost; 

 pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v 
katerem se povzroča nastajanje komunalnih 
odpadkov. 

(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do 
uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o 
lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno 
soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. 
Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne 
službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega 
odstavka v roku osmih dni od izpolnitve predpisanih 
pogojev.  
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz 
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj 
nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev 
javne službe.  
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti 
uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev 
javne službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma 
objekta ali dela objekta, v kateri stalno ali začasno 
prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se 
opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v 
javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je 
lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno 
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.  
(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika 
glede več nepremičnin na območju občine, so za vsako 
nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne 
službe po tem odloku.  
(7) Uporabniki iz prejšnjih odstavkov so prosti 
obveznosti po tem odloku, če izvajalcu javne službe 
izkažejo, da stavba ali objekt oziroma del stavbe ali 
objekta ni v uporabi neprekinjeno že najmanj tri mesece. 
 
3.1.1 Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 
 

12. člen 
 (ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)  

(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v 
okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo 
naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:  
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 papir in drobna lepenka, vključno z drobno 
odpadno embalažo iz papirja ali lepenke, 

 drobna odpadna embalaža iz stekla, 

 drobna odpadna embalaža iz plastike ali 
sestavljenih materialov,  

 drobna odpadna embalaža iz kovine, 

 biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski 
odpadki in zeleni vrtni odpad), 

 mešana odpadna komunalna embalaža zbrana od 
vrat do vrat, 

 kosovni odpadki, 

 nenevarni odpadki. 
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se 
nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih 
frakcij komunalnih odpadkov.  
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo 
ločeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega 
člena, se zbirajo kot mešani komunalni odpadki. 
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke 
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in 
označene zabojnike, posode ali vreče, postavljene na 
prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod 
pogoji in na način, ki so določeni s tem odlokom.  
 

13. člen 
 (prevzemanje ločeno zbranih frakcij)  

 (1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo: 

 prevzemanje odpadne embalaže zbrane po 
sistemu od vrat do vrat izmenično s prevzemanjem 
mešanih komunalnih odpadkov, 

 prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov od 
gospodinjstev ter pravnih in fizičnih oseb (s.p.), 

 redno prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah 
ločenih frakcij, 

 redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih, 

 redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih 
centrih in  

 občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na 
prevzemnih mestih kosovnih odpadkov. 

(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo: 

 redno prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah 
nevarnih frakcij, 

 redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih 
povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v 
zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih 
frakcij. 

(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način 
ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena določi z letnim programom 
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki mora vsebovati 
podatke, določene s predpisom o ravnanju z ločeno 
zbranimi frakcijami. Program za vsako naslednje leto 
izdela izvajalec javne službe in ga posreduje občini v 
potrditev najpozneje do 15. oktobra v tekočem letu. 

 
14. člen 

 (zbiralnice ločenih frakcij)  
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih 
frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti 
opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za 
prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz 11. 
člena tega odloka.  
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so prostorsko razporejene: 

 v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj 
ena zbiralnica na vsakih 500 prebivalcev; 

 najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali 
trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, 
bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih; 

 najmanj ena zbiralnica v naseljih z manj kot 500 
prebivalci. 

(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja 

prevoz ločenih frakcij v center za ravnanje z odpadki.  
(4) Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena, lahko izvajalec javne službe 
organizira prevzemanje ločenih frakcij po sistemu “od 
vrat do vrat”. Na območju, kjer se vse ali del ločenih 
frakcij zbira po sistemu “od vrat do vrat” izvajalcu javne 
službe ni potrebno zagotoviti zbiralnic ločenih frakcij za 
tiste ločene frakcije, za katere je organizirano zbiranje 
“od vrat do vrat”. 
 

15. člen 
 (zbiralnice nevarnih frakcij)  

(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje 
nevarnih frakcij zagotoviti v zbirnem centru, ki morajo 
biti opremljene s tipiziranimi in označenimi posodami ali 
zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih 
odpadkov. 
(2) V naseljih z več kot 1.000 prebivalci, v katerih ni 
zbiralnice nevarnih frakcij, se ločeno zbiranje nevarnih 
frakcij zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu s 
premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej 
določenem urniku, ki ga določi izvajalec javne službe. 
(3) Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka 
tovorno vozilo, mora njegov postanek v posameznem 
naselju trajati vsaj tri ure.  
(4) Izvajalec javne službe mora povzročitelje 
komunalnih odpadkov v naseljih iz drugega odstavka 
tega člena najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem 
nevarnih frakcij v premični zbiralnici obvestiti o času in 
načinu prevzema z obvestilom, objavljenim v sredstvih 
javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.  
 

16. člen 
 (urejanje in vzdrževanje zbiralnic)  

(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega 
pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s 
tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko 
zaradi ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba javne 
površine, občina zagotovi drugo primerno javno 
površino.   
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki 
ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. 
Tipi in oznake zabojnikov ali posod za posamezne 
ločene in nevarne frakcije ter označbe zbiralnic se 
določijo s tehničnim pravilnikom.  
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati 
tako, da: 

 povzročitelji komunalnih odpadkov lahko 
nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 
zbiralnici zbirajo, 

 se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo 
tako, da je možna njihova ponovna uporaba, 
predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, 

 na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja 
okolja in 

 lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji 
komunalnih odpadkov. 

(4) V zbirnem centru mora nevarne frakcije, ki jih 
oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati 
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij 
usposobljena oseba. 
(5) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene 
frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno 
prevzemati in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali 
odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da 
nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča 
prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa 
ne prihaja do raztresanja odpadkov. 
 

17. člen 
 (prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)  

(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se 
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opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni 
po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke 
izvajalcu javne službe v tipiziranih posodah s 
prostornino 120 l, 240 l, 500 l, 1100 l ali v tipiziranih 
zabojnikih s prostornino (…) m

3
.  

(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za 
prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih 
določa tehnični pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz 
objektivno opravičljivih razlogov (na primer zaradi 
nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega 
mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni 
mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega 
odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do 
prevzema hraniti odpadke pri sebi.   
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje 
mešanih komunalnih odpadkov na območju občine v 
skladu s sprejetim letnim programom ravnanja z ločeno 
zbranimi frakcijami iz tretjega odstavka 13. člena tega 
odloka. 
 

18. člen 
(velikost in število obveznih posod za posamezne 

uporabnike) 
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma 
zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi 
izvajalec javne službe. Glede na pogostnost 
prevzemanja odpadkov iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo 
velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše 
količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev 
odpadkov skladno z merili, določenimi s tehničnim 
pravilnikom.  
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni 
mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest 
za namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, 
se za zbiranje mešanih komunalni odpadkov določijo 
skupne posode ali zabojniki, katerih število in velikost 
določi izvajalec javne službe skladno z merili, 
določenimi s tehničnim pravilnikom.     
(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti 
nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov ali 
vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na 
prevzemnih mestih.  
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega 
prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko 
izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje 
prostornine posode ali zabojnika oz. povečanje števila 
posod ali zabojnikov.  
 

19. člen 
(prevzemna mesta) 

(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih 
površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. 
Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni 
površini, se prevzemno mesto lahko določi tudi na 
zasebnem zemljišču uporabnika.  
(2) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 50 m 
metrov od roba prometne poti smetarskega vozila.  
(3) Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z 
izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne pride, določi 
prevzemno mesto na predlog katere koli stranke 
pristojni organ občinske uprave.   
 

20. člen 
(zbirna mesta) 

(1) V času do predvidenega prevzema mešanih 
komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali 
zabojnikih, ki so nameščeni na zasebnem površinah ali 
v zasebnih prostorih pri uporabnikih (zbirna mesta). 
Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na 
način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja 
okolice.   

(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom 
prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov zagotoviti, 
da se posoda ali zabojnik prestavi z zbirnega mesta na 
prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne 
posode ali zabojnike takoj vrne na zbirno mesto.  
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko 
prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.  
 

21. člen 
(zbirni center)  

(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru 
obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v 
zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:  

 papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z 
odpadno embalažo iz papirja in lepenke, 

 steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno 
embalažo iz stekla, 

 plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike 
ali sestavljenih plastičnih materialov, 

 odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo 
iz kovin, 

 les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 

 oblačila, 

 tekstil, 

 jedilno olje in maščobe, 

 barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo 
nevarnih snovi, 

 detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  

 baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v 
skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v 
klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v 
predpisu o ravnanju z odpadki, 

 električno in elektronsko opremo, ki ne vsebujejo 
nevarnih snovi in 

 kosovne odpadke.  
(2) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki 
imajo status uporabnika skladno z 11. členom tega 
odloka.   
 

22. člen 
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra) 

(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in 
vzdrževati tako, da: 

 povzročitelji komunalnih odpadkov lahko 
nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v 
zbirnem centru zbirajo, 

 se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru 
oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je 
možna njihova ponovna uporaba, predelava ali 
odstranjevanje skladno s predpisi, in 

 na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne 
prihaja do onesnaževanja okolja. 

(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden 
prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v 
začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje 
odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in 
razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča 
čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do 
raztresanja odpadkov. 
 

23. člen 
(prevzemanje kosovnih odpadkov) 

(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne 
glede na število prebivalcev najmanj enkrat v 
koledarskem letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih 
odpadkov od vrat do vrat oziroma na prevzemnih mestih 
kosovnih odpadkov, ki jih določi izvajalec javne službe v 
obvestilu iz tretjega odstavka tega člena. 
(2)  V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega 
odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje 
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opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje 
nevarne snovi. 
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje 
komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred 
prevzemom iz prejšnjih odstavkov obvestiti o času in 
načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno 
običajen način. 
(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden 
prepustijo te odpadke izvajalcu javne službe zagotoviti, 
da se kosovni odpadek večjih dimenzij razstavi na več 
kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje 
pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik 
za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih 
odpadkov.  
 

24. člen 
(javne prireditve) 

(1) Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri 
se pričakuje več kot 500 udeležencev, mora organizator 
na kraju prireditve zagotoviti posode ali zabojnike za 
ločeno zbiranje ločenih frakcij iz prve in druge alineje 
prvega odstavka 11. člena tega odloka ter ločeno 
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Če se na 
prireditvi pričakuje manj kot 500 udeležencev mora 
organizator zagotoviti posode ali zabojnike za mešane 
komunalne odpadke. Podrobneje dogovorita vrsto in 
obseg storitve javne službe organizator prireditve in 
izvajalec javne službe s pogodbo.  
(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne 
službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred 
datumom izvedbe prireditve.  
 
3.1.2 Obdelava komunalnih odpadkov 

 
25. člen 

(obdelava komunalnih odpadkov) 
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo 
storitve obdelave komunalnih odpadkov v skladu s 
predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki. 
 

26. člen 
(razvrščanje komunalnih odpadkov) 

V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem 
komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje 
komunalnih odpadkov na osnovne frakcije: 

 odpadna komunalna embalaža (vse frakcije), 

 druge ločene frakcije (papir, steklo, kovine), ki niso 
odpadna komunalna embalaža, 

 biološki odpadki, 

 kosovni odpadki, 

 nevarni odpadki. 
 

27. člen 
(tehtanje komunalnih odpadkov) 

V okviru javne službe se zagotavljajo storitve tehtanja: 

 odpadne embalaže po vrstah, katero mora 
izvajalec javne službe skladno s predpisi oddati 
osebi za ravnanje z odpadno embalažo, 

 ločene frakcije, ki gredo v predelavo, 

 nevarne frakcije, ki gredo v predelavo ali 
odstranjevanje, 

 vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v 
predelavo, 

 drugih odpadkov, kadar je to določeno s predpisi, 
ki urejajo ravnanje z odpadki.  

 
 
 
 

3.1.4 Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 
28. člen 

(odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 
odpadkov) 

(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih 
v skladu z določili predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov 
na odlagališčih.  
(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke. 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez 
predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne 
odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, 
ali druge odpadke, če njihova obdelava, s katero se 
zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali 
okolje, ne prispeva k namenu, da se v celotnem obdobju 
trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov 
na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z 
emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla 
in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo 
tveganja za zdravje ljudi. 
(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo mešani 
komunalni odpadki, ki so obdelani v sortirnicah mešanih 
komunalnih odpadkov ali na centru za ravnanje s 
komunalnimi odpadki.  
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev 

javne službe 
 

29. člen 
(pogoji obratovanja) 

(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne 
službe zagotoviti: 

 nabavo in vzdrževanje opreme iz 39. člena tega 
odloka; 

 redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje 
alineje, vključno z rednim razkuževanjem in 
pranjem; 

 urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je 
nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov; 

 zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o 
zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki 
urejajo ravnanja z odpadki; 

 evidentiranje števila prevzemov posod za vsako 
posamezno prevzemno mesto po posameznem 
imetniku odpadkov; 

 druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom 
in predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi 
odpadki. 

(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, 
da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne 
povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti: 

 čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, 

 čezmernega obremenjevanja s hrupom in 
neprijetnimi vonjavami, 

 škodljivih vplivov na območje, na katerih je 
predpisan poseben pravni režim v skladu s 
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, 

 škodljivih vplivov na krajino ali območja, 
zavarovana v skladu s predpisi, ki urejejajo 
kulturno dediščino. 

 
30. člen 

(register prevzemnih mest) 
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register 
prevzemnih mest z naslednjimi podatki: 

 lokacija prevzemnega mesta za mešane 
komunalne odpadke, 
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 identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako 
posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo 
mešani komunalni odpadki, 

 ulica in hišna številka stavbe. 
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji 

podatki, ki so potrebni za določitev cene in 
obračun storitev javne službe: 

 firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče 
uporabnikov, 

 število članov posameznega gospodinjstva v 
stavbi, 

 število zaposlenih in dejavnost za pravne osebe in 
fizične osebe (s.p.), ki opravljajo gospodarsko ali 
negospodarsko dejavnost; 

 velikost in število posod ali zabojnikov oziroma 
delež na skupni posodi ali zabojniku po 
posameznem uporabniku, 

 količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov 
po posameznem uporabniku.  

 
31. člen 

(javna obvestila) 
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje 
komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi 
zbiralnico ločenih frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali 
zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega 
obveščanja in na druge krajevno običajne načine 
obvestiti o: 

 lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra; 

 času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali 
zbirnega centra; 

 ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo; 

 načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih 
frakcij; 

 načinu predvidene obdelave ali oddajanja ločeno 
zbranih frakcij; 

 drugih pogojih za prevzem. 
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških 
odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje 
bioloških odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih 
javnega obveščanja in na druge krajevno običajne 
načine obvestiti o: 

 območju in načinu prepuščanja bioloških 
odpadkov; 

 drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov; 

 pogojih, pod katerimi se zbrani bioloških odpadki 
oddajajo v obdelavo, obveščanje pa ponoviti 
vsakih šest mesecev. 

 
32. člen 

(redno obveščanje) 
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega 
obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno 
obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da 
naj: 

 izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih 
frakcij in jih prepuščajo v embalažnih vrečah, 
zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih, 

 izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in 
jih oddajajo v zbirnih centrih ali premičnih 
zbiralnicah nevarnih frakcij, 

 prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z 
nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni 
odpadki, kot nevarne frakcije, 

 hranijo ločene in nevarne frakcije varno in 
neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo ali 
oddajo izvajalcu javne službe, 

 ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi 
komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati 
pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici, 

 prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali 
druge ločene ali nevarne frakcije, za katere je 
zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, 
tako kot je predpisano, 

 prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se 
uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne 
snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih in 

 razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, 
da posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno 
frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno 
nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih 
odpadkov. 

(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških 
odpadkov v sredstvih javnega obveščanja in na druge 
krajevno običajne načine redno obveščati o: 

 prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi 
komunalnimi odpadki, vključno z zelenim vrtnim 
odpadom; 

 izločanju vseh bioloških odpadkov iz komunalnih 
odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju 
izvajalcu javne službe kot ločeno zbrano frakcijo ali 
o možnosti lastne predelave v kompost v hišnih 
kompostnikih; 

 varni in za okolje neškodljivi hrambi bioloških 
odpadkov pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.  

 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov javne 

službe 
 

33. člen 
(pravice uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo pravico: 

 do trajnega, nemotenega in kvalitetnega 
zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine 
po posameznih kategorijah uporabnikov, 

 do uporabe skupne posode ali zabojnika za 
mešane komunalne odpadke pod pogojem, da 
izvajalcu javne službe predložijo soglasja vseh 
uporabnikov skupne posode, 

 do uskladitve velikosti ali števila posod skladno z 
evidentiranim številom opravljenih prevzemov 
odpadkov, vendar ne več kot enkrat letno.  

(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti 
in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na 
podlagi zahteve uporabnika iz 3. alineje prejšnjega 
odstavka pod pogojem, da: 

 prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni 
manjša od prostornine najmanjše količine 
komunalnih odpadkov, določene na podlagi 
tehničnega pravilnika oziroma če število posod ni 
manjše od števila posod, določenega na podlagi 
istega pravilnika, in če 

 ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih 
mesecev komunalni odpadki prepuščali na 
prevzemnem mestu te stavbe v zaprtih in ne 
popolnoma polnih posodah.  

 
34. člen 

(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki imajo obveznost: 

 obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki 
vplivajo na obračun cene storitev javne službe na 
posebnem obrazcu najkasneje v 8 dneh po 
nastanku spremembe; 

 redno prepuščati komunalne odpadke in jih 
ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne 
službe; 

 zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreče na 
dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu; 
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 zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na 
prevzemnih mestih zaprti; 

 vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen 
kadar izvajalec javne službe onesnaži prevzemno 
mesto; 

 zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop 
do prevzemnega mesta; 

 uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu 
z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in 
drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s 
komunalnimi odpadki.  

 
35. člen 

(prepovedi) 
Imetnikom odpadkov je prepovedano: 

 prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za 
ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem 
odpadkom; 

 mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s 
preostalimi  mešanimi komunalnimi odpadki ali 
mešati posamezne nevarne frakcije med seboj; 

 prepuščati odpadne prenosne baterije in 
akumulatorje kot mešani komunalni odpadek; 

 prepuščati odpadno električno in elektronsko 
opremo kot mešani komunalni odpadek; 

 sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na 
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje 
komunalnih odpadkov; 

 nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj 
predvidenega prevzemnega mesta; 

 odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih; 

 prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene 
prepuščanju komunalnih odpadkov;  

 brskanje po posodah ali zabojnikih ter 
razmetavanje odpadkov; 

 pisati na posode ali zabojnike ter lepiti plakate 
nanje; 

 opustiti uporabo storitev javne službe, 

 ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z 
določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih 
predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi 
odpadki. 

(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je 
prepovedano, vključno z vrtnimi odpadki iz 
gospodinjstev. 
 
6 Financiranje javne službe 

 
36. člen  

(viri financiranja storitev javne službe) 
Viri financiranja storitev javne službe so: 

 plačila uporabnikov za storitev javne službe, 

 sredstva od prodaje ločenih frakcij,  

 drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti 
ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem 
predpisu.  

 
37. člen 

(viri financiranja javne infrastrukture) 
Viri financiranja infrastrukture so sredstva: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 iz proračuna občine, 

 iz dotacij, donacij in subvencij, 

 iz dolgoročnega kreditiranja, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine.  

 
 
 

7 Vrsta in obseg objektov in opreme, potrebnih 
za izvajanje javne službe 

 
38. člen 

(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine) 
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za 
izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavljajo:  

 zemljišča in objekti zbiralnic; 

 zemljišča in objekti zbirnih centrov; 

 zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih 
površinah; 

 zemljišča in objekti za obdelavo odpadkov.  
(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod 
enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi 
predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo. 
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja 
dejavnost javne službe. 
 

39. člen 
(oprema izvajalca javne službe) 

Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti 
izvajalca javne službe, sestavljajo: 

 vozila za prevoz vseh vrst odpadkov, 

 delovni stroji, 

 premične zbiralnice nevarnih frakcij, 

 posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij 
v zbiralnicah, 

 vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod 
in zabojnikov, 

 druge premične in nepremične stvari, namenjene 
izvajanju storitev javne službe.  

 
8 Cene storitev javne službe 
 

40. člen 
(oblikovanje cen) 

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
(2) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe 
o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne 
službe v roku osmih dni od nastanka spremembe. 
 
9 Nadzor 
 

41. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja 
pristojni občinski inšpekcijski organ. 
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski 
inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka.  
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati 
določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
 
10 Javna pooblastila izvajalca javne službe 
 

42. člen 
 (javna pooblastila izvajalca javne službe) 

Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
odloča o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih 
s tem odlokom. Za izvajanje nalog iz prejšnjega 
odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe 
zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz 
upravnega postopka. 
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11 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

43. člen 
 (tehnični pravilnik) 

(1) Na predlog izvajalca javne službe sprejme občinski 
svet tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v občini (v nadaljevanju: tehnični pravilnik).  
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega: 

 opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki; 

 tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja 
odpadkov; 

 tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno 
z merili za določanje izhodiščne prostornine posod 
za posamezne kategorije uporabnikov; 

 tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke 
in pogoje njihove uporabe; 

 minimalne standarde za določitev prevzemnih 
mest in zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi 
mesti na nedostopnih krajih; 

 podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih 
odpadkov v zbirnih centrih;  

 podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in 
prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov; 

 druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih 
standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki 
skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne 
službe. 

(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi.  
 
12 Kazenske določbe 
 

44. člen 
(prekrški uporabnikov) 

(1) Z globo 1500 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če: 

 v roku ne obvesti izvajalca javne službe o 
pridobitvi statusa uporabnika (tretji odstavek 11. 
člena); 

 na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali 
vzdržuje posode ali zabojnika (tretji odstavek 18. 
člena); 

 ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu 
tako, da se prepreči nastanek emisij vonjav in 
onesnaževanje okolice (prvi odstavek 20. člena), 

 ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz 
prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi 
odstavek 20. člena), 

 če organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne 
službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst 
(14) dni pred datumom izvedbe prireditve (drugi 
odstavek 24. člena), 

 če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih 
ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne 
službe (druga alineja 34. člena), 

 ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne 
službe do prevzemnega mesta (šesta alineja 34. 
člena), 

 prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za 
ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem 
odpadkom (prva alineja 35. člena), 

 meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali 
komunalnimi odpadki ali meša posamezne 
nevarne frakcije med seboj (druga alineja 35. 
člena), 

 prepušča odpadne prenosne baterije ali 
akumulatorje kot mešani komunalni odpadek 
(tretja alineja 35. člena), 

 prepušča odpadno električno ali elektronsko 
opremo kot mešani komunalni odpadek (četrta 
alineja 35. člena), 

 sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na 
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje 
komunalnih odpadkov (peta alineja 35. člena), 

 namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj 
predvidenega mesta (šesta alineja 35. člena), 

 odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih (sedma 
alineja 35. člena), 

 prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene 
prepuščanju komunalnih odpadkov (osma alineja 
35. člena), 

 brska po posodah ali zabojnkih ter razmetava 
odpadke (deveta alineja 35. člena), 

 piše na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter 
lepi plakate nanje (deseta alineja 35. člena), 

 opusti uporabo storitev javne službe (11. alineja 
35. člena), 

 ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili 
tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih 
predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi 
odpadki (enajsta alineja 35. člena),   

 ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki 
spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne 
službe v roku osmih dni od nastanka spremembe 
(drugi odstavek 42. člena). 

(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali 
samostojnega podjetnika posameznika. 
 (3) Z globo 200 evrov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje posameznika (fizično 
osebo). 
 
13 Prehodne in končne določbe 
 

45. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine 
Apače (Uradno glasilo - lokalni časopis Prepih, št. 
23/2009, 39/2011) in Odlok o načinu izvajanja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Apače 
(Uradno glasilo - lokalni časopis Prepih, št. 3/2010). 
 

46. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0006/2013 
Datum:   12.6.2013 
 
 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 
 

 
 
461. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 

koncesije za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Apače 

 
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
57/2011) in 16. člena Statuta Občine Apače (Uradno 
glasilo - lokalni časopis Prepih, št. 2/2007, 53/2012.) je 
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Občinski svet Občine Apače na 15. redni seji dne 
12.6.2013 sprejel 
 

ODLOK  
O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV 
KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE 

LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI 

APAČE 
 

1. Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo 
predmet in pogoji opravljanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov (navesti dejavnost lokalne gospodarske javne 
službe) (v nadaljevanju: javna služba) na območju 
Občine Apače (v nadaljevanju: občina).   
(2) S tem odlokom se določijo: 

 dejavnosti, ki so predmet javne službe,  

 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter 
razmerja do uporabnikov, 

 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

 javna pooblastila koncesionarju, 

 splošni pogoji za izvajanje javne službe in za 
uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 

 vrsta in obseg monopola ali način njegovega 
preprečevanja, 

 začetek in čas trajanja koncesije, 

 viri financiranja javne službe, 

 način plačila koncesionarja, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe, 

 prenehanje koncesijskega razmerja, 

 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 
pogodbe in 

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 
javne službe. 

 
2. Predmet javne službe 
 

3. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 

Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu 
javne službe in sicer: 

 storitve prevzemanja določenih vrst komunalnih 
odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in 
zbirnih centrih; 

 storitve prevoza določenih vrst komunalnih 
odpadkov do centra za ravnanje z odpadki; 

 storitve obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov;  

 storitve predhodnega skladiščenja komunalnih 
odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo 
obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom 
preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje 
alineje na odlagališče za nenevarne odpadke. 

3. Območje izvajanja javne službe, uporabniki 
ter razmerja do uporabnikov 

 
4. člen 

(območje izvajanja javne službe) 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost 
izvaja na celotnem območju občine. 
 

5. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja 
javna služba, ima pravico do uporabe storitev javne 
službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na 
njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom 
sprejetim po javnem pooblastilu. 
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v 
primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi 
sprejetimi predpisi. 
 
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 
 

6. člen 
(pogoji) 

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar 
je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.  
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane 
gospodarske javne službe so: 

 da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javne službe, 

 da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično 
usposobljen za izvajanje javne službe, 

 da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje 
javne službe, 

 da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje 
dejavnosti, če so z zakonom predpisana. 

(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije 
koncedentu predložiti programom ravnanja z ločeno 
zbranimi frakcijami z oceno stroškov. 
 
5. Javno pooblastilo 
 

7. člen 
(javno pooblastilo) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge javne službe, in sicer: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti 
javne službe, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 
in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti 
javne službe. 

(2) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in 
vzdrževati kataster komunalnih naprav v skladu s 
predpisi. Stroški se krijejo proračunskih sredstev občine. 
 
6. Splošni pogoji za izvajanje javne službe 
 

8. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki 
ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, 
sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi občine in 
splošnimi akti sprejetimi na podlagi javnega pooblastila.  
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7. Obseg monopola 
 

9. člen 
(obseg monopola) 

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 
2. člena tega odloka na celotnem območju občine se 
podeli enemu koncesionarju. 
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju 
občine. 
 
8. Začetek in čas trajanja koncesije 
 

10. člen 
(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe. 
 

11. člen 
(trajanje koncesije) 

Koncesija se podeli za obdobje 15 let (navesti čas 
trajanja koncesije). 
 
9. Viri financiranja javne službe 
 

12. člen 
(viri financiranja javne službe) 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne 
službe iz: 

 plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 proračuna občine, 

 drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 

 
10. Način plačila koncesionarja 
 

13. člen 
(koncesijska dajatev) 

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko 
dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe. 
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v 
odstotkih od cene storitve koncesionarja, način 
obračuna in plačila pa se podrobneje določi v 
koncesijski pogodbi. 
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti 
podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in 
plačuje koncesijska dajatev. 
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa 
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v 
javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu 
koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v 
koncesijski pogodbi. 
 
11. Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne 

službe 
 

14. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne 
službe občinske uprave in občinski svet občine. 
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje 
pristojni organ občinske uprave. 
 
12. Prenehanje koncesijskega razmerja 
 

15. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha: 

 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

 z odkupom koncesije, 

 z odvzemom koncesije, 

 s prevzemom javne službe v režijo, 

 v drugih primerih določenih s koncesijsko 
pogodbo. 

 
16. člen 

(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1) Koncesijska pogodba preneha: 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

 z odpovedjo, 

 z razdrtjem. 
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter 
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi 
oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski 
pogodbi. 
 

17. člen 
(odkup koncesije) 

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje 
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne 
službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent 
pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, 
ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen 
izvajanja dejavnosti javne službe.  
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo 
v koncesijski pogodbi. 
 

18. člen 
(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne 
glede na določila koncesijske pogodbe: 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v 
za to določenem roku, 

 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot 
koncesionirana gospodarska javna služba, 

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in 
pravočasno, skratka tako, da je so povzročene 
motnje v izvajanju dejavnosti, 

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, 
standardi in navodili koncedenta, 

 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev 
predpisov in določil koncesijske pogodbe, 

 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba 
preneha obstajati. 

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom 
koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, 
četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena. 
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo 
alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar 
pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki 
ureja področje gospodarskih javnih služb. 
 

19. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

(1) Koncedent lahko prevzamejo javno službo v režijo. 
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski 
pogodbi. 
 
13. Način podelitve koncesije 
 

20. člen 
(javni razpis) 

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi 
javnega razpisa.  
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in na spletnih straneh občine. 
 

21. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega 
koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb. 
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(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en 
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom 
določene pogoje. 
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.  
 

22. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni 
uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem 
partnerstvu. 
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka 
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.  
 

23. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek 
konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki 
ureja javno naročanje. 
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb 
imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo 
sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne 
komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega 
področja, da omogočajo strokovno presojo vlog.  
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku 
določenem z zakonom, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb. 
 
14. Organ, ki opravi izbor koncesionarja 
 

24. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)  

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno 
odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz 
drugega odstavka 23. člena tega odloka. 
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, 
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj 
stranke. 
 
15. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 

pogodbe 
 

25. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 

pogodbe) 
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan 
občine. 
 
16. Druge sestavine potrebne za določitev in 

izvajanje javne službe 
 
16.1 Prenos koncesije 
 

26. člen 
(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe 
na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta. 
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje 
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki 
ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi 
razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa 
samo s soglasjem koncesionarja.  
 
16.2 Višja sila 
 

27. člen 
(dolžnosti in pravica koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti 
izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, 
nastalih zaradi višje sile.  
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima 
koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo 

stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na 
območju občine v nepredvidljivih okoliščinah. 
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar 
samo sporazumno med koncedentom in 
koncesionarjem. 
 
16.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje 

zaposlenih 
 

28. člen 
(odgovornost za škodo) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za 
škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne 
službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom 
ali drugim osebam. 
 
16.4  Začasen prevzem 
 

29. člen 
(začasen prevzem) 

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne 
službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi 
koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na 
drug način, določen v koncesijski pogodbi. 
 
16.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje 

koncesionarja 
 

30. člen 
(vrsta odgovornosti) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri 
izvajanju javne službe povzroči koncesionar 
uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če 
ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna 
odgovornost.  
 
16.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo 
 

31. člen 
(zavarovanje) 

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, 
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali 
drugim osebam in za škodo. 
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi 
s koncesijsko pogodbo. 
 
17. Prehodna in končna določba 
 

32. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 
podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na 
območju Občine Apače (Uradno glasilo - lokalni časopis 
Prepih, št. 23/2009). 
 

33. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi. 
 
Številka: 007-0007/2013 
Datum: 12.6.2013 
 
 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 
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OBČINA BENEDIKT 
 
462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Benedikt za leto 2013 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur.l.RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09 
in 51/10. 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
UPB4 in 110/11-ZDIU 12) in 14. člena Statuta Občine 
Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/11) je 
Občinski svet Občine Benedikt na svoji 18. redni seji, 
dne 19.6.2013  sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRORAČUNU OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2013 

 
1. člen 

V odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2013 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2013; v 
nadaljevanju: odlok) se  za 11. členom doda 11. a člen, 
ki se glasi:  

"11.a člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina 
lahko v letu 2013 zadolži do višine 300.000,00 evrov." 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 41002-003/2012-26 
Benedikt, 24. junija 2013 
 
 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 
 

 
 

OBČINA BLED 
 
463. Sklep o redakcijskem popravku Odloka o 

uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega zavoda 
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z 
Zakonom o organizaciji in financiranju  

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list 
RS št, 67/09-UPB in 87/2012) je Občinski svet Občine 
Bled na 14. redni seji, dne 14. maja 2013 sprejel  
 

SKLEP 
O REDAKCIJSKEM POPRAVKU ODLOKA O 

USKLADITVI AKTA O USTANOVITVI JAVNEGA 
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. J. PLEMLJA 

BLED Z ZAKONOM O ORGANIZACIJI IN 
FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 
I. 

V Odloku o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda 
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 66/96, 72/98, 97/08 in 87/2012) se 
besedna zveza »Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled« 
v naslovu odloka, v 1. in 2. odstavku prvega člena, v 
tretjem členu,  v 1. odstavku četrtega člena, v 1. 
odstavku šestega člena zamenja z besedno zvezo 
»Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled«.  
 

II. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Številka: 034-2/2013-17 
Bled,  14.05.2013 
 
 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
 

 
 

OBČINA BLOKE 
 
464. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke 

za leto 2013 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB in dopolnitve), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 711/11-
UPB) in  Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 
54/2010, 9/12) je občinski svet Občine Bloke na svoji 
15. redni seji, 13. 6. 2013, sprejel 
 

ODLOK  
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BLOKE ZA 

LETO 2013 
 

1.  Splošna določba 
 

1. člen 
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 
2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
2.  Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna  
 

2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov  
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 

 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Skupina /Podskupina kontov/                                   V € 

                       
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.456.097 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.573.966 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.403.186 

700 davek na dohodek in dobiček 1.296.746 

703 davki na premoženje 80.540 
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704 domači davki na blago in storitve  25.900 

706 drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 170.780 

710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 27.520 

711 takse in pristojbine 600 

712 globe in druge denarne kazni 15.000 

713 prihodki od prodaja blaga in storitev 108.900 

714 drugi nedavčni prihodki 18.760 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.800 

720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 prihodki od prodaja zemljišč in neopredmetenih sredstev 50.800 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujih virov 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 831.331 

740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 249.661 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 581.670 

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

2.821.4832.898.17
8 

40 TEKOČI ODHODKI 613.376 

400 plače in drugi izdatki zaposlenim 125.568 

401 prispevki delodajalcev za socialno varnost 19.550 

402 izdatki za blago in storitve 457.958 

403 plačila domačih obresti  

409  rezerve 10.300 

41 TEKOČI TRANSFERI 598.367 

410 subvencije 65.000 

411 transferi posameznikom in gospodinjstvom 341.974 

412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 59.140 

413 drugi domači tekoči transferi 132.253 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.540.696 

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.540.696 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 69.043 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 61.939 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 7.104 

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ ( I.-II.) -365.386 

  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  NALOŽB 

  

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 prejeta vračila danih posojil      0  

751 prodaja kapitalskih deležev 0 

752 kupnine iz naslova privatizacije  

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0  
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44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 dana posojila 0 

441 povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 0 

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

60 

  
C.  RAČUN FINANCIRANJA 

  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  

55  ODPLAČILA DOLGA   

550 odplačila domačega dolga  

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) --365.386 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 365.386 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31.12.2012 458.232 

 9009 splošni sklad za drugo 458.232 

 
Negativno stanje sredstev na računih leta 2013 bo 

pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 
2012. 

Posebni del  proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje  
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
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-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku. 
 
3.  Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
Namenski prihodki  proračuna so poleg prihodkov, 

določenih v prvem  stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji  prihodki: 

 prihodki požarne takse po 59 .členu zakona o 
varstvu pred požari (Uradni list RS,št. 71/93, 87/01 
in 110/02); 

 prihodki od turistične takse; 

 prihodki iz naslova okoljska dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov; 

 prihodki iz naslova okoljska dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda; 

 prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih 
cest; 

 prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 
določene namene; 

 prispevki občanov za izgradnjo komunalne 
infrastrukture. 

Namenski prihodki, ki niso bili porabljeni v tekočem 
letu se prenesejo v proračun za naslednje leto. 
 

4. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe v 
posebnem delu proračuna med glavnimi programi v 
okviru področja proračunske porabe, če nastanejo za to 
utemeljeni razlog, če je na določenih postavkah manjša 
realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih 
sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij 
in realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic 
porabe med proračunskimi postavkami tudi med 
programskimi področji proračunske porabe v posebnem 
delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje 
sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi 
drugih utemeljenih razlogov. 

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med 
proračunskimi postavkami tudi v Načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2013-2016, če je to potrebno za 
pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih 
razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in z zaključnim računom proračuna poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 
in njegovi realizaciji. 

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov 
konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za 
izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali 
načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre 
v okviru že odprte proračunske postavke. 

5. člen 
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih 
transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s 
pogodbo. Če višina sredstev za posameznega 
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proračunskega porabnika ne presega 5.000 € se 
sredstva lahko dodelijo v enkratnem letnem znesku v 
skladu z likvidnostjo proračuna. 
 

6. člen 
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem 

letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost, ji 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 investicijske odhodke in investicijske transfere ne 
sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega člena ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz 
skladov EU.  
 

7. člen 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. 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, razen v primeru, če 
gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih 
razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. 
 

8. člen 
Proračunski skladi je: 
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. 
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 

0,2 % skupno doseženih prihodkov tekočega 
proračunskega leta. Izločanje v rezerve preneha, ko 
višina skupno doseženih sredstev  proračunske rezerve 
doseže 1,5 % vseh proračunskih sredstev. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 46. člena ZJF župan in o 
tem  obvesti občinski svet. 
 
4.  Posebnosti upravlanja in prodaje stvarnega  

in finančnega premoženja države 
 

9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih 
imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 1.500 
€. 
 
5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

10. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 
proračun leta 2013 zadolži v skladu z ZJF. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Bloke, v letu 
2013 ne sme preseči z zakonom določenega zneska. 
 

11. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih 
ustanoviteljica občina se lahko v letu 2013 zadolžijo 
samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja. 
 

6.  Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
V obdobje začasnega financiranja občine Bloke v letu 
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. Objavi pa se Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0002/2013 
Nova vas, 13. 6. 2013 
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 
465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke 
 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO- 1- 
UPB1)(Uradni  list RS, št. 39/2006, 108/09, 48/12 in 
57/12), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93), Zakona o prekrških (ZP -1 
UPB8 Uradni list RS, št. 29/2011 in 21/2013), ter 6. 
člena statuta  Občine Bloke (Ur. list RS, št. 65/07, 54/10 
in 9/12) je občinski svet občine Bloke na svoji  15. redni 
seji dne 13. 6. 2013   sprejel 
 

ODLOK 
 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OSKRBI  S PITNO VODO V  OBČINI BLOKE 
 

1.člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Bloke (Uradni list 
RS, št. 76/00 in 24/2009). 
 

2. člen 
V celoti se spremeni 37. člen, tako da glasi: 
Upravljavec ukine  vodovodni priključek, če uporabnik 
pismeno zaprosi za začasno ali trajno odpoved dobave 
vode. 
Priključek upravljavec ukine tako, da:  

1. fizično odstrani priključni ventil in cev. V  kolikor je 
priključni ventil v asfaltni površini, se priključek 
odstrani izven asfaltne površine. 

2. vnese v evidenco uporabnikov njegovo začasno ali 
trajno ukinitev. 

 Vse stroške ukinitve priključka nosi uporabnik. 
 

3. člen 
V 41. členu se v zadnjem odstavku za besedno zvezo  
uporabnik - pravna oseba doda » in samostojni 
podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo 
dejavnost. 
     

4. člen 
Ostala vsebina odloka ostane nespremenjena. 

 
5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem  glasilu Slovenskih občin. 
 
Številka: 355-0016/2013 
Nova vas, dne 13. 6. 2013 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
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466. Sklep o določitvi cene predšolskih 
programov za oddelke vrtca pri OŠ Toneta 
Sraja Aljoše 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (uradno 
prečiščeno besedilo) (/ZVrt – UPB 2 Uradni list RS, št. 
100/2005, 25/08, 98/09 in 36/10), Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 
129/2006), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, (Ur. list RS, 
št. 97/03, 77/05 in 120/05)  in 15. člena statuta Občine 
Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10 in 9/12) je 
Občinski svet Občine Bloke na 15.  redni seji dne 13. 6. 
2013 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CENE PREDŠOLSKIH PROGRAMOV 

ZA ODDELKE VRTCA PRI OŠ TONETA ŠRAJA  
ALJOŠE  

 
1. člen 

Cena dnevnega programa (6 – 10 ur) z vsemi obroki 
prehrane  za  oddelke vrtca ostaja nespremenjena  in 
znaša 362,46 € mesečno. 

Cena programa cicibanovih uric je 210,36 € mesečno.  
Cicibanove urice so enkrat tedensko po dve uri. 
 

2. člen 
Cene programov začnejo veljati od 1. 9. 2013 dalje. 

 
3. člen 

Stroški živil znašajo 1,80 € na dan na otroka. V primeru 
predhodno napovedane odsotnosti otroka, se za vsak 
dan odsotnosti  plačilo staršev zniža za stroške živil. 
Upošteva se že prvi dan odsotnosti, če starši sporočijo 
odsotnost do 8. ure zjutraj. 
 

4. člen 
Prispevki staršev so določeni na podlagi pravilnika o 
plačilih staršev za programe v vrtcih. 
 

5. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje  št. 602-
0001/2012 z dne 28. 06. 2012. Ta sklep se  izobesi na 
oglasni deski vrtca in se ga objavi na spletni strani  
občine Bloke. Sklep se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Nova vas, dne 13. 6. 2013 
Številka: 602-0004/2013  
 
 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
 

 
 

OBČINA CIRKULANE 
 
467. Sklep o oceni izvajanja občinskega 

programa varnosti Občine Cirkulane v letu 
2012 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin 1/07, 5/08) in tretjega odstavka 
6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, 
št. 139/06 ZORed) je občinski svet občine Cirkulane na 
19. redni seji, dne 30.5.2013, sprejel naslednji : 
 

SKLEP 
O OCENI IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA 

VARNOSTI OBČINE CIRKULANE V LETU 2012 
 
1. Občinski svet občine Cirkulane ocenjuje, da so bili 

doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa 
varnosti Občine Cirkulane za leto 2012. 

 
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 011-31/2013 
Datum: 31.5.2013 
 
 Občina Cirkulane 
 Janez Jurgec, župan 
 

 
 
468. Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna 

Občine Cirkulane za leto 2013 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 1/07, 5/08) je Občinski svet 
Občine Cirkulane na svoji 19. redni seji dne 30.5.2013 
sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV V PRORAČUNU 

OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2013 
 

1. V Proračunu občine Cirkulane za leto 2013 se 
vrednostno spremenijo naslednje proračunske 
postavke: 

 proračunska postavka: 150209 Kanalizacija 
Dolane iz 79.000 EUR na 46.860 EUR; 

 proračunska postavka: 060314 nakup delnic 
Komunalnega podjetja Ptuj na 32.140 EUR tako 
da se prerazporedijo sredstva iz postavke 150209 
Kanalizacija Dolane v višini 32.140 EUR  na 
postavko 060314 nakup delnic Komunalnega 
podjetja Ptuj, ki po prerazporeditvi sredstev znaša 
32.140 EUR,  kar se vključi v rebalans proračuna 
za leto 2013.  

2. Sklep začne veljati takoj. 
 
Številka: 007-30/2013 
Datum: 31.5.2013 
 
 Občina Cirkulane 
 Janez Jurgec, župan 
 

 
 

OBČINA DORNAVA 
 

469. Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje programov športa za leto 
2013 v Občini Dornava 

 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 
2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2013), 
Letnega programa športa v Občini Dornava za leto 2013 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) in na 
podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju letnega 
programa športa v Občini Dornava, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev, Občina Dornava objavlja 
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JAVNI RAZPIS 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA 
LETO 2013 V OBČINI DORNAVA 

 
I. 

Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih 
programov: 

 športna društva in klubi, 

 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športa 
društva za posamezna področja oziroma športne 
panoge, 

 zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki do na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
športa, 

 javni zavodi s področja športa, vzgoje in 
izobraževanja iz Občine Dornava, 

 ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne. 

 
II. 

Kandidirajo lahko vsi iz I. točke tega razpisa, ki bodo s 
prilogami in potrdili  dokazali, da izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

 da so vsaj eno leto registrirani v skladu z veljavno 
zakonodajo oziroma, da imajo organizacije v svoji 
dejavnosti registrirano športno dejavnost in s 
svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano 
kakovost, 

 da imajo sedež v občini Dornava, 

 da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in 
dokumentacijo, v kolikor so organizirani v skladu z 
zakonom o društvih, 

 da imajo za določene športne programe 
zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je 
vključenih odgovarjajoče število športnikov, 

 da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, 
organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo 
načrtovanih športnih aktivnosti, 

 da vsako leto redno dostavijo občinski upravi 
poročila o članstvu, realizaciji programov in 
doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje 
leto 

 da ne kandidirajo za sredstva iz programov 
kulture, kmetijstva in drugih društev. 

 
III. 

Za kandidiranje na razpisu za sofinanciranje izvajanja 
programov športa je pogoj, da kandidat za sredstva 
razpisni dokumentaciji priloži: 

 odločbo ali sklep o registraciji, 

 registracijo članstva in seznam pobrane članarine, 

 seznam registriranih in kategoriziranih športnikov, 

 seznam strokovnega kadra.    
 

IV. 
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali  programi 
skladno s potrjenim letnim programom športa v občini 
Dornava za leto 2013. Višina razpoložljivih sredstev je  
10.000 €.  Sredstva morajo biti porabljena do 
31.12.2013. 
 

V. 
Predlagatelji morajo programu priložiti vse zahtevane 
dokumente iz II. in III. točke tega razpisa in v celoti  
izpolnjeno razpisno dokumentacijo, ki jo lahko dobijo 
osebno na sedežu Občine Dornava vsak delovni dan 
med 8.00 in 15.00 uro. Nepopolne prijave, netočno 

izpolnjene prijave ali netočno izpolnjene obrazce se bo 
izločilo iz nadaljnje obravnave. 
 

VI. 
V roku prispele prijave bodo  sofinancirane in  

ovrednotene na podlagi pogojev in meril, ki izhajajo iz 
Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini 
Dornava, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev in 
na podlagi Letnega programa športa Občine Dornava za 
leto 2013. 

Prijave, ki ne bodo popolne ali ne bodo vsebovale 
vseh predpisanih dokumentov se bodo izločile iz 
nadaljnje obravnave. 

Celotna dokumentacija je vložena v mapo. Kandidati 
za sredstva naj izpolnijo samo prijave, ki se nanašajo na 
njihov program. K vsaki prijavi morajo v mapo vložiti 
kopije zahtevanih dokumentov. Celotno dokumentacijo 
kandidati vrnejo vloženo po vrstnem redu v mapi. 

Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali osebno 
dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov: Občina 
Dornava, Dornava 135 /a, 2252 Dornava, s pripisom 
»Za razpis v športu 2013«. 
 

VII. 
Rok za prijavo na razpis je do 09. 07. 2013 do 12.00 ure 
oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 
09. 07. 2013. 
 

VIII. 
Komisija za šport bo vloge obdelala ter pripravila 

predlog izbora programov in predlog delitve 
razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje 
programov športa zagotavlja proračun občine Dornava.  
Strokovna komisija za šport predlog posreduje županu, 
ki o delitvi sredstev odloči s sklepom. Kandidate se o 
izbiri obvesti najkasneje v petnajstih dneh od zaključka 
razpisanega roka. 

Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil  letno pogodbo o 
sofinanciranju izvedbe programov športa v občini. 

Razpis se objavi v Glasilu slovenskih občin, na spletni 
strani Občine Dornava (www.dornava.si)  
 
Številka: 007-6 / 2013 0001 
Datum: 18.06. 2013 
 
 Občina Dornava 
 Rajko Janžekovič, župan 
 

 
 

OBČINA GORIŠNICA 
 
470 Odlok o spremembi Odloka programa 

opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju 
Občine Gorišnica 

 
Na podlagi 74. člena  Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/2007, 
70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP 
(106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012-ZUPUDPP-
A, 57/2012, 109/2012, 35/2013-Skl.US), 17. člena 
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007), 7. člena Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list 
RS, št. 95/2007) in 16. člena Statuta Občine Gorišnica 
(Uradni list RS, št. 34/1999, 37/2002) je Občinski svet 
Občine Gorišnica, na 16. redni seji, dne 12.6.2013, 
sprejel 
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ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU 

OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH 
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA 

OBMOČJU OBČINE GORIŠNICA 
 

1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Gorišnica 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2008, 14/2008, 
v nadaljevanju Odlok). 
 

2. člen 
V 17. členu Odloka se pod tabelo dopiše TABELA 10: 
Faktor dejavnosti za posamezne vrste dejavnosti, sama 
vsebina tabele pa se spremeni tako, da se glasi: 
 

Klasifik.št. Vrsta objekta Kdejavnosti 

11221 
Tri - in večstanovanjske 
stavbe 0,9 

11222 
Stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji 0,9 

11300 
Stanovanjske stavbe za 
posebne namene 0,9 

121 Gostinske stavbe 1,2 

122 
Upravne in pisarniške 
stavbe 1,2 

123 
Trgovske in druge stavbe 
za storitvene dejavnosti 1,2 

124 

Stavbe za promet in 
stavbe za izvajanje  
elektronskih komunikacij 1,2 

125 
Industrijske stavbe in 
skladišča 1 

126 
Stavbe splošnega 
družbenega pomene 1,2 

127 
Druge nestanovanjske 
stavbe 0,7 

21 
Objekti transportne 
opreme / 

22 

Cevovodi, komunikacijska 
omrežja in 
elektroenergetski vodi / 

23 
Kompleksni industrijski 
objekti 1,2 

24110 Športna igrišča / 

24122 

Drugi gradbeni inženirski 
objekti za prosti čas in 
rekreacijo 0,7 

24201 Vojaški objekti 1,2 

24202 

Objekti za varstvo pred 
škodljivim delovanjem 
voda na ogroženih 
območjih / 

24203 Odlagališče odpadkov / 

24204 Pokopališča / 

24205 

Drugi gradbeni inženirski 
objekti, ki niso uvrščeni 
drugje (parkirišča, odprta 
skladišče itd.) 1,2 

 
TABELA 10: Faktor dejavnosti za posamezne vrste 
dejavnosti 
 

3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.7.2013. dalje. 
Številka: 007-06/2013 
Gorišnica, dne 12.6.2013 
 
 Občina Gorišnica 
 Jožef Kokot, župan 
 

 
 

471. Odlok o spremembah odloka o proračunu 
Občine Gorišnica za leto 2013 

 
Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni 
list, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 
127/06 – ZJZP in ZSPDPO) in 16. člena statuta občine 
Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin 25/06), je 
občinski svet občine Gorišnica na 16. redni seji, ki je bila 
dne 12.6.2013 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

GORIŠNICA ZA LETO 2013 – REBALANS 1 
 

1. člen  
V odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2013 
(Uradno glasilo slovenskih občin 3/013) se tabela v 2. 
členu spremeni in sicer: 

 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v Evrih 

   

 Skupina/Podskupina kontov proračun leta 2013 

I. SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74+78 ) 6.676.642 

   

 TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 ) 3.608.470 

   

70 DAVČNI PRIHODKI 2.645.641 

 700 Davki na dohodek in dobiček 2.203.820 

 703 Davki na premoženje 352.031 

 704 Domači davki na blago in storitve 89.790 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 962.829 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 354.606 

 711 Takse na pristojbine 478 

 712 Globe in druge denarne kazni 2.626 

 714 Drugi nedavčni prihodki 605.119 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 865.131 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 865.131 

73 PREJETE DONACIJE 30.000 

. 730 Prejete donacije iz domačih virov 30.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.173.041 

. 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.173,041 

   

II. SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 ) 6.576.642 

40 TEKOČI ODHODKI 888.421 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 184.875 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 33.858 

 402 Izdatki za blago in storitve 669.688 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.254.522 

 410 Subvencije 13.355 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 594.592 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 295.124 

 413 Drugi tekoči domači transferi 351.451 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.428.154 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.428.154 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 5.545 

 432 Investicijski transferi 5.545 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I. - II. ) 100.000 

   

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v Evrih 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 100.000 

 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 100.000 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin 
 
Štev.: 007-07/2013 
Datum: 12.6.2013 
 
 Občina Gorišnica 
 Jožef Kokot, župan 
 

 

 
OBČINA GORNJI GRAD 

 
472. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu 

Občine Gornji Grad za leto 2013 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 
100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl 
US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 
16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin št.3/11, 5/12), je Občinski svet 
Občine Gornji Grad, na 25. redni seji, dne, 20.6.2013 
sprejel 
 

ODLOK  
O 2. SPREMEMBI ODLOKA PRORAČUNU OBČINE 

GORNJI GRAD ZA LETO 2013 
 
1.  Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

V Odloku o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine 
Gornji Grad za leto 2013 se spremeni 2. člen in se glasi: 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih 
  

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 2. rebalans proračuna 2013 

  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.260.006 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  2.221.177 

 70 DAVČNI PRIHODKI 2.045.590 

  700 Davki na dohodek in dobiček 1.868.123 

  703 Davki na premoženje 94.910 

  704 Domači davki na blago in storitve 82.557 

  706 Drugi davki 0 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 176.587 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 91.200 

  711 Takse in pristojbine 2.500 
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  712 Denarne kazni 1.100 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

  714 Drugi nedavčni prihodki 81.787 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 9.264 

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 6.802 

  721 Prihodki od prodaje zalog 0 

                  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.462 

 73 PREJETE DONACIJE 0 

  730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.028.565 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 736.338 

               741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 292.227 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.390.052 

 40 TEKOČI ODHODKI 1.110.105 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 146.126 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 22.489 

  402 Izdatki za blago in storitve 830.130 

  403 Plačila domačih obresti 30.000 

  409 Rezerve 81.360 

 41 TEKOČI TRANSFERI 850.749 

  410 Subvencije 35.000 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 509.127 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 122.197 

  413 Drugi tekoči domači transferi 184.425 

  414 Tekoči transferi v tujino 0 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.330.304 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.330.304 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 98.894 

  431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso            pror. por. 87.500 

  432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom 11.394 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -130.046 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v evrih 
  

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 2. rebalans proračuna 2013 

  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

  750 Prejeta vračila danih posojil 0 

  751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443) 0 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

  440 Dana posojila 0 

  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in      drugih 
osebah javnega prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti 

0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  0 

  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
  (IV.-V.)  

 
C. RAČUN FINANCIRANJA v evrih 
  

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 2. rebalans proračuna 2013 

  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

 50 ZADOLŽEVANJE 0 

  500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 129.000 

 55 ODPLAČILA DOLGA 129.000 

  550 Odplačila domačega dolga 129.000 

  

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH -259.046 
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  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    - ali 0 ali +  

  

X. NETO ZADOLŽEVANJE -129.000 

  (VII.-VIII.)        

  

XI. NETO FINANCIRANJE -259.046 

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

  

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 259.046 

9009 Splošni sklad za drugo  - ali 0 ali + 259.046 

 
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 
proračunu in se objavita na spletni strani Občine Gornji 
Grad . 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad 
ostanejo nespremenjeni. 
 

3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih  občin 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 03201-0025/2010-2013-4 
Gornji Grad, 20.6.2013 
 
 Občina Gornji Grad 
 Stanko Ogradi, župan 
 

 

 
OBČINA KRANJSKA GORA 

 
473. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje Občine Kranjska Gora (uradno 
prečiščeno besedilo - PUP KG - UPB3) 

 
Na podlagi 16. člena statuta občine Kranjska Gora (Ur. 
list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010 IN 3672012) in 
90. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. list RS, št. 
55/2007) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 
svoji redni 26. seji, dne 19.06.2013 sprejel Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo - PUP KG - 
UPB3), ki obsega: 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorski ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora, uradno prečiščeno besedilo - PUP 
KG - UPB2 (UL RS, št. 46/09), 

 Odlok o (7) spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska 
Gora (UGSO, št. 12/2013). 

 
ODLOK 

O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH 
ZA OBMOČJE OBČINE KRANJSKA GORA 

(URADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PUP KG – 
UPB3) 

 
 

I.  Splošne določbe 
 

1. člen 
S tem odlokom se sprejme prečiščeno besedilo (PUP 
KG - UPB3), ki zajema naslednje odloke: 

 odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo 
– Ur.l.RS, št. 46/09) 

 odlok o (7) spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za občino Kranjska 
Gora (UGSO, št. 12/2013). 

 
2. člen 

Prostorski ureditveni pogoji so prostorski izvedbeni akt, 
ki določa merila in pogoje za poseganje v prostor. 
Prostorski ureditveni pogoji določajo pogoje za vse 
posege v prostor, za katere je treba pridobiti lokacijsko 
dovoljenje in tiste posege, ki jih je treba priglasiti. 
 

3. člen 
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo: 

 prečiščeno besedilo odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih (Ur.l.RS, št. 46/09) in  

 odlok o (7) spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za občino Kranjska 
Gora (UGSO, št. 12/2013). 

K prečiščenemu besedilu odloka o PUP za občino 
Kranjska Gora – UPB3 se kot sestavni del odloka 
uporabljajo naslednji grafični prikazi: 

 grafični prikaz (3a) sprememb in dopolnitev PUP 
(Ur.l.RS, št. 17/02) za celotno območje občine in 
spremenjeni grafični prikazi posameznih 
ureditvenih območij, kot sledi iz sprememb PUP: 

 grafični prikaz (4) sprememb in dopolnitev 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine 
Kranjska Gora (Ur.l.RS, št. 113/02) v merilu 
1:5000, PKN Kranjska Gora 39, PKN Mojstrana 
31; 

 grafični prikaz (5) sprememb in dopolnitev PUP 
(Ur.l.RS, št. 82/05), ki je sestavni del odloka in 
določa razmejitve ter merila in pogoje za posege v 
prostor v merilu 1:5000 (en list) in v merilu 1:1000 
(en list), 

 grafični prikaz (6) sprememb in dopolnitev PUP 
(Ur.l.RS, št. 111/08) v merilu 1:2000: 
karta 01: naselje Kranjska Gora - Log, območje 
urejanja KG SK 6/1  
karta 02: naselje Kranjska Gora, območje urejanja 
KG H3 Hotel Kompas 
karta 03: naselje Kranjska Gora, območje urejanja 
KG H6 Hotel in igralnica Korona 
karta 04: naselje Kranjska Gora - Log, območje 
urejanja KG M1 
karta 05: naselje Kranjska Gora, območje urejanja 
KG H7/2 Hotel Erika 
karta 06: naselje Gozd Martuljek, območje urejanja 
KG S5 in KG R11 apartmajsko naselje Špik 
karta 07: naselje Mojstrana, območje urejanja DM 
S1, ureditvena enota e 
karta 08: naselje Mojstrana, območje urejanja DM 
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S1, ureditvena enota bs. 

 grafični prikaz (7) sprememb in dopolnitev PUP 
(UGSO, št. 12/2013): 
list 1: Lokacija Podkoren, parceli 26/1 in 26/2, k.o. 
Podkoren, merilo 1:400  
list 2: Lokacija Podkoren, parcela št.  26/4, k.o. 
Podkoren, merilo 1:400  
list 3: Lokacija Gozd Martuljek, parcela št. 251/2, 
k.o. Gozd, varianta 1, merilo 1:200 
list 4: Lokacija Gozd Martuljek, parcela št. 251/2, 
k.o. Gozd, varianta 2, merilo 1:200 
list 5: Lokacija Mojstrana, parcela št. 1394, k.o. 
Dovje, merilo 1:200 
list 6: Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem 
zidu - 1, merilo 1:20 
list 7: Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem 
zidu - 2, merilo 1:20 
list 8: Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem 
zidu - 3, merilo 1:20 

Prečiščeno besedilo odloka o PUP vsebuje tudi 
prenovljeno obrazložitev pogojev za posege v prostor. 
 

4. člen 
Prostorski ureditveni pogoji določajo: 

 funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in 
kvaliteto graditve ali drugega posega, 

 pogoje za oblikovanje posegov v prostor, 

 pogoje za določanje gradbenih parcel in 
funkcionalnih zemljišč, 

 pogoje za prometno urejanje, 

 pogoje za komunalno in energetsko 
opremljanje, 

 pogoje za varstvo voda  

 pogoje za varstvo naravne in kulturne 
dediščine ter 

 posebne pogoje za posege v prostor. 
 

5. člen 
(1) Skupni pogoji veljajo za vsa istovrstna območja 
urejanja, površine in ureditvene enote, razen če v 
posebnih pogojih ni določeno drugače.  
(2) Pogoji so prostorsko določeni za celotno 
obravnavano območje, za posamezna območja 
urejanja, za površine, za ureditvene enote, ponekod pa 
tudi za posamično parcelo ali lokaliteto.  
(3) Območje urejanja je prostorsko zaokroženo 
območje, namenjeno poselitvi in s pretežno enotno 
namembnostjo objektov in površin. Ureditvene enote so 
manjši deli območij urejanja, ki pretežno vsebujejo 
enovite določbe glede oblikovanja. Površine so 
zemljišča, ki pretežno niso namenjena poselitvi in 
pokrivajo prostor izven območij urejanja. 
 

6. člen 
(1) Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo, 
gozdarstvo, lov in ribolov.  
(2) Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, 
promet, gostinstvo in storitve. 
(3) Gostinstvo po tem odloku je gostinska dejavnost, ki 
se odvija v naslednjih vrstah gostinskih obratov: 
gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in 
drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih 
in na kmetijah z nastanitvijo, hoteli, moteli, penzioni, 
prenočišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, 
okrepčevalnice, bari, obrati za pripravo in dostavo jedi. 
Druge dejavnosti gostinstva so v odloku urejene 
posamično, za vsako vrsto gostinskega obrata posebej. 
Za gostinstvo po tem odloku se ne šteje bivanje v 

počitniških hišah in počitniških stanovanjih. Apartmaji so 
(gl. zakon o gostinstvu) oblika nastanitvenih prostorov 
kot del gostinske nastanitvene dejavnosti. Apartmaji po 
tem odloku niso stanovanja, namenjena bivanju ali 
občasnemu bivanju (vikend stanovanja). Sem prav tako 
ne sodijo študentski domovi, samski domovi in 
stanovanjski hoteli. 
(4) Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, 
socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, 
kultura, uprava, cerkev in svobodni poklici. 
(5) Sekundarna bivališča po tem odloku so počitniške 
hiše, počitniška stanovanja, počitniški apartmaji in druge 
bivalne površine, ki jih lastnik uporablja delno ali 
pretežno za lastne potrebe in mu ne služijo za trajno 
bivanje. Za obstoječa sekundarna bivališča se štejejo 
objekti in stanovanja, kjer ne bivajo prebivalci s stalnim 
bivališčem v občini Kranjska Gora. Za obstoječa 
sekundarna bivališča se štejejo tudi stavbe, ki imajo za 
tak namen pridobljeno lokacijsko in gradbeno 
dovoljenje. 
(6) črtano 
(7) Regulacijska linija je črta, ki omejuje površine, ki so 
potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih površin in je 
določena v grafičnem prikazu. 
(8) Gradbena linija je črta, na katero mora biti 
postavljena fasada objekta in je določena v grafičnem 
prikazu. 
(9) Gradbena meja določa skrajni zunanji rob, do 
katerega lahko seže tloris objekta in je določena v 
grafičnem prikazu. 
(10) črtano 
(11) črtano 
(12) Nekateri izrazi (kot npr. gradbena parcela, 
funkcionalno zemljišče, rekonstrukcija, pomožni in 
začasni objekti) imajo s spremembo ZGO-1B v 
nekaterih primerih določen drugačen pomen, kot je bil 
določen s predpisi v času sprejetja Odloka o PUP (Ur.l. 
RS, 37/02). Določbe iz tega odloka je treba nadalje 
smiselno uporabljati. V primeru dvoumnosti, odlok 
tolmači občina Kranjska Gora. Določbe iz odloka o PUP 
Kranjska Gora je treba nadalje spoštovati in uporabljati 
v smislu določb urbanističnega urejanja oz. oblikovanja 
(npr. določbe o funkcionalnem zemljišču iz odloka o 
PUP se uporabljajo v smislu zagotavljanja 
nezazidanega dela gradbene parcele). 
(13) Pojem »nadomestna gradnja« je določen v ZGO- ju 
in pomeni odstranitev obstoječega in gradnjo novega 
objekta. Obstoječi objekt se odstrani in na mestu poprej 
odstranjenega objekta se postavi nov objekt, ki je po 
velikosti in namembnosti enak odstranjenemu.  
(14) V PUP se uporablja tudi izraz »novogradnja kot 
nadomestitev obstoječega objekta«, kar ni enako 
»nadomestna gradnja«. Nadomestitev je odstranitev 
objekta in novogradnja na isti lokaciji, vendar lahko z 
drugačnimi gabariti in namembnostjo. 
 
II.  Meja območja, ki se ureja s prostorskimi 

ureditvenimi pogoji 
 

7. člen 
Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi 
pogoji, obsega celotno območje občine Kranjska Gora, 
razen območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov. 
 

8. člen 
(1) Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje 
za naslednja območja urejanja: 
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Naziv območja urejanja Planska 
celota 

Oznaka 
območja 
urejanja 

Tip ureditvenih enot v 
območju urejanja 

Območja, 
predvidena za  
urejanje s PIN  

     
Rateče - ob potoku R S1  ZN* 
Rateče - mejni prehod R T1 x  
Rateče - Kamne R H1  UN* 
Rateče R SK 1/1 v  
Rateče - vzhod R SK 1/2 v  
Rateče - vzhod 1 R SK 2  ZN* 
Rateče - vikendi R W1 v  
Smučišče Planica R R2   
Smučišče Lom R R3   
Smučišče Tromeja R R4   
Rateče - Suše R E1   
Rateče - pokopališče R Zp1 x  

     
Podkoren KG SK1 v, p  
Podkoren - vzhod KG SK2/1 v  
Podkoren - vzhod KG SK2/2 v  
Podkoren - vikendi KG W1 v  
Smučišča Podkoren KG R1   
Poligon Podkoren KG R2/1   
Poligon Podkoren KG R2/2   
Korensko sedlo - mejni prehod KG T3   
Podkoren - pokopališče KG Zp1 x  

     
Kranjska Gora - pod Vitrancem KG H2 h ZN* 
Kranjska Gora - Kompas KG H3 h, x, p, pm  
Kranjska Gora - Prisank KG H4 v, h, x, p  
Kranjska Gora - Lek KG H5 v, p, h, i  
Kranjska Gora - Casino KG H6 x, t  
Kranjska Gora - Jasna - jug KG H7 v  
Kranjska Gora – hotel Erika KG H7/2 h, i  
Kranjska Gora KG SK3/1 v, vd, h, x, p  
Kranjska Gora - železniška postaja KG SK3/2 v, p, x  
Kranjska Gora - Črtenje KG SK4 v  
Kranjska Gora - ob Borovški KG SK5 v, p  
Kranjska Gora - Log KG SK6/1 v, d, p  
Kranjska Gora – Log, obrt KG M1 v  
Kranjska Gora - Log KG R7/3 v  
Kranjska Gora - Log KG SK6/2 v, p  
Kranjska Gora - Čičare KG S2 bs  
Kranjska Gora - Črtenje KG S3 bs  
Kranjska Gora - Jasna KG W2 v  
Kranjska Gora - smučišča KG R3   
Kranjska Gora - Porentov dom KG R4  UN* 
Kranjska Gora - ob Pišnici KG R5   
Kranjska Gora - Trebež KG R6   
Kranjska Gora – sotočje Save in 
Pišnice 

KG R7/1 do 
7/3 

 UN* 

Kranjska Gora - travnik KG R8   
Kranjska Gora – smučišča Trebež KG R9   
Kranjska Gora - Rutč KG R12   
Kranjska Gora - pokopališče KG Zp2   

     
Gozd Martuljek - hotel Špik KG H8 h, i   
Gozd Martuljek - zahod KG SK7/1 v, p  
Gozd Martuljek - zahod KG SK7/2 v  
Gozd Martuljek  KG S5 v, sb, pm, t  
Gozd Martuljek - vzhod KG S6  ZN* 
Gozd Martuljek - vzhod  KG SK8/1 v, bs  
Gozd Martuljek - vzhod  KG SK8/2 v,   
Gozd Martuljek - smučišča KG R10   
Gozd Martuljek – apartmajsko naselje KG R11 a, c, i, pm, p, t  
Gozd Martuljek - ČN Tabre KG O2 x  

     

Belca - Podkuže DM SK1 v  
Belca - ob potoku DM SK2 v  
Belca - vzhod DM SK3 v  
Mojstrana - levi breg DM SK4 v  
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Naziv območja urejanja Planska 
celota 

Oznaka 
območja 
urejanja 

Tip ureditvenih enot v 
območju urejanja 

Območja, 
predvidena za  
urejanje s PIN  

Mojstrana - desni breg DM SK5 v  
Mojstrana - fabrka DM SK6  UN* 
Mojstrana - novi del DM S1 e, bs, x, p  
Mojstrana - območje KOOP DM P1 d  
Mojstrana - športni center Proda DM R1 d, i  
Mojstrana - pri Rosu DM R2  UN* 
Mojstrana - Mlačca DM R3 p, i  
Mojstrana - smučišča DM R4   
Mojstrana - travnik DM S4  ZN* 
Mojstrana - peskokop DM E1   
Mojstrana  DM T1 d, t  

     
Dovje - Vatiš DM SK7/1 v  
Dovje - Vatiš DM SK7/2 v  
Dovje - Vatiš DM SK7/3   
Dovje DM SK8 v  
Dovje - vzhod DM S2 e  
Dovje - zahod DM S3  ZN* 
Vatiš - LIP DM P2 d  
Kamp Dovje DM R5   
Dovje - pokopališče DM Zp1 x  

     
Železniška proga, reducirne postaje  T1, RP  LN* 
Predor Karavanke  T2   

     
Rateče, poveljniško mesto, 
izključna raba 

R U   

Podkoren, vadišče, izključna 
raba 

KG V   

Vošca planina, vadišče, izključna raba KG V   
Dovje, vadišče, izključna raba DM V   
Tamar, vadišče, izključna raba R V   
Dovje, vadišče, izključna raba DM V   
 
(2) S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov: 
 

Naziv območja urejanja Plan. 
celota 

Oznaka obm. 
urej. 

Uradna objava 

Zelenci KG B Ureditveni načrt Zelenci, Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 32/96 

Kranjska Gora - pokopališče KG Zp2 Zazidalni načrt pokopališča v Kranjski Gori, UVG 
26/78 

Kranjska Gora - Log KG S5 Zazidalni načrt Log, Uradni list RS, št. 30/96 in 
50/96 

Gozd Martuljek - vikendi 1 KG W3 Zazidalni načrt za weekend naselje V1 in V2, UVG 
22/73 

Gozd Martuljek - vikendi 2 KG W4 Zazidalni načrt za weekend naselje V1 in V2, UVG 
22/73 

Podkoren - hotel KG H1 Zazidalni načrt Ledine Podkoren (ureditveno 
območje KG2/H1), UVG, št. 32 /97, 34/97 in 38/97 
(2.9.97) 

 
(3) Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi 
ureditvenimi pogoji, meje območij urejanja in površin ter 
meje ureditvenih enot so določene v grafičnem prikazu. 
 
III.  Skupni pogoji za posege v prostor 
 
1.  Funkcija območja s pogoji za izrabo in 

kvaliteto graditve ali drugega posega 
 
a) Namembnosti območij in površin 
 

8.a člen 
Funkcija območij in površin je določena z dopustnimi 
dejavnostmi in dopustnimi vrstami posegov v prostor. 
Rabe prostora so: 
 

(a) območja in površine za poselitev: 
(1) območja za stanovanja in kmetije (SK), 
(2) območja za stanovanja (S), 
(3) območja za turistične objekte (H), 
(4) območja za oskrbne sisteme (O), 
(5) območja za mešane dejavnosti (M), 
(6) območja za proizvodnjo (P), 
(7) območja za transport (T), 
(8) območja za sekundarna bivališča (W), 
(9) območja za rekreacijo (R), 
(10) območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe, 
(11) območja za eksploatacijo (E), 
(12) območja za pokopališče (Zp), 
(13) površine za obrambo (oznaki U in P v 
očrtanem kvadratu), 
(14) površine razpršene gradnje (z) 
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(15) površine za kmetije izven vasi (k) 
 
(b) površine, ki niso namenjene poselitvi: 

(1) kmetijska zemljišča – prvo območje kmetijskih 
zemljišč (1), 
(2) kmetijska zemljišča – drugo območje kmetijskih 
zemljišč (2), 
(3) gozdna zemljišča (G), 
(4) varovalni gozd (Gv), 
(5) gozd posebnega namena (Gn), 
(6) naravni biotop (B), 
(7) vodna zemljišča (V), 
(8) nerodovitna zemljišča, prodišča, visokogorje 
(N). 

 
8.b člen 

(1) Za obstoječe objekte z namembnostjo, ki ni v skladu 
s PUP, je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s 
pridobljenim dovoljenjem in v okviru veljavnih okoljskih 
predpisov (hrup, varstvo okolja...). 
Dopustna je sprememba namembnosti v okviru 
dopustnih dejavnosti, ki jih določa PUP, za obseg novih 
ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno 
zagotoviti parkirišča v okviru določb PUP. 
(2) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za 
urbanistično in arhitekturno oblikovanje po PUP (npr. 
nima funkcionalnega zemljišča ali nima zadostnih 
odmikov od parcelne meje, nima zadostne velikosti 
zemljiške/gradbene parcele) je dopustna nadaljnja raba 
objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem in raba v 
okviru dopustnih dejavnosti. 
Dopustna je sprememba namembnosti v okviru 
dopustnih dejavnosti, ki jih določa PUP, za obseg novih 
ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno 
zagotoviti parkirišča v okviru določb PUP. Za te objekte 
je dopustna izraba ureditev do 4 stanovanj. 
Dopustne vrste posegov so:  

 rekonstrukcija ob pogojih za arhitekturno oblikovanje 
za novogradnje,  

 dozidave in nadzidave niso dopustne, 

 podkletitev v gabaritu obstoječega tlorisa, 

 nadomestna gradnja na enakem mestu in v enakih 
gabaritih, 

 nadomestitev objekta – v enakih ali manjših 
gabaritih. 

 
3.) Za obstoječe objekte, ki presegajo merila za 
urbanistično in arhitekturno oblikovanje po PUP (t.j. 
obstoječ objekt ima manjše odmike od predpisanih, ima 
pa zadostno velikost zemljiške/gradbene parcele, 
velikost parcele omogoča dozidave ali tudi novogradnje) 
je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s 
pridobljenim dovoljenjem in raba v okviru dopustnih 
dejavnosti. 
Dopustna je sprememba namembnosti v okviru 
dopustnih dejavnosti, ki jih določa PUP, za obseg novih 
ali povečanih dejavnosti (kapacitet) je potrebno 
zagotoviti parkirišča v okviru določb PUP. 
Dopustne vrste posegov so:  

 rekonstrukcija ob pogojih za arhitekturno 
oblikovanje za novogradnje,  

 dozidave, nadzidave so dopustne pod pogoji za 
novogradnje objektov, 

 dopustna je podkletitev objekta, 

 izjemoma so v območju etnološkega spomenika 
dopustne dozidave, nadzidave in podkletitev z 
manjšimi odmiki od dopustnih za novogradnje, 
vendar le s soglasjem soseda, 

 nadomestna gradnja na enakem mestu in v enakih 
gabaritih, 

 nadomestitev objekta – v enakih ali manjših 

gabaritih; v večjih gabaritih pa v skladu z zgornjimi 
alinejami. 

 
9. člen 

(1) Območja za stanovanja in kmetije (SK): 
(1a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 stanovanja, razen samskih in študentskih domov, 

 kmetije, 

 sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih 
sekundarnih bivališčih, 

 terciarne in kvartarne dejavnosti, razen apart 
hotelov, apartmajskih naselij, samskih domov, 
študentskih domov, stanovanjskih objektov 
namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih 
nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu 
bivanju, 

 proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 
120 m

2 
in prekomerno ne vplivajo na okolje, 

locirane so lahko le v pritličju ali kleti objekta, 

 šport in rekreacija. 
(1b) dopustne so naslednje vrste posegov:  

 za obstoječe objekte (razen za sekundarna 
bivališča) so dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, v posameznem objektu je 
dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča 
je treba zagotoviti na lastnem zemljišču - za vsako 
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, 
izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih 
parkiriščih, če na zemljišču teh potreb ni možno 
zagotoviti in stavba leži v območjih ohranjanja 
značilne vaške zazidave (etnološka dediščina); 

 za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna 
vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, 
odstranitve objektov; dozidave in nadzidave so 
dopustne le v primeru izboljšave funkcionalne 
zasnove in nastanitvenega standarda obstoječega 
objekta (dopustno je povečanje zazidane površine 
objekta do 20% za stavbe z enim sekundarnim 
stanovanjem), ni pa dopustno: povečevanje 
nastanitvenih kapacitet ali povečevanje števila 
sekundarnih stanovanj, 

 dopustne so spremembe namembnosti obstoječih 
objektov v dejavnosti, ki so za obravnavano 
območje urejanja določene v prejšnjem odstavku, 
razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so 
navedene v nadaljnjih alinejah,  

 spremembe namembnosti obstoječih gostinskih 
objektov niso dopustne, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v sekundarna bivališča niso dopustne, 

 dopustne novogradnje objektov, razen v 
ureditvenih enotah parkovne in druge zelene 
površine (p) in igrišča (i), v posameznem objektu je 
dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča 
je treba zagotoviti na lastnem zemljišču - za vsako 
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, 

 novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, 

 dopustne postavitve pomožnih in začasnih 
objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(2) Območja za stanovanja (S): 
(2a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 
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 stanovanja, razen samskih in študentskih domov, 

 sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih 
sekundarnih bivališčih, 

 spremljajoče terciarne dejavnosti za potrebe 
stanovanjskih območij,  

 kvartarne dejavnosti, razen apart hotelov, 
apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih 
domov, stanovanjskih objektov namenjenih 
sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih 
objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju, 

 proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 
60 m

2
 in prekomerno ne vplivajo na okolje, locirane 

so lahko le v pritličju ali kleti objekta, 

 šport in rekreacija. 
(2b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte (razen za sekundarna 
bivališča) so dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, v posameznem objektu je 
dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča 
je treba zagotoviti na lastnem zemljišču - za vsako 
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, 
izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih 
parkiriščih, če na zemljišču teh potreb ni možno 
zagotoviti in stavba leži v območjih ohranjanja 
značilne vaške zazidave (etnološka dediščina); 

 za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna 
vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, 
odstranitve objektov; dozidave in nadzidave so 
dopustne le v primeru izboljšave funkcionalne 
zasnove in nastanitvenega standarda obstoječega 
objekta (dopustno je povečanje zazidane površine 
objekta do 20% za stavbe z enim sekundarnim 
stanovanjem), ni pa dopustno: povečevanje 
nastanitvenih kapacitet ali povečevanje števila 
sekundarnih stanovanj, 

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov  v dejavnosti, ki so za obravnavano 
območje urejanja določene v prejšnjem odstavku, 
razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so 
navedene v nadaljnjih alinejah,  

 spremembe obstoječih gostinskih objektov niso 
dopustne, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v sekundarna bivališča niso dopustne, 

 dopustne novogradnje objektov, razen v 
ureditvenih enotah parkovne in druge zelene 
površine (p) in igrišča (i), v posameznem objektu je 
dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča 
je treba zagotoviti na lastnem zemljišču - za vsako 
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, 

 novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, 

 dopustne postavitve pomožnih in začasnih 
objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(3) Območja za turistične objekte (H) v ureditvenih 
enotah za hotele (h) in svojstveno oblikovanje (x): 
(3a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 gostinstvo, razen apart hotelov, apartmajskih 
naselij, samskih domov, študentskih domov, 
stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu 
bivanju in drugih nastanitvenih objektov, 
namenjenih sekundarnemu bivanju, 

 trgovina in storitve, kot dopolnilna dejavnost 

osnovni turistični (gostinski) namembnosti, locirane 
so lahko v kletni in pritlični etaži, vendar ne smejo 
preseči 1/2 zazidane površine objekta v 
posamezni etaži, 

 rekreacija in kulturne dejavnosti, kot dopolnilna 
dejavnost osnovni turistični (gostinski) 
namembnosti, locirane so lahko v kletni in pritlični 
etaži, vendar ne smejo preseči 1/2 zazidane 
površine objekta v posamezni etaži, 

 zdravstvene dejavnosti in sicer brez bolnišničnih 
ali zdraviliških nastanitvenih kapacitet, ki po 
površini ne smejo preseči 100 m

2
, locirane so 

lahko v kleti ali pritličju, 

 dopolnilne dejavnosti v skupni površini ne smejo 
preseči 1/2 zazidane površine objekta v 
posamezni etaži, 

 stanovanje za lastnika oz. upravljalca objekta, 
vendar največ eno stanovanje na objekt. 

(3b) dopustne so naslednje vrste posegov:  

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov,  

 dopustne dozidave za potrebe gostinskih storitev 
prehrane in za rekreacijske namene v sklopu 
hotela ali drugega gostinskega objekta, 

 dopustne rekonstrukcije fasade in razširitve z 
zimskimi vrtovi, 

 dopustne spremembe namembnosti v dejavnosti, 
ki so za obravnavano območje urejanja določene v 
prejšnjem odstavku,  

 spremembe obstoječih gostinskih objektov niso 
dopustne,  

 spremembe namembnosti objektov terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja 
in v gostinske nastanitvene dejavnosti, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v sekundarna bivališča niso dopustne, 

 novogradnje objektov,  

 novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, 

 postavitve začasnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
Ograjevanje funkcionalnih zemljišč tako, da je 
onemogočen prehod pešcev, ni dopustno. 
(4) Območja za turistične objekte (H) v ureditvenih 
enotah vas (v): 
(4a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 gostinstvo, razen apart hotelov, apartmajskih 
naselij samskih domov, študentskih domov, 
stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu 
bivanju in drugih nastanitvenih objektov, 
namenjenih sekundarnemu bivanju, 

 stanovanja v obstoječih stanovanjskih objektih, 

 trgovina, storitve rekreacija in kulturne dejavnosti 
kot dopolnilna dejavnost osnovni turistični 
(gostinski) namembnosti, locirane so lahko v kleti 
ali pritličju objekta, vendar po površini ne smejo 
preseči 1/2 zazidane površine objekta v 
posamezni etaži, 

 zdravstvene dejavnosti in sicer brez bolnišničnih 
ali zdraviliških nastanitvenih kapacitet, ki po 
površini ne smejo preseči 100 m

2
. 

(4b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, povečevanje števila 
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stanovanjskih enot ni dopustno, parkirišča je treba 
zagotoviti na lastnem zemljišču - za vsako 
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, 

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) 
v dejavnosti, ki so za obravnavano območje 
urejanja določene v prejšnjem odstavku,  

 spremembe namembnosti obstoječih gostinskih 
objektov niso dopustne, 

 spremembe namembnosti objektov terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja 
in v gostinske nastanitvene dejavnosti,  

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v stanovanja in sekundarna bivališča niso 
dopustne, 

 dopustne novogradnje za gostinstvo,  

 novogradnje stanovanj in sekundarnih bivališč niso 
dopustne, razen novogradnje kot nadomestitve 
obstoječih stanovanjskih objektov, 

 dopustne postavitve pomožnih in začasnih 
objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve za zavarovanje pred škodo in nesrečami, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(5) V območjih za oskrbne sisteme (O): 
(5a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 komunalne in energetske dejavnosti, 

 promet, trgovina, storitve, gostinske storitve 
prehrane in točenja pijač, 

 šport in rekreacija. 
(5b) dopustne so naslednje vrste posegov:  

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov,  

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) 
v dejavnosti, ki so za obravnavano območje 
urejanja določene v prejšnjem odstavku, 

 spremembe namembnosti obstoječih gostinskih 
nastanitvenih objektov niso dopustne,  

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v sekundarna bivališča niso dopustne, 

 dopustne novogradnje objektov, razen v 
ureditvenih enotah parkovne in druge zelene 
površine (p) in igrišča (i),  

 novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, 

 dopustne postavitve pomožnih in začasnih 
objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(6) Območja za mešane dejavnosti (M): 
(6a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 storitve, 

 proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 
300m

2
, 

 trgovina za občasno oskrbo, 

 gostinstvo, razen apart hotelov, apartmajskih 
naselij, samskih domov, študentskih domov, 
stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu 

bivanju in drugih nastanitvenih objektov, 
namenjenih sekundarnemu bivanju, 

 stanovanja skupaj z zgoraj navedenimi 
dejavnostmi. 

 

 (6b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, povečevanje števila 
stanovanjskih enot ni dopustno, parkirišča je treba 
zagotoviti na lastnem zemljišču - za vsako 
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, 

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) 
v dejavnosti, ki so za obravnavano območje 
urejanja določene v prejšnjem odstavku, 

 spremembe namembnosti obstoječih gostinskih 
objektov niso dopustne,  

 spremembe namembnosti objektov terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja 
in v gostinske nastanitvene dejavnosti, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v sekundarna bivališča niso dopustne, 

 dopustne novogradnje objektov, razen v 
ureditvenih enotah parkovne in druge zelene 
površine (p) in igrišča (i), novogradnje 
stanovanjskih objektov so dopustne le skupaj s 
storitvami, proizvodnimi dejavnostmi, trgovino ali 
gostinstvom, v posameznem objektu z dejavnostjo 
je lahko urejeno eno stanovanje, 

 novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, 

 dopustne postavitve pomožnih in začasnih 
objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(7) Območja za proizvodnjo (P): 
(7a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 proizvodne dejavnosti, 

 trgovina, gostinstvo in storitve, razen apart hotelov, 
apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih 
domov, stanovanjskih objektov namenjenih 
sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih 
objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju, 

 kvartarne dejavnosti, 

 šport in rekreacija. 
(7b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, 

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov v dejavnosti, ki so za obravnavano 
območje urejanja določene v prejšnjem odstavku, 
razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so 
navedene v nadaljnjih alinejah,  

 spremembe namembnosti obstoječih gostinskih 
objektov niso dopustne, 

 spremembe namembnosti objektov terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja 
in v gostinske nastanitvene dejavnosti, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v sekundarna bivališča niso dopustne, 

 dopustne novogradnje objektov, razen v 
ureditvenih enotah parkovne in druge zelene 
površine (p) in igrišča (i), novogradnje 
stanovanjskih objektov so dopustne le skupaj s 
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storitvami, proizvodnimi dejavnostmi, trgovino ali 
gostinstvom,  

 novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, 

 dopustne postavitve pomožnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja,  

 vodnogospodarske ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(8) Območja za transport (T): 
(8a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 promet. 
(8b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov,  

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) 
v dejavnosti, ki so za obravnavano območje 
urejanja določene v prejšnjem odstavku, 
spremembe obstoječih gostinskih nastanitvenih 
objektov niso dopustne,  

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v sekundarna bivališča niso dopustne, 

 dopustne novogradnje objektov,  

 novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, 

 dopustne postavitve pomožnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(9) Območja za sekundarna bivališča (W): 
(9a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 

dejavnosti: 

 sekundarno bivanje, 

 šport in rekreacija, 

 gostinske nastanitvene storitve, razen apart 
hotelov, apartmajskih naselij, samskih domov, 
študentskih domov, stanovanjskih objektov 
namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih 
nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu 
bivanju, 

 gostinske storitve prehrane le za obstoječe 
objekte, 

 stanovanja le v obstoječih stanovanjskih objektih. 
(9b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov; v 
posameznem objektu je dopustna ureditev največ 
enega stanovanja,  

 dozidave in nadzidave so dopustne v primeru 
izboljšave funkcionalne zasnove in nastanitvenega 
standarda (dopustno povečanje zazidane površine 
objekta do 20%), ni pa dopustno: povečevanje 
nastanitvenih kapacitet v posameznem objektu ali 
povečevanje števila sekundarnih stanovanj 
(bivalnih enot),  

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov  v dejavnosti, ki so za obravnavano 
območje urejanja določene v prejšnjem odstavku, 
razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so 
navedene v nadaljnjih alinejah 

 spremembe namembnosti obstoječih gostinskih 
objektov niso dopustne,  

 spremembe namembnosti objektov terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja 
in v gostinske nastanitvene dejavnosti, 

 dopustne novogradnje objektov, v posameznem 
objektu je dopustna ureditev največ enega 
stanovanja,  

 dopustne postavitve pomožnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(10) Območja za rekreacijo (R):  
(10a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti:  

 šport in rekreacija, 

 storitve za šport in rekreacijo, 

 gostinstvo, in sicer brez nastanitvenih kapacitet. 
(10b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, 
odstranitve objektov, 

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) 
v dejavnosti, ki so za obravnavano območje 
urejanja določene v prejšnjem odstavku, 

 spremembe namembnosti obstoječih gostinskih 
nastanitvenih objektov niso dopustne,  

 dopustne novogradnje objektov,  

 dopustne ureditve rekreacijskih in športnih površin, 

 dopustne postavitve pomožnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(11) Območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe (kjer je 
osnovna namembnost kmetijska, gozdna ali vodna): 
(11a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja 
osnovne namembnosti površin. 

Na stavbnih zemljiščih znotraj območij za rekreacijo so 
dopustne dejavnosti: 

 šport in rekreacija, 

 storitve za šport in rekreacijo, 

 gostinstvo brez nastanitvenih kapacitet. 
(11b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte na stavbnih zemljiščih 
dopustna vzdrževalna dela, adaptacija, 
rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, odstranitve 
objektov, 

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov, razen sprememb gostinskih objektov, ki 
niso dopustne, 

 dopustne ureditve rekreacijskih površin, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
Gradnja objektov ni dopustna, razen stebrov žičnic, 
akumulacijskih zbiralnikov vode za zasneževanje in 
infrastrukture za zasneževanje smučišč. 
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(12) Območja za eksploatacijo (E): 
(12a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 izkoriščanje mineralnih surovin. 
(12b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 dopustne postavitve pomožnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(13) Območja pokopališč (Zp): 
(13a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 pokopavanje, 

 dejavnosti cerkve, 

 dejavnosti kulture. 
(13b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov,  

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov v dejavnosti, ki so za obravnavano 
območje urejanja določene v prejšnjem odstavku,  

 dopustne novogradnje objektov,  

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(14) Površine za obrambo (oznaki U in P v očrtanem 
kvadratu): 
(14a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 obrambne dejavnosti, 

 dejavnosti zaščite in reševanja. 
(14b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte (razen za sekundarna 
bivališča) dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, 
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve 
objektov,  

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov (razen sekundarnih bivališč) v dejavnosti, 
ki so za obravnavane površine določene v 
prejšnjem odstavku, spremembe namembnosti 
objektov ali delov objektov v sekundarna bivališča 
niso dopustne,  

 dopustne novogradnje objektov,  

 dopustne postavitve pomožnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(15) Površine razpršene gradnje (z): 
(15a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 stanovanja in kmetije, razen samskih in 
študentskih domov, 

 sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih 
sekundarnih bivališčih, 

 proizvodnja, ki ne zahteva zunanjih deponij, 

 gostinstvo in storitvene dejavnosti, razen apart 
hotelov, apartmajskih naselij, samskih domov, 

študentskih domov, stanovanjskih objektov 
namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih 
nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu 
bivanju, 

 trgovina kmetijskih pridelkov in izdelkov domače 
obrti, 

 šport in rekreacija, 

 lov in ribolov, 

 kvartarne dejavnosti. 
(15b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte (razen za sekundarna 
bivališča) dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, 
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve 
objektov, v posameznem objektu je dopustna 
ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba 
zagotoviti na lastnem zemljišču - za vsako 
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti; 

 za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna 
vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, 
odstranitve objektov; dozidave in nadzidave so 
dopustne le v primeru izboljšave funkcionalne 
zasnove in nastanitvenega standarda obstoječega 
objekta (dopustno je povečanje zazidane površine 
objekta do 20% za stavbe z enim sekundarnim 
stanovanjem), ni pa dopustno: povečevanje 
nastanitvenih kapacitet ali povečevanje števila 
sekundarnih stanovanj, 

 dopustne spremembe namembnosti obstoječih 
objektov v dejavnosti, ki so za obravnavane 
površine določene v prejšnjem odstavku, razen 
omejitev za spremembe namembnosti, ki so 
navedene v nadaljnjih alinejah,  

 spremembe namembnosti obstoječih gostinskih 
objektov niso dopustne, 

 spremembe namembnosti gospodarskih poslopij 
kmetij, objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti 
niso dopustne v stanovanja in v gostinske 
nastanitvene dejavnosti, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v sekundarna bivališča niso dopustne,  

 spremembe namembnosti obstoječih sekundarnih 
bivališč niso dopustne, 

 dopustne novogradnje objektov, v posameznem 
objektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, 
parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču - 
za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve 
parkirni mesti, 

 novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, 
razen kot nadomestitve obstoječih (v skladu z 
določbami druge alineje v tej točki tega odloka), 

 dopustne postavitve pomožnih in začasnih 
objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(16) Površine za kmetije izven vasi (k): 
(16a) dopustne so namembnosti oz. dejavnosti le za 
kmetijstvo. 
(16b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, 
odstranitve objektov, v posameznem objektu je 
dopustna ureditev največ dveh ali treh stanovanj, 
parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču - 
za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve 
parkirni mesti,  

 dopustne novogradnje kmetij, v posameznem 
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objektu je dopustna ureditev največ dveh 
stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem 
zemljišču - za vsako stanovanje je treba zagotoviti 
dve parkirni mesti, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov niso dopustne,  

 dopustne postavitve pomožnih in začasnih 
objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(17) Kmetijska zemljišča (1) in (2): 
(17a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 kmetijstvo in gozdarstvo, 

 šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje 
kmetijske funkcije zemljišča, 

 lov in ribolov. 
(17b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 dopustne postavitve pomožnih objektov za potrebe 
kmetijstva,  

 dopustne ograje za potrebe varstva narave, 
gozdarstva, kmetijstva, varstva voda, lova in 
rekreacije; čredinke na pašnikih so dopustne le kot 
začasni objekt, ki ga je treba izven pašne sezone 
odstraniti, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(18) Gozdna zemljišča (G): 
(18a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 gozdarstvo in kmetijstvo, 

 šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje 
prvotne funkcije zemljišča, 

 lov in ribolov. 
(18b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 ureditve za rekreacijo, 

 dopustne postavitve pomožnih objektov za 
kmetijstvo le na lokacijah nekdanjih pomožnih 
objektov,  

 dopustne ograje za potrebe varstva narave, 
gozdarstva, kmetijstva, varstva voda, lova in 
rekreacije, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(19) Varovalni gozdovi (Gv): 
(19a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 gozdarstvo v skladu s funkcijo gozda, 

 rekreacija, lov in ribolov, če negativno ne vplivajo 
na varovalno funkcijo gozda. 

(19b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 ureditve poti za rekreacijo in prezentacijo, 

 dopustne postavitve pomožnih objektov za 
kmetijstvo le na lokacijah nekdanjih pomožnih 
objektov,  

 dopustne ograje za potrebe varstva narave, 

gozdarstva, kmetijstva, varstva voda, lova in 
rekreacije, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve za zavarovanje pred škodo in nesrečami, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(20) Gozdovi posebnega namena (Gn): 
(20a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 gozdarstvo v skladu s funkcijo gozda, 

 rekreacija, lov in ribolov, če negativno ne vplivajo 
na posebno funkcijo gozda. 

(20b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 ureditve poti za rekreacijo in prezentacijo, 

 dopustne postavitve pomožnih objektov za 
kmetijstvo le na lokacijah nekdanjih pomožnih 
objektov,  

 dopustne ograje za potrebe varstva narave, 
gozdarstva, kmetijstva, varstva voda, lova in 
rekreacije, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve za zavarovanje pred škodo in nesrečami, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(21) Vodna zemljišča (V): 
(21a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 vodnogospodarske dejavnosti, razen energetske 
izrabe vodotokov, 

 šport in rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo 
bistveno v naravne razmere, 

(21b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 dopustne ureditve za potrebe voda, 

 dopustne ureditve za potrebe rekreacije, 

 dopustne ograje za potrebe varstva narave, 
varstva voda, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, postavitve 
spominskih plošč in drugih obeležij. 

(22) Nerodovitna zemljišča, prodišča in visokogorje (N): 
(22a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo in 
spreminjajo naravne razmere. 

(22b) dopustne so naslednje vrste posegov: 

 dopustne ureditve poti, 

 dopustne ureditve za zavarovanja pred škodo in 
nesrečami, 

 dopustne ograje za potrebe varstva narave, 
varstva voda, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, postavitve 
spominskih plošč in drugih obeležij. 

(23) V ureditvenih enotah parkovne in druge zelene 
površine (p) so dopustni posegi za: 

 parkovne ureditve in ureditve zelenih površin, 
ureditve otroških igrišč, postavitve parkovne 
opreme kot so klopi in lope za počitek, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 
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 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
Gradnja objektov ni dopustna. Postavitve objektov 
visokogradnje in rekreacijskih površin, ki imajo značaj 
graditve in trajno spreminjajo namensko rabo (npr. tenis 
igrišča ipd. igrišča) niso dopustne. Odstranitev 
visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna 
sečnja ali v sklopu parkovne ureditve.  
(24) V ureditvenih enotah igrišča (i) so dopustni posegi 
za: 

 ureditve rekreacijskih in športnih igrišč, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
Gradnja objektov ni dopustna. Postavitve objektov 
visokogradnje, ki imajo značaj graditve in trajno 
spreminjajo namensko rabo niso dopustne. 
 

9.a člen 
(1) Postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo na 
kmetijska in gozdna zemljišča so dopustna le za potrebe 
kmetijstva, torej za kmeta, ki aktivno opravlja kmetijsko 
dejavnost samostojno. Opravljanje kmetijske dejavnosti 
in potrebnost pomožnega objekta za izvajanje kmetijske 
dejavnosti predlagatelj dokaže z odločbo pristojnega 
upravnega organa, da se šteje oseba za kmeta (op.: v 
skladu z 22. členom zakona o kmetijskih zemljiščih). 
(2) Postavitve začasnih objektov so dopustne: 

 za prireditve v območju, v katerem poteka 
prireditev,  

 za sezonsko ponudbo: samo na stavbnih 
zemljiščih, le stojnice. 

Postavitve morajo biti skladne s programom prireditve in 
s pogoji, ki jih za posamezno prireditev in območje 
določi Občina Kranjska Gora. Skladnost s programom 
prireditve ugotavlja občinska uprava Občine Kranjska 
Gora. 
(3) Novogradnje hotelov in penzionov so dopustne do 
največje dopustne kapacitete 150 postelj. 
(4) Kampi so dopustni na obstoječih lokacijah. Urejanje 
novih površin za kampiranje ni dovoljeno. 
(5) Planinski domovi so dopustni na obstoječih 
lokacijah.(6) Za gostinske nastanitvene objekte ni 
dopustna parcelacija gradbenih parcel oz. 
funkcionalnega zemljišča na manjše lastniške parcele. 
Prav tako ni dopustno vgrajevanje števcev elektrike in 
vode za posamezne nastanitvene enote. 
 

10. člen 
Na površinah primarne rabe: K1, K2, G, Gn, Gv, V, N 
postavljanje nezahtevnih objektov za oglaševanje ni 
dopustno, razen izjemoma v skladu z občinskim 
odlokom o oglaševanju. 
Na vseh površinah stavbnih zemljišč pa se nezahtevne 
in enostavne objekte za oglaševanje postavlja le v 
skladu z občinskim odlokom o oglaševanju. 
 
1.2  Pogoji za izrabo 
 

11. člen 
(1) Zazidana površina posameznega objekta ne sme 
preseči 280 m

2
, razen 

 v območjih za proizvodnjo (P) 

 v območjih za turistične objekte(H) v ureditvenih 
enotah za hotele (h),  

 v ureditvenih enotah s svojstvenim oblikovanjem 
(x) in  

 v ureditvenih enotah dvorane (d), 

 in v območjih etnološkega spomenika in etnološke 
dediščine (es, ed), kjer se objekti lahko 
medsebojno stikajo in povezujejo.  

(2) V ureditvenih enotah vas (v) pri novih gradnjah 
indeks zazidanosti, to je razmerje med površino 
zemljišča/parcele in zazidano površino objekta, ne sme 
preseči 0,3. Najmanj 10% zemljišča mora biti 
ozelenjenega. 
(3) V ureditvenih enotah enodružinska zazidava (e) 
indeks zazidanosti ne sme preseči 0,3, najmanj 20% 
zemljišča pa mora biti ozelenjenega. 
(4) V ureditvenih enotah hoteli (h) indeks zazidanosti ne 
sme preseči 0,3, najmanj 40% zemljišča mora biti 
ozelenjenega. 
(5) V območjih za rekreacijo (R) mora biti najmanj 40% 
zemljišča ozelenjenega. 
(6) V območjih za proizvodnjo (P) in v območjih za 
komunalne dejavnosti (O) mora biti najmanj 10% 
zemljišča ozelenjenega. 
(7) V območjih za sekundarna bivališča i indeks 
zazidanosti ne sme preseči vrednosti 0,1, zazidana 
površina stavbe pa je lahko največ 90m

2
. 

(8) Na površinah razpršene gradnje indeks zazidanosti 
ne sme preseči vrednosti 0,1, zazidana površina stavbe 
je lahko največ 90m

2
. 

(9) Omejitev števila stanovanj v posameznem objektu iz 
9. člena ne velja za objekte v lasti občine Kranjska 
Gora, v katerih se urejajo neprofitna stanovanja. 
 
1.3  Varstvo okolja 
 

12. člen 
Varstvo voda 
(1) Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je 
potrebno priključiti na javno kanalizacijo za odvod 
odpadne vode in na čistilno napravo za njeno čiščenje. 
(2) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje 
odpadnih voda so obvezne dvoprekatne nepretočne 
greznice, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena 
organizacija na čistilno napravo. Na območjih, kjer 
gradnja javne kanalizacije ni smiselna (Srednji vrh, 
Radovna), je dopustna gradnja manjših bioloških 
čistilnih naprav.  
 

13. člen 
Varstvo pred hrupom in svetlobnim onesnaženjem 
(1) V območju za pokopališča (Zp), na površinah 
varovalni gozd (Gv), gozd posebnega namena (Gp), 
naravni biotop (B), nerodovitna zemljišča, prodišča, 
visokogorje (N) so posegi dopustni, če hrup, ki ga 
povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za II. 
območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in 
bivalnem okolju. 
(2) V območjih za stanovanja in kmetije (SK), območja 
za stanovanja (S), območja za turistične objekte (H), 
območja za oskrbne sisteme (O), območja za mešane 
dejavnosti (M), območja za sekundarna bivališča (W), 
območja za rekreacijo (R), površine razpršene gradnje 
(z), površine za obrambo (U in P), prvo območje 
kmetijskih zemljišč (1), drugo območje kmetijskih 
zemljišč (2), gozdna zemljišča (G), vodna zemljišča (V) 
so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne 
preseže ravni hrupa, kot jih za III. območje dopušča 
uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur. list 
RS, št. 45/95). 
(3) V območju za proizvodnjo (P), območju za 
eksploatacijo (E), območju za transport (T) so posegi 
dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni 
hrupa, kot jih za IV. območje dopušča uredba o hrupu v 
naravnem in bivalnem okolju. 
(4) Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetljujejo 
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nebo ali pobočja, ni dopustna. 
 
1.4  Varstvena območja in rezervati 
 

14. člen 
(1) V varovalnih gozdovih (Gv), v varstvenih območjih 
vodnih virov in voda, v območjih varstva naravne in 
kulturne dediščine, v območjih zemljišč, ki so trajno 
namenjena kmetijstvu - 1. območje kmetijskih zemljišč 
(1) ter v območjih rezervatov in varstvenih pasov 
infrastrukturnega omrežja in naprav, ki so določeni v 
grafičnih prikazih, je izvajanje posegov omejeno skladno 
z veljavnimi predpisi ter s pogoji, opredeljenimi v 46., 
47. in 50. členu tega odloka. 
 
1.5  Območja, predvidena za urejanje s 

prostorskimi izvedbenimi načrti 
 

15. člen 
(1) Na območjih, za katera je predvidena izdelava 
prostorskih izvedbenih načrtov, so do sprejetja le-teh 
dopustne le naslednje vrste posegov: 

 v območjih za stanovanja in kmetije (SK); 
stanovanja (S), turistične objekte (H), komunalne 
dejavnosti (O) in v območjih pokopališč (Z): 

 nujna vzdrževalna dela, adaptacije in 
rekonstrukcije ter dozidave in nadzidave na 
obstoječih objektih in napravah, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov v dejavnosti, ki so na podlagi 9. člena 
tega odloka dopustne v tem območju, 

 postavitve pomožnih in začasnih objektov in 
naprav ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki 
odstraniti na lastne stroške pred pričetkom 
izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če 
so v nasprotju s predvidenimi posegi v 
prostorskem izvedbenem načrtu, 

 gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega 
omrežja in naprav; 

 v območjih za rekreacijo (R): 

 nujna vzdrževalna dela, 

 postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo in 
začasnih objektov, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov za šport in rekreacijo, storitve za šport 
in rekreacijo ter gostinstvo, 

 gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega 
omrežja in naprav. 

(2) Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali 
kasnejšega načrtovanja in da so skladni s predvidenimi 
ureditvami. Skladnost s predvidenimi ureditvami 
ugotavlja občinska uprava Kranjska Gora na podlagi 
programske zasnove ali osnutka prostorskega 
izvedbenega načrta. 
 
2.  Pogoji za oblikovanje posegov v prostor 
 
2.1  Urbanistično oblikovanje 
 

16.a člen 
Odmik objektov (zahtevnih in manj zahtevnih objektov) 
od gradbene parcele mora biti najmanj 4m. V primeru 
višjih objektov (nad 8m do kapi) mora biti odmik objekta 
od gradbene parcele 6m. Manjši odmik do 2,5m je 
dopusten v območjih ohranjanja značilne vaške 
zazidave (etnološki spomenik in etnološka dediščina). 
Postavitev na parcelno mejo je dopustna v območju 
etnološkega spomenika in etnološke dediščine samo v 
primeru rekonstrukcije, nadomestne gradnje 
obstoječega objekta ali novogradnje kot nadomestitve 
obstoječega objekta. Odmiki po tem PUP veljajo/se 

merijo od parcelne meje, gradbene parcele, regulacijske 
linije ali druge navedene meje do zunanjega roba 
fasade objekta v pritlični etaži. 
 

16.b člen 
(1) Odmiki (nezahtevnih in enostavnih) objektov za 
lastne potrebe 
Odmiki nezahtevnih objektov za lastne potrebe 
(drvarnica do 12 m2, garaža do 30 m2, steklenjak, uta, 
bazen, enoetažna pritlična lopa do 15 m2, nepretočna 
greznica, pretočna greznica) in enostavnih objektov za 
lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar, čistilna naprava, 
zajetje, vrtina, zbiralnik za kapnico, objekt do 4m2) 
morajo biti najmanj: 

 2m od meje zemljiške (gradbene) parcele oz. ob 
medsosedski meji s pisnim soglasjem soseda, 

 2m od regulacijske linije oz. meje javne prometne 
površine. 

Nezahteven objekt za lastne potrebe - utrjena dovozna 
pot in enostaven objekt – utrjeno dvorišče je lahko 
urejeno do meje zemljiške (gradbene) parcele in do 
regulacijske linije oz. meje javne prometne površine. 
(2) Odmiki ograj 
Ograja do višine 2,2m je lahko postavljena do meje 
zemljiške (gradbene) parcele in do regulacijske linije oz. 
meje javne prometne površine pod naslednjimi pogoji: 

 ograja ob regulacijski liniji oz. ob javni cesti mora 
biti postavljena izven pregledne berme (polja 
preglednosti),  

 medsosedska ograja se lahko gradi ob meji, če se 
lastniki zemljišč o tem pisno sporazumejo. 

(3) Odmiki podpornih zidov (škarp) 
Gradnja podpornih zidov brežin za potrebe gradnje 
javne infrastrukture se lahko izvaja na meji zemljiške 
(gradbene) parcele. Podporni zidovi brežin za potrebe 
gradnje javne infrastrukture so lahko višji od 1,2 m. V 
primeru višjih podpornih zidov (nad 2,2 m) se priporoča 
izvedba v več terasah. 
Gradnja podpornega zida za potrebe gradnje stavb, ki 
niso javne, na zemljiških (gradbenih) parcelah ob 
regulacijski liniji oz. ob javni prometni površini je 
dopustna do višine 1,2 m, če je zagotovljeno polje 
preglednosti (pregledna berma) in na tem delu ni 
planirana širitev ceste. Gradnja podpornega zida višine 
nad 1,2 m mora biti odmaknjena od regulacijske linije ali 
javne prometne površine dodatno za min. 60 cm.  
Gradnja podpornega zida ob medsosedski meji je 
dopustna, če ni možna drugačna ureditev višinskih 
razlik na meji in se lastniki zemljišč o tem pisno 
sporazumejo. Prekomerni negativni vplivi iz višjeležečih 
zemljišč na nižjeležeče zemljišče morajo biti preprečeni. 
Podporni zidovi na medsosedski parcelni meji so lahko 
visoki do 1,2 m (enako kot medposestne ograje).  
(4) Odmiki pomožnih in nezahtevnih objektov 
Odmiki pomožnih infrastrukturnih objektov (bazna 
postaja, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, 
mala komunalna čistilna naprava, cestni silos, 
telekomunikacijske antene in oddajniki), odmiki 
pomožnih obrambnih objektov, pomožnih kmetijskih 
gozdarskih objektov, nezahtevnih začasnih objektov, 
enostavnih začasnih objektov (pokriti prostor (šotor), 
oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, cirkus, 
začasna tribuna), začasnih vadbenih športno 
rekreacijskih objektov (igrišča, športno strelišče, 
vzletišče), začasnih vadbenih objektov za obrambo, 
zaščito in reševanje, objekta telekomunikacijske opreme 
morajo biti najmanj: 

 2m od meje zemljiške (gradbene) parcele oz. ob 
medsosedski meji s pisnim soglasjem soseda, 

 2m od regulacijske linije oz. meje javne prometne 
površine. 
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(5) Drugi začasni vadbeni športno rekreacijski objekti 
(kolesarska steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna 
pot, trimska steza), nezahtevna in enostavna spominska 
obeležja, urbana oprema so lahko postavljeni ob mejo 
zemljiške (gradbene) parcele, regulacijske linije oz. 
meje javne prometne površine s pisnim soglasjem 
soseda. 
 

16. člen 
(1) V območjih varovanih pogledov, ki so označeni v 
grafičnih prikazih, niso dopustne gradnje in ureditve, ki 
bi zakrile kvalitetne poglede na objekte, naselja, 
naravne dominante ali dolge poglede na okolico. 
(2) Varovane gozdne robove, živice, drevesa, skupine 
dreves in naravne oblike terena, ki so označeni v 
grafičnih prikazih, je treba ohranjati in varovati tako, da 
se ne spremeni njihova oblika. V varovanih gozdnih 
robovih sta dopustna sanitarna sečnja in obnavljanje 
rastlinskih sestojev.  
(3) Varovana drevesa v naseljih je potrebno v primeru 
sanitarne sečnje nadomestiti, in sicer z isto drevesno 
vrsto. Nadomestitev z drugo drevesno vrsto je dopustna 
v primeru bolezenske ogroženosti dotedanje vrste. 
 

17. člen 
(1) Pri določanju višine objektov je treba poleg 
predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste 
objektov upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja oz. 
zaselka, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz 
celotne podobe naselja oz. zaselka.  
(2) Dozidani ali nadzidani obstoječi objekti ter novi 
objekti morajo biti oblikovani v takšnih razmerjih in 
velikosti, da so skladni s sosednjimi objekti v naselju ali 
gruči. Tloris, višina in razmerja novega stavbnega 
volumna ne sme bistveno odstopati od razmerij in 
velikosti sosednjih objektov. Bistveno preseganje 
skladnega merila ni dopustno. 
 

18. člen 
(1) Pomožni objekti, razen kozolcev in čebelnjakov, 
morajo biti postavljeni v neposredni bližini osnovnega 
objekta, tako da objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij. 
Koritasti silosi morajo biti postavljeni v vasi ali na 
njenem robu. 
(2) Začasnih objektov ni dopustno postavljati v območjih 
ali v neposredni bližini objektov naravne dediščine. 
 
2.2 Arhitekturno oblikovanje 

iz 11.člena (6) sprememb in dopolnitev PUP KG 
(Ur.l.RS, št.111/08) izhaja, da se 19. člen preimenuje v 
19.b člen in pred njega doda nov 19.a: 
19.a člen 
Gradnja kleti je dopustna za vse objekte, razen če ni s 
tem odlokom posebej omejena. Dopustna je gradnja več 
kletnih etaž. Druga merila in pogoji za kletne etaže so: 

 površina kleti je lahko večja od tlorisa pritličja, če 
se s tem ne onemogoča ohranitev ali zasaditev 
dreves in grmovnic v skladu z varovanimi 
vrednotami. 

 odmik kleti od lastniške parcelne meje oz. od mej 
gradbene parcele mora biti min. 4m,  

 v indeks zazidanosti se površina kleti ne šteje, če 
je v celoti vkopana in ne sega nad koto novo 
urejenega terena, površina kletne etaže, ki sega 
nad urejen teren se šteje v zazidano površino 
objekta, 

 kletna etaža, ki sega nad koto urejenega terena se 
šteje v bruto etažno površino, če so kletni prostori 
osvetljeni (klet ima okna ali vrata), v tem primeru 
se upošteva površina, ki jo tvorijo širina dela 
fasade z odprtinami in polovica globine kletne 
etaže 

 v zazidano površino se štejejo tudi tisti deli 
podzemnih etaž objekta, ki pretirano segajo iz 
raščenega terena in so bili kasneje zasuti; za 
pretirano izstopajoče dele se štejejo tisti deli 
stavbe, ki segajo nad linijo terena, ki povezuje 
zgornjo in spodnjo koto gradbene parcele, 
dopustna toleranca je nagib terena 2:1, ki se ga 
prikaže od spodnje kote gradbene parcele. 

Pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji objekta in pri 
nadomestitvi obstoječega objekta je dopustna gradnja 
kleti v okviru tlorisa (gabarita) stavbe. 
 

19.b člen 
Oblikovanje stavbne mase 
(1) Strehe morajo biti dvokapnice nad osnovnim 
tlorisom; nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi 
večkapnice. Sleme mora potekati v smeri daljše 
stranice. 
(2) Strešine morajo biti v istem naklonu 35

o
 do 45

o
. 

Drugačen naklon strehe od predpisanega naklona v 
pogojih za oblikovanje v ureditvenih enotah je dopusten 
na nestanovanjskih objektih: 

 če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali 
strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim 
oblikovanjem ali zasnovo objekta ali 

 če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki 
presega 15 m.  

(3) Ravna streha je dopustna le če: 

 gre za ureditev terase za gostinsko dejavnost, 

 je objekt v celoti vkopan pod raven terena ali 

 objekt leži na pobočju in je del vkopan  
(4) Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti 
simetrično dvokapnico v naklonu 35

0
 do 45

0
, 

enokapnice in ravne strehe niso dopustne. Pomožni 
objekti kot prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih 
površin, morajo biti izvedeni tako, da se streha 
osnovnega objekta podaljša oz. nadaljuje preko 
pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna 
streha, ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna 
streha. V primeru nižjega pomožnega objekta ob visoki 
osnovni stavbi, je lahko streha pomožnega objekta 
izvedena tudi tako, da je med kapom osnovne strehe in 
slemenom pomožnega objekta presledek (osnovna 
streha se ne podaljša nad pomožni objekt), naklon 
strešine pomožnega objekta mora biti enak naklonu 
strešine osnovnega objekta.Vrtne ute imajo lahko 
šotorasto streho. 
(5)Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je 
določena s skupno višino kolenčnega zida, kapne lege 
in strešne konstrukcije. Višino se meri na zunanji strani 
zunanjega zida (nosilne konstrukcije). Višino strešne 
konstrukcije pri kolenčnem zidu se meri v vertikalni 
smeri od zgornje kote nosilne konstrukcije stropa zadnje 
polne etaže (od betonske plošče ali stropnika, brez 
tlaka) do zgornje linije nosilne konstrukcije strehe (kot 
npr. špirovca ali strešne plošče).  
Navedene max. višine strešne konstrukcije pri 
kolenčnem zidu se uporabijo kot merilo tudi v primerih, 
ko streha nima običajne izvedbe s kolenčnim zidom in 
kapno lego (kot npr. streha brez kapne lege ali masivna 
izvedba v betonu ali izvedba z večetažnimi prostori). 
 

20. člen 
Gradbeni materiali 
(1) Strehe morajo biti krite s kritino sive, črne, rjave in 
rdeče, v območjih varstva kulturne dediščine in vplivnih 
območjih varstva kulturne dediščine pa sive barve. 
Dopustne so le kritine z majhnimi strešniki. Svetla 
pločevinasta kritina, ki ne oksidira in ima močen odsev, 
ter prosojna barvasta kritina ni dopustna, razen na 
strehah z nižjim naklonom od 35° in na visokogorskih 
planinskih postojankah. Te strehe ne smejo imeti gladke 
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strešine brez teksture. Bakrena kritina je dopustna na 
cerkvah, kapelicah, znamenjih in vilah. 
 

21. člen 
Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, 
dozidave in nadzidave 
(1) Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, 
dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za 
oblikovanje objektov in izrabo gradbene parcele kot za 
novogradnje, razen če gre za obstoječi objekt za 
katerega velja 8.b člen. 
(2) Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s 
celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z 
oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega 
objekta.  
(3) Dozidava objekta se šteje do povečanja površine 
objekta za 25% zazidane površine, povečanje nad 25% 
se po tem odloku obravnava za novogradnjo objekta, ki 
se priključi osnovnemu objektu. 
 

22. člen 
Rušitev 
V primeru, da se ob gradnji novega objekta del 
obstoječega poruši, je potrebno ohranjeni del 
obstoječega in nov objekt povezati v enotno oblikovano 
stavbno maso; nakloni strešin in kritina morajo biti 
enaki. 
 

23. člen 
Pomožni objekti 
(1) Pomožni objekti izven ureditvenih območij morajo biti 
pretežno izvedeni v lesu, dopustni so le točkovni temelji 
in montažni betonski stebri. Pri oblikovanju je treba 
upoštevati razmerja in oblikovanje tradicionalnih 
pomožnih objektov. 
Vrste pomožnih objektov za kmetijstvo, ki se postavljajo 
izven ureditvenih območij naselij so kozolec, senik, hlev 
s senikom, čebelnjak. 

 Kozolec je pomožni objekt za kmetijstvo in se 
uporablja za spravilo sena in drugih kmetijskih 
pridelkov. Pri obnovi in nadomestitvi je treba 
uporabljati les, dopustni so betonski temelji in 
betonski stebri. Glede oblikovanja je treba 
upoštevati tradicionalne oblike in razmerja. 

 Senik je pomožni objekt za kmetijstvo in se 
uporablja za spravilo sena in drugih kmetijskih 
pridelkov. Senik je zgrajen tako, da je v njem 
omogočeno dobro prezračevanje. Dopustni so 
betonski temelji, sicer pa je uporabljen material 
les. Tla so naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), 
dopusten je lesen pod, tako da omogoča 
cirkulacijo zraka in prezračevanje. Glede 
oblikovanja je treba upoštevati tradicionalne oblike 
in razmerja. Senik nima bivalnega prostora. 

 Hlev s senikom (lahko tudi brez) in njemu sorodni 
pomožni objekti, je pomožni objekt za kmetijstvo in 
se uporablja za zatočišče živine na paši ter za 
spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Hlev je 
običajno zidan (masivna konstrukcija), senik, ki je 
postavljen na masiven hlev pa je lesen in ima vse 
značilnosti senika. Temelji so lahko betonski, 
masiven obod – zid hleva je lahko zidan ali 
betonski. Tla so naravna – zemlja ali kamen (brez 
tlaka), dopusten je lesen pod, tako da omogoča 
cirkulacijo zraka in prezračevanje. Glede 
oblikovanja je treba upoštevati tradicionalne oblike 
in razmerja. Hlev s senikom nima bivalnega 
prostora. Hlev s senikom in njemu sorodni 
pomožni objekti, ki imajo masiven podstavek, se 
lahko urejajo le kot nadomestitve na lokacijah 
nekdanjih takšnih objektov. 

 

 Čebelnjak je pomožni objekt za kmetijstvo, ki je 
namenjen gojenju čebel in pridelavi medu. V 
čebelnjaku je lahko prostor za spravilo potrebne 
opreme za gojenje čebel. Temelj in podstavek sta 
lahko betonska, sicer pa je uporabljen material les. 
Čebelnjak nima bivalnega prostora. 

Navedeni pomožni objekti nimajo bivalnih prostorov in 
ne priključkov na infrastrukturna omrežja in naprave. 
(2) Pomožni objekti morajo biti izvedeni tako, so lahko 
odstranljivi in je po njihovi odstranitvi možna enostavna 
vzpostavitev prejšnjega stanja v prostoru. Pomožni 
objekti, ki so postavljeni stikoma z osnovnim objektom, 
morajo biti iz lesa, dopustni so le točkovni temelji. 
Izvedeni morajo biti skladno z oblikovanjem osnovnega 
objekta. 
(3) - se črta. 
(4) Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti 
podolgovat tloris. Dopusten je po en pomožen objekt, v 
katerem naj bodo združene vse potrebe k osnovnemu 
objektu. Dodatno je dopustna še samostojna vrtna uta. 
(5) Vrtne ute morajo biti lesene. Stojnice morajo biti 
lesene, streha mora biti lesena, platnena ali iz 
plastificiranega tekstila. 
(6) Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) 
garaže niso dopustne. 
(7) Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad 
slemenom strehe.  
(8) Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva 
oz. gospodarskega poslopja. 
(9) Pomožni objekti samostojno ne smejo biti priključeni 
na komunalne vode (vodovod, kanalizacija, elektrika). 
(10) Plinske cisterne, ki so vidne iz javnih površin, 
morajo biti obdane z lesenim zaslonom (ograjo) in 
prekrite z dvokapno streho.  
 
2.3  Oblikovanje drugih posegov 
 

24. člen 
(1) Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo 
urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne 
površine od drugih voznih in peš površin. Na ožinah, 
kjer odmik med obstoječimi objekti ne omogoča 
normalne izvedbe peš in voznih površin, naj bo vedno 
urejena minimalna širina za pešce (najmanj 60 cm) vsaj 
na eni strani vozišča, vozišče pa naj se zoža. 
(2) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah 
niso dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so 
določena v grafičnem prikazu. V primeru potrebne 
sanitarne sečnje varovanega drevesa je potrebna 
nadomestitev odstranjenega drevesa na isti lokaciji. 
(3) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora 
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati 
vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa 
odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter 
urediti okolico. 
 

25. člen 
(1) Ulična oprema in turistične oznake morajo biti 
locirane tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, 
da ne zastirajo značilnih pogledov ter da ne ovirajo 
prometa interventnih vozil in vzdrževanja 
infrastrukturnega omrežja. 
(2) Napisi ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš.  
(3) Utripajoči svetlobni napisi so dopustni pod višino 
kapu in do površine 1 m

2
. 

(4) Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in 
izložbami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom.  
(5) Trajno postavljanje kioskov in prodajnih prikolic ni 
dopustno.  
 

26. člen 
(1) Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora 
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zgledovati pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel 
z značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi lesenimi 
elementi, dopustne so tudi žive meje in polni zidovi (in 
sicer kamen ali ometan zid). Žične ograje so dopustne 
za zaščitne ograje (na primer varstvo vodnih virov) in na 
športnih igriščih. 
(2) Višina ograje ne sme presegati 1,2 m, višje ograje so 
dopustne le kot protihrupne ali zaščitne ograje.  Odmik 
med dvema ograjama vrtov oz. parcel pri dovoznih 
cestah mora biti najmanj 5 m.  
(3) Protihrupne ograje morajo biti pretežno lesene ali 
ozelenjene. Varovalne ograje ob cesti in na mostovih v 
naseljih in v območju Triglavskega narodnega parka 
morajo biti obložene z naravnimi materiali (kamen, les), 
nosilni del je lahko kovinski. 
 

27. člen 
Ureditve rekreacijskih površin izven ureditvenih območij 
naselij morajo biti izvedene brez ograj, dopustne so le 
lesene ograje okrog manež. Postavitve objektov 
visokogradnje in rekreacijskih površin, ki imajo značaj 
graditve in trajno spreminjajo namensko rabo (npr. tenis 
igrišča ipd. igrišča) niso dopustne. 
 

28. člen 
(1) Po gradbenih delih je potrebno neutrjene površine 
zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Izven naselij je 
potrebno za ozelenjevanje uporabljati praviloma 
samonikle vrste. 
(2) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena 
pobočja je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z 
blagimi nagibi je potrebno zavarovati pred erozijo in 
ozeleniti.V primeru strmejših brežin, kjer naravna 
zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za 
zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo 
zatravitev ali zasaditev z grmovnicami. 
(3) Betonski oporni zidovi morajo biti obloženi z 
avtohtonim kamnom ali arhitekturno oz. krajinsko 
oblikovani. 
(4) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti 
prilagojena sosednjemu zemljišču, ureditve zemljišč na 
posamezni parceli morajo biti izvedene tako, da bodo 
višinske razlike na parcelnih mejah čim manjše, večje 
višinske razlike se lahko izvedejo tudi z opornimi zidovi, 
če drugačne rešitve niso možne. Ureditve površin in 
drugih ureditev na višje ležečih parcelah morajo biti 
izvedene tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje 
ležeče parcele. 
 

29. člen 
Ureditve vodotokov in hudournikov morajo biti izvedene 
predvsem iz naravnih materialov. Drevesno in grmiščno 
vegetacijo ob vodotokih je potrebno v čim večji meri 
ohranjati oziroma med izvajanjem posega ali takoj po 
njem površine sanirati ali renaturirati. 
 

30. člen 
(1) Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo 
kmetijskih in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti 
nevarnih erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na 
labilnih tleh ali preprečiti odtoka visokih voda in 
hudournikov. Urejanje je treba izvajati pravočasno, da 
se površine zarastejo do jesenskega deževja. 
(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba: 

 ohranjati pasove vegetacije in posamezna 
debelejša drevesa ali skupine dreves, kjer razmere 
to dopuščajo, 

 ohranjati gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi 
ali okrepiti, 

 ohranjati površinske geomorfološke značilnosti in 
posebnosti. 

31. člen 
Po končani rabi je potrebno kamnolome in gramoznice 
sanirati v prvotno rabo prostora (na primer gozd, 
kmetijske površine). 
 
2.4  Pogoji za oblikovanje v ureditvenih enotah 
 

32.a člen 
(1) Ureditvene enote so območja  s predpisanimi merili 
in pogoji za oblikovanje posegov v prostor in praviloma 
ne vsebujejo določb glede dejavnosti. Naziv ureditvene 
enote je lastno ime tipa ureditvene enote in ne pomeni 
dopustne dejavnosti. 
(2) PUP določa merila in pogoje za naslednje ureditvene 
enote: 
o vas (v) 
o enodružinska zazidava (e) 
o dvojčki in vrstne hiše (vd) 
o bloki in stolpiči (bs) 
o dvorane in ploščati objekti (d) 
o hoteli (h) 
o svojstveno oblikovanje (x) 
o apartmajsko naselje (a) 
o brunarice (bb) 
o parkovne površine (p) 
o igrišča (i) 
o parkirišča (pm) 
o trgi in prometne površine (t). 

 

iz 16.člena (6) sprememb in dopolnitev PUP KG 
(Ur.l.RS, št.111/08) izhaja, da je 32. člen novi 32.b člen: 
 

32.b člen 
ureditvena enota vas (v) 
(1) V ureditveni enoti vas (v) se mora arhitekturno 
oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah 
krajevno značilne arhitekture. 
(2) Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja: 

 tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1 : 1,4,  

 višina: največ P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu 
največ 30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer 
je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim 
terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem 
zidu je lahko največ 80cm. Za objekte, katerih 
širina je 8m ali manj, je dopustna max. višina 
objekta K+P+M,  višina strešne konstrukcije pri 
kolenčnem zidu je lahko največ 160cm, pritličje 
objekta je lahko največ 30cm nad urejenim 
terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko 
največ 100cm nad urejenim terenom. 

(3) Za oblikovanje gospodarskih poslopij, obrtnih 
delavnic ter objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti 
velja: 

 tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5, 

 višina gospodarskih poslopij: največ P+1+M  
višina obrtnih delavnic ter objektov terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti: največ P+1+M, višina strešne 
konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 80cm  
(4) Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade objektov 
krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih 
površin. 
(5) Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z 
lesom, mora biti delitev izvedena vodoravno.  
(6) Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi 
konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z 
zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika 
napušča). Kap je lahko zaprt z opažem v vodoravni 
ravnini, vendar tako, da se ne povečuje debelina kapu. 
Širina napušča mora biti najmanj 60cm, merjeno 
vodoravno od zunanje strani fasade do linije kapa. 
(7) Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad , katerih 
strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha 
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(toleranca 10
o
). Razmerje frčad mora biti usklajeno s 

celotno fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi, 
ki je vidna z javnih površin, ne sme presegati ene 
tretjine dolžine strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje 
od osnovne strehe, čopi na frčadah niso dopustni. 
(8) Balkoni oz. ganki na čelnih fasadah stanovanjskih 
objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oz. ganki na 
vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in 
gospodarskih poslopij so dopustni v nadstropju.  
(9) Ograje balkonov oz. gankov morajo biti izvedene v 
lesenem opažu, ki je položen vertikalno. Razmik med 
deskami ne sme biti večji od 2 cm. 
(10) Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih 
ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter 
zasteklitve s steklaki niso dopustne.  
(11) Za zaščito opažev in ograj je dopustna uporaba 
zaščitnih sredstev v sivi do grafitnosivi ali temnorjavi 
barvi.  
(12) Določbe tega člena veljajo tudi za gradnjo na 
zazidanih stavbnih zemljiščih izven naselij (z). 
 

33. člen 
ureditvena enota enodružinska zazidava (e) 
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo 
naslednja pravila za oblikovanje: 
(1) Stanovanjski objekti: 

 višina: največ VP+M, kota pritličja pri vhodu ne 
sme biti višja od 100 cm nad terenom, višina 
strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko 
največ 140cm  

(2) Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti  

 višina: do VP+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti 
višja od 100 cm nad terenom. 

(3) Glede oblikovanja zatrepov, napuščev, odpiranja 
strešin in ograj balkonov veljajo določbe prejšnjega 
člena tega odloka. 
 

34.A ČLEN 
ureditvena enota brunarica (bb) 
V UREDITVENI ENOTI BRUNARICA (BB) VELJAJO 
NASLEDNJA MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE 
OBJEKTOV: 

 tloris: velikost zazidane površine objekta (brez 
napuščev) je lahko do 100m2, tloris podolgovat, z 
razmerjem stranic vsaj 1:1,5;  

 višina: največ P+M, pritličje pri vhodu je lahko 
največ 30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer 
je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim 
terenom, višina strešne konstrukcije pri kolenčnem 
zidu je lahko največ 80cm; 

 streha: naklon 350 do 450, dvokapnica nad 
osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice 
objekta, nadstrešek nad teraso/podaljšana streha 
je lahko velika do 50m2. 

 
34. člen 

ureditvena enota vrstne hiše in dvojčki (vd) 
V ureditveni enoti vrstne hiše in dvojčki (vd) za 
oblikovanje stanovanjskih dvojčkov in vrstnih hiš velja: 

 nadzidava ni dopustna, 

 v sklopu rekonstrukcije strehe je dopustno 
mansardne prostore urediti v bivalne površine, 
rekonstrukcija mora biti izvedena tako, da je streha 
oblikovana in izvedena enotno za celoten objekt 
oz. niz vrstnih hiš, 

 glede oblikovanja zatrepov, napuščev, odpiranja 
strešin in ograj balkonov veljajo določbe 32.b člena 
tega odloka. 

 
 
 

35. člen 
ureditvena enota stanovanjski bloki in stolpiči (bs) 
V ureditveni enoti stanovanjski bloki in stolpiči (bs) za 
oblikovanje stanovanjskih blokov in stolpičev velja: 

 dozidave stanovanjskih blokov oz. stolpičev 
morajo biti oblikovane in  izvedene enotno za cel 
objekt, 

 dozidave vhodov so dopustne za skupne potrebe 
stanovalcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, 
prostor za smeti ali kolesarnica ipd.); dopustne so 
tudi razširitve bivalnih prostorov za zimske vrtove, 

 v sklopu rekonstrukcije strehe je dopustno 
mansardne prostore urediti v bivalne površine, 
rekonstrukcija mora biti izvedena tako, da je streha 
oblikovana in izvedena enotno za celoten objekt, 

 zasteklitve balkonov morajo biti izvedene enotno 
za cel objekt. 

 
35.a člen 

ureditvena enota hoteli (h) 
V ureditveni enoti hoteli (h) za oblikovanje gostinskih 
objektov velja: dopusten je nižji naklon od predpisanega 
naklona strešin v 19.b členu. Oblikovanje novih objektov 
mora biti skladno z okolico, zgleduje naj se po merilu, 
stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in 
materialih tradicionalne arhitekture. 
 

36. člen 
ureditvena enota posamični objekti s svojstvenim 
oblikovanjem (x) 
(1) V ureditveni enoti posamični objekti s svojstvenim 
oblikovanjem (x) morajo posegi na obstoječih objektih 
upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih 
objektov ter jih dopolnjevati.  
(2) Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona 
strešin v 19.b členu.  
(3) Odmiki objektov od gradbene parcele morajo biti 
najmanj 6m. 
(4) Oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno 
(posebno) vendar naj bo v skladu z merili in 
kakovostnimi razmerji obstoječih objektov v okolici. 
(5) V območjih kulturne dediščine je oblikovanje novih 
objektov lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo pri 
tem skladno z okolico in nas se zgleduje po merilu, 
stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in 
materialih tradicionalne arhitekture. 
 

37. člen 
ureditvena enota dvorane in ploščati objekti (d) 
Merila in pogoji za oblikovanje  

 odmik objektov od gradbene parcele min. 6m 

 višina objektov: K+P, pri čemer je lahko višina 
strešnega venca oz. kapi do 10m,  

 na delu površine so dopustne tudi vmesne etaže 
za poslovne prostore, garderobe in podobne 
namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine, 

 nadzidave obstoječih objektov so dopustne tako, 
da se s tem doseže enotno oblikovanje zaključene 
stavbne mase, dopusten je nižji naklon od 
predpisanega naklona strešin v 19.b členu 

 parkirišča za dejavnosti je treba v celoti zagotoviti 
na gradbeni parceli. 

 
37.a člen 

UREDITVENA ENOTA TRGI IN PROMETNE 
POVRŠINE (T) 
V UREDITVENI ENOTI TRGI IN PROMETNE 
POVRŠINE (T) SO DOPUSTNE SAMO PROMETNE 
UREDITVE, UREDITVE INFRASTRUKTURE, 
ZASADITVE VEGETACIJE, POSTAVITVE URBANE 
OPREME, OBELEŽIJ, OBČINSKIH OGLASNIH TABEL, 
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PROMETNE SIGNALIZACIJE IN ZAČASNIH 
OBJEKTOV ZA PRIREDITVE. 
 
3.  Pogoji za določanje gradbenih parcel in 

funkcionalnih zemljišč 
 

38. člen 
(1) Gradbena parcela se določa glede na velikost in 
namembnost objekta, lego sosednjih objektov, 
oblikovanost zemljišča in glede na posestne meje. 
Gradbena parcela za stanovanjski objekt ali za gostinski 
nastanitveni objekt meri lahko najmanj 450m

2
. Pri 

določanju gradbene parcele kmetije se upošteva tudi 
medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta 
kmetijske proizvodnje in potrebni manipulativni prostor 
za kmetijsko mehanizacijo. Gradbena parcela kmetije 
meri najmanj 2000 m

2
. 

(2) Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost 
in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. 
Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje 
objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, 
vključno s parkiranjem, razen v primeru, da je del teh 
potreb s pogodbo zagotovljen na drugem zemljišču.  
(3)  
Širina dovoza za stanovanjske objekte mora biti najmanj 
3m, širina dovoza za kmetije in kmetijske objekte mora 
biti najmanj 3,5m. Širina dovoza do objektov, ki imajo 
javen dostop, mora biti najmanj 5,5m. 
(4) Za obstoječe stavbe, ki nimajo funkcionalnega 
zemljišča, se upošteva dejanska velikost zemljišča – 
stavbišča. Pri urejanju teh objektov niso dopustne: 
dozidave in nadzidave, povečevanje kapacitet (ležišč, 
števila stanovanj, števila gostinskih sedežev...), 
uporabnih površin in višine objekta.  
 
4.  Pogoji za prometno urejanje 
 
Prometno urejanje 
 

39. člen 
(1) Varovana površina za mirujoči promet, ki je določena 
v grafičnem prikazu, je površina, ki se varuje za ureditev 
skupnih javnih parkirišč, na njej niso dovoljeni posegi, ki 
bi onemogočali kasnejšo ureditev parkirišča. 
(2) Varovano območje peš povezave, ki je določeno v 
grafičnem prikazu, pomeni smer javne peš povezave, ki 

jo je potrebno omogočiti. Natančen potek trase peš 
povezave se prilagodi razmeram v prostoru. 
 

39.a člen 
V naseljih morajo biti objekti odmaknjeni od roba 
obstoječega vozišča toliko, da je možna kasnejša 
rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika. Objekti ob 
lokalnih cestah morajo biti od roba vozišča odmaknjeni 
najmanj 2 m, razen v območjih ohranjanja značilne 
vaške zazidave (etnološka dediščina), kjer se ohranja 
tradicionalna strnjenost zazidave. 
 

40. člen 
(1) Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno 
višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami 
vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne 
poslabša. 
(2) Kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge 
poti, je treba te poti na novo urediti in označiti. 
(3) Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke 
največ 3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih 
delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij 
za les. 
 

41. člen 
(1) Parkirišča za dejavnosti je potrebno praviloma 
zagotoviti na lastnem zemljišču. Odstopanja so možna v 
okviru določbe tč (2) istega člena. 
(2) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na 
individualni motorni promet (trgovine, gostinski obrati, 
servisi, delavnice za popravila avtomobilov, banke, 
pošte ipd.) ali pa so potrebne manjše deponije, je treba 
zagotoviti parkirne prostore oziroma deponije na 
funkcionalnem zemljišču pri objektu, na skupnem 
funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj ali 
pogodbeno na drugem zemljišču. Zagotovitev parkirnih 
prostorov na javnih parkirnih površinah je dopuščena le 
izjemoma, in sicer na podlagi soglasja občinske uprave 
Občine Kranjska Gora. Občinska uprava soglasje izda v 
primeru, da javne parkirne površine zadoščajo, ali v 
primeru, da nosilec dejavnosti zagotovi sofinanciranje 
izgradnje novih javnih parkirnih površin. 
2a) Za izračun potrebnega števila parkirišč glede 
dejavnosti oz. namembnosti objekta veljajo naslednja 
merila: 

 
o stanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje 
o počitniška stanovanja 2 PM/ stanovanje 
o poslovni prostori, uprava (pisarne) 1 PM/30m˛ neto površine 
o poslovni prostori, uprava delo s strankami 1 PM/20m˛ neto površine 
o trgovina 1 PM/30m˛ koristne/prodajne površine oz.  min. 2PM na 

posamezen lokal/trgovino v  primeru posamične lokacije 
o gostinstvo 1 PM/4 sedeže in najmanj 5PM na posamezen  lokal in      

 1PM na eno nastanitveno enoto oz. na 2-6  ležišč v gostinskem-
nastanitvenem objektu z  zmogljivostjo do 20 nastanitvenih enot  oz. 0,8 PM na eno 
nastanitveno enoto v   gostinskem-nastanitvenem objektu z   zmogljivostjo nad 20 
nastanitvenih enot 

o kino, kulturni dom, gledališče 1 PM/5-10 sedežev 
o cerkev 1 PM/10-20 sedežev 
o športno rekreacijska igrišča 1 PM/250 in 1PM/10-15 obiskovalcev 
o obrt, storitve, proizvodnja 1 PM/50-70 m˛ neto površine ali 1PM/3  zaposlene 

 
Pri objektih oz. prostorih z javno funkcijo je treba vsaj 
5% parkirišč urediti za potrebe funkcionalno oviranih 
oseb oz. min. 1PM v primeru posamične lokacije 
parkirišča. 
Parkirna mesta je treba zagotoviti na lastnem zemljišču, 
izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih 
površinah v dogovoru z občino, če objekt oz. gradbena 
parcela leži v območju ohranjanja značilne vaške 
zazidave (etnološke dediščine) in potrebnih parkirišč ni 

možno zagotoviti na gradbeni parceli ali lastnem 
zemljišču. 
(3) Parkirišča morajo biti locirana ob objektu ali za njim, 
kadar to dopuščajo prostorske možnosti. Parkirišča, ki 
po površini presegajo 100 m

2
, je treba členiti v več 

manjših enot in jih ločiti z zasaditvami, spremembami 
tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi; zahteva ne 
velja za začasna parkirišča v času prireditev. 
(4) Parkirišča za potovalne kombije morajo biti 
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opremljena s sanitarijami in sanitarnim prostorom za 
zbiranje odplak iz potovalnih kombijev. 
(5) Parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj se 
fizično omejijo, tako da se prepreči neurejeno 
parkiranje. Fizične ovire naj bodo izvedene z naravnim 
gradivom (oblice ali kamen kot robniki, lesena ograja - 
plot). 
 

41.a člen 
Do dokončne odločitve o varstvenem pasu primestne 
železnice niso možni posegi v širšem pasu trase 
opuščene železnice in v širšem pasu doslej načrtovanih 
tras. Omejitev ne velja za urejanje območja KG SK 3/2 
Kranjska Gora – železniška postaja. Med doslej 
načrtovanimi trasami se za nadaljnje preučevanje in 
planiranje v prostoru upošteva predlog trase železnice 
V100 iz projekta: Koridor primestne proge Jesenice – 
Rateče (št. 3242, SŽ – Projektivno podjetje, 1991) in 
predlog nove trase iz projekta: Prostorska preučitev 
ponovne vzpostavitve primestne železnice od Jesenic 
do Rateč (URBI d.o.o. in UI RS, Ljubljana 1999). V 
koridorju opuščene trase in koridorjih doslej načrtovanih 
tras niso dopustni posegi, ki bi kakorkoli ovirali kasnejšo 
celovito ureditev železnice po Dolini. Koridor primestne 
železnice ni dokončen in predstavlja varovanje pred 
trajnimi posegi v prostor.  
 
5.  Pogoji za komunalno in energetsko 

opremljanje 
 

42. člen 
(1) Med komunalno omrežje in naprave se štejejo tudi 
rastlinski čistilni sistemi. 
(2) Komunalne in energetske ureditve morajo biti 
izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in 
ustreza pogojem obrambe in zaščite. 
(3) Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopani v 
teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oz. vodov je 
potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se 
odstrani odvečni material, teren pa zatravi oz. zasadi s 
samoniklimi grmovnicami. 
(4) Nadzemne komunalne in energetske objekte je treba 
postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih 
prostorih naselja (vaških trgih in glavnih vaških ulicah). 
Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani. Postavitve 
teh objektov v območjih varstva naravne in kulturne 
dediščine niso dopustne. 
(5) Začasni objekti za prireditve, namenjeni gostinskim 
storitvam prehrane in pijače, ki imajo urejen začasen 
priključek na vodovod ali pri svoji dejavnosti generirajo 
odpadne vode, morajo imeti izveden začasen priključek 
na kanalizacijo. 
(6) Trase in objekti obstoječe ter planirane infrastrukture 
so varovane površine. Potrebne odmike za posege v 
prostor v bližini obstoječe ali planirane infrastrukture 
določajo posamezni upravljalci infrastrukture.  
 

43. člen 
Odvajanje odpadnih voda 
Meteorne vode z utrjenih površin v naseljih se morajo 
odvajati površinsko ali v ponikovalnice. Meteorne vode s 
parkirišč je potrebno odvajati preko lovilcev olj. 
 

44. člen 
Energetska oskrba 
Prostozračni elektrovodi ne smejo potekati v smeri 
varovanih pogledov. 
 

45. člen 
Odstranjevanje odpadkov 
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki v naseljih 
morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih 

lokacijah, imeti morajo utrjeno površino, tako da je 
omogočeno enostavno čiščenje.  
 
6.  Pogoji za varstvo voda 

 
46. člen 

(1) Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred 
onesnaženjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih 
razmerah in za požarno varnost. 
(2) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti 
ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi 
pooblaščena strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv 
pretok vode je tisti, ki v sušnih razmerah omogoča 
preživetje, ob ugodnejših razmerah pa uspešen razvoj 
živali vseh vrst. 
 

47. člen 
(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v 
obvodnem prostoru je treba upoštevati varstvene 
pasove vodotokov, ki znašajo za Savo Dolinko 10 m, za 
potoke, hudournike, suhe hudourniške struge in 
drenažne jarke pa 4m od zgornjega roba brežine. V tem 
pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje 
vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna. 
Za mline, žage in male hidroelektrarne je odmik od 
vodotoka lahko manjši. 
(2) Graditev v varstvenem pasu vodotokov, na 
poplavnih in ogroženih območjih ni dopustna. 
 

48. člen 
(1) Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr. 
malih hidroelektrarn, mlinov, žag in ribogojnic) odvzem 
vode ne sme ovirati pretoka visokih voda. Če je to 
potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v 
vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod rib. 
(2) Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani, zemljišče 
pa sanirano in krajinsko nemoteče zavarovano proti 
eroziji. Odvečni odkopani material ni dopustno odlagati 
v strugo ali ga nezavarovanega odlagati na strmih 
pobočjih in brežinah, deponijo odkopanega materiala je 
potrebno ozeleniti. Na zajetjih, ob trasi cevovoda in na 
izpustu niso dopustne vidne betonske površine. 
(3) V lokacijskem postopku je potrebno obravnavati 
potrebe vseh uporabnikov vode na vplivnem območju. 
(4) Strojnica malih hidroelektrarn mora biti postavljena 
nevpadljivo in po velikosti ne sme presegati dimenzij, ki 
jih narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s 
pristopom mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. 
Če je strojnica v poplavnem območju, je to lokacijo 
potrebno strokovno utemeljiti s hidravličnimi presojami. 
Strojnica ne sme ovirati dostopa do struge zaradi 
vzdrževalnih ali intervencijskih del. Streha mora biti 
simetrična dvokapnica z naklonom 35

o
 do 45

o
. Ograje 

okrog strojnice niso dopustne. 
 

49. člen 
Pri posegih v vodni svet za potrebe rekreacije je 
potrebno ohraniti zveznost vodnega telesa, spremembe 
pretoka nizkih in srednjih voda niso dopustne. Posegi 
morajo biti izvedeni tako, da so v največji možni meri 
ohranjene naravne lastnosti struge. 
 
7.  Merila in pogoji za varstvo naravne in 

kulturne dediščine 
 

50. člen 
(1) Objekti in območja varovana po predpisih s področja 
varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju: objekti in 
območja kulturne dediščine) so kulturni spomeniki, 
vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena 
območja dediščine, registrirana kulturna dediščina ter 
vplivna območja dediščine. V primeru neskladja drugih 
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določb tega odloka z merili in pogoji za varstvo kulturne 
dediščine v tem členu PUP se upoštevajo merila in 
pogoji za varstvo kulturne dediščine (tega člena). 
Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravne 
vrednote ali kulturno dediščino, niso dopustni. 
(1a) Na objektih in območjih kulturne dediščine so 
dopustni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine 
ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in 
ohranjajo na mestu samem (in situ). Na objektih in 
območjih kulturne dediščine niso dopustni posegi, ki bi 
prizadeli varovane vrednote objekta ali območja kulturne 
dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno 
substanco, ki so nosilci teh vrednot. Ti posegi so 
dozidave in nadzidave ter drugi posegi, ki bi bistveno 
spremenili zunanji izgled objekta, novogradnje objektov, 
rekonstrukcija objekta. 
(2) Za objekte, ki so kulturna dediščina, odstranitev 
objekta praviloma ni dopustna, izjemoma in s soglasjem 
pristojne službe za spomeniško varstvo je dopustna 
nadomestitev, pod pogojem, da se ohranijo značilnosti 
prvotne stavbe. 
(3) Pri dovoljevanju posegov prostor je potrebno 
upoštevati tudi sestavine glede varstva naravne in 
kulturne dediščine iz sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana RS (UL RS, št. 11/99). 
(4) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo tudi 
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravne 
vrednote, navedeni v strokovnem gradivu 
»Naravovarstvene smernice za izdelavo sprememb in 
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev na območju 
občine Kranjska Gora – Prisank KG/H4« (ZRSVN OE 
Kranj, marec 2005), ki so priloga temu odloku in se 
hranijo na sedežu Občine Kranjska Gora. 
(5) Varstvo kulturne dediščine v Občini Kranjska Gora je 
opredeljeno v Strokovnih zasnovah varstva kulturne 
dediščine za območje občine Kranjska Gora (ZVKDS, 
OE Kranj, februar 2008). Evidenca o varstvu kulturne 
dediščine je priloga k temu PUP. Za vsak poseg na 
enotah, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine 
je potrebno pri pristojni službi za varstvo kulturne 
dediščine pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
kulturnovarstveno soglasje. Območja kulturnih 
spomenikov in vplivnih območij kulturnih spomenikov so 
razvidna iz aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, 
varstvena območja dediščine so razvidna iz aktov o 
razglasitvi varstvenih območij dediščine, registrirana 
kulturna dediščina in vplivna območja dediščine so 
razvidna iz tabele in grafične priloge v navedenih 
Strokovnih zasnovah (ZVKDS, feb. 2008). 
(6) Za enote kulturne dediščine razglašene za kulturni 
spomenik določbe za oblikovanje ne veljajo in se 
upoštevajo določbe akta o razglasitvi. 
(7) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni 
spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da 
posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi 
prizadeli varovane vrednote, prepoznavne značilnosti in 
materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso 
dopustni. Posege v prostor ali način izvajanja dejavnosti 
bo organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, 
presojal po naslednjih kriterijih: 

7.1 Za registrirano stavbno dediščino velja, da se 
ohranjajo vrednote kot so: 
o tlorisna in višinska zasnova (gabariti),  
o gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska 

zasnova,  
o oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in 

fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, 
fasadni detajli),  

o funkcionalna zasnova notranjščine in 
pripadajočega zunanjega prostora,  

o sestavine in pritikline,  

o stavbno pohištvo in notranja oprema,  
o komunikacijska in infrastrukturna navezava na 

okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto 
površin in lego, namembnostjo in oblikovanostjo 
pripadajočih objektov in površin),  

o pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko 
izpostavljenih stavbah),  

o celovitost dediščine v prostoru in  
o zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi 

ostalinami.  
7.2 Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se 

ohranjajo vrednote kot so: 
o naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska 

mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),  
o odnosi med posameznimi stavbami in odnos med 

stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota 
objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim 
prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne 
celote),  

o prostorsko pomembnejše naravne sestavine 
znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, 
vodotoki),  

o prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede 
na reliefne značilnosti, poti),  

o naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali 
njegovega dela,  

o podoba naselja ali njegovega dela v prostoru 
(stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),  

o odnosi med naseljem ali med njegovim delom in 
okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),  

o stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, 
namembnost in kapaciteta objektov, ulične 
fasade),  

o oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in  
o zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi 

ostalinami.  
7.3 Za območja registrirane kulturne krajine velja, da 
se ohranjajo vrednote kot so: 
o krajinska zgradba in prepoznavna prostorska 

podoba (naravne in grajene ali oblikovane 
sestavine),  

o značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in 
oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z 
obrežno vegetacijo, osamela drevesa),  

o tradicionalna raba zemljišč (sonaravno 
gospodarjenje v kulturni krajini),  

o tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega 
stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),  

o odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko 
podobo in stavbo oziroma naseljem,  

o avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih 
dogodkov,  

o preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, 
grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni 
elementi in  

o zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi 
ostalinami. 

7.4 Za registrirano memorialno dediščino velja, da se 
ohranjajo vrednote kot so: 
o avtentičnost lokacije,  
o fizična pojavnost objekta in  
o vsebinski, simbolni in prostorski odnos med 

dediščino in okolico ter vedutami.  
7.5 Za registrirana arheološka najdišča velja, da ni 
dopustno posegati v prostor na način, ki lahko 
poškoduje arheološke ostaline. Registrirana 
arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in 
premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali 
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline 
ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.  
Posegi v posamezna najdišča na stavbnih zemljiščih 
so izjemoma dopustni ob izpolnitvi naslednjih pogojev:  
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o če ni možno najti drugih rešitev ali  
o če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih 

arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno 
sprostiti za gradnjo.  

Posegi in dejavnosti v prostoru se morajo načrtovati in 
izvajati tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.  
7.6 V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti 
posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju 
dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, 
pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere 
je bilo vplivno območje določeno. 

(8) Pri spremembi namembnosti gospodarskih poslopij v 
druge dopustne dejavnosti (v skladu z določbami 9. 
člena) je potrebno v območjih etnološkega spomenika 
(oznaka: es) in etnološke dediščine (oznaka: ed) 
ohranjati značilne podolgovate stavbne volumne, 
njihova razmerja in orientacijo. Nadomestitev obstoječih 
gospodarskih poslopij z značilnimi podolgovatimi 
razmerji stavbnega volumna z enim manjšim ali več 
manjšimi objekti ni dopustna. Dopustna so odstopanja 
do 20% od obstoječega volumna. 
 
IV.  Posebni pogoji za posege v prostor 
 

51. člen 
(1) Na stavbnem zemljišču parc. št. 1094/2 in 1094/5 
k.o. Rateče so dopustni le posegi za: 

 gostinstvo, 

 šport in rekreacijo, 

 gozdarstvo in lovstvo; 
višina objektov ne sme preseči P+M, zazidana površina 
ne sme preseči 350 m

2
, parkirišča morajo biti urejena na 

stavbnem zemljišču, in sicer kot utrjena trava ali 
tlakovana. 
(2) Na stavbnem zemljišču parc. št. 668/2, 667/2, 665/2 
in 665/3 ter 664/2 k.o. Rateče so dopustni le posegi za 
bencinski servis, površina, namenjena prodaji 
prehrambenih izdelkov ne sme preseči 10 m

2
. 

 
52. člen 

Rateče (R SK1/1) 
Na stavbnem zemljišču parc. št. 169/1 ter na parc. št. 
1223 in 1224 k.o. Rateče: 

 indeks zazidanosti ne sme preseči 0,2, 

 maksimalna zazidana površina posamičnega 
objekta je 280 m2,  

 etažnost ne sme preseči P+1+M na najvišji strani 
objekta, 

 parkirišča mora investitor zagotoviti na lastnem 
zemljišču.  

Za objekt na zemljišču s par. št. 657/2 in 658/3, k.o. 
Rateče se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, 
kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP: 
(1) Dopusti se indeks zazidanosti 0,59 in posledično 
manjši indeks zelenih površin. Določba 11. člena, tč. 2 v 
tem primeru ne velja. 
(2) Dopusti se nadzidava obstoječega pritličnega dela 
objekta na parceli 658/3 k.o. Rateče. Določba 16.a 
člena, prvi stavek v tem primeru ne velja. 
Nadzidava se dopusti v velikosti tlorisa obstoječega 
objekta (10,0m x 11,0m s toleranco do obstoječih 
dimenzij), višina nadzidanega dela 1N+M, višina 
slemena novega (nadzidanega) dela objekta je 
dopustna max do višine slemena obstoječe prečne 
strehe nad vhodom na severni strani obstoječega 
objekta. 
(3) Na gradbeni parceli oz. zemljišču za gradnjo niso 
dopustne postavitve enostavnih in nezahtevnih 
objektov. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja (torej tudi 
ne 23. člen, tč. 4) v tem primeru ne velja. 
Del parcele št. 658/1 k.o. Rateče, ki je s prost. planom 
Občine Kranjska Gora določen kot stavbno zemljišče, je 

funkcionalno namenjen izključno samo za potrebe 
Gostišča Mojmir. Gradnja ali ureditve na tem zemljišču 
za druge potrebe niso dopustne razen za gospodarsko 
javno infrastrukturo. 
Del parcele št. 658/4 k.o. Rateče, ki je s prost. planom 
določen kot stavbno zemljišče, je funkcionalno 
namenjen samo za potrebe parkiranja Gostišča Mojmir. 
 

52.a člen 
Na parceli št. 1118/7, k.o. Rateče se izjemoma dopusti 
pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt v 
izvedenem stanju na dan sprejetja tega akta. Objekt leži 
v območju varstva kulturne dediščine in je zanj potrebna 
pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, 
rešitve je potrebno uskladiti z varstvom kulturne 
dediščine. 
 

53. člen 
Rateče (R W1) 
V območju so poleg posegov, določenih v 10. členu 
tega odloka: 

 na obstoječih objektih dodatno dopustni posegi za 
gostinstvo in počitniške domove, 

 dopustna je sprememba namembnosti obstoječih 
objektov za namene izobraževanja v takšnem 
obsegu, da bistveno ne povečuje prometnih ali 
drugih obremenitev na bivalno okolje. 

 dopustne gradnje novih stanovanjskih hiš. 
 

54. člen 
Pobočja Podršaka in Loma 
Dopustna je tudi ureditev nadaljevanja sedežnice ob 
planiških skakalnicah do grebena ter ureditev sankaške 
proge od zgornje postaje sedežnice po grebenu Loma 
do Podršaka in Planice. 
 

55. člen 
Na stavbnem zemljišču parc. št. 1348/2, 1348/3-del, 
1348/5 in 1348/6 k.o. Rateče so dopustni le posegi za: 

 gostinstvo, 

 šport in rekreacijo, 

 gozdarstvo in lovstvo. 
 

56. člen 
Rateče - Suše (R E1) 
V območju je poleg posegov, dovoljenih v 9. členu tega 
odloka, dopustno tudi odlaganje odpadnega 
gradbenega materiala v sklopu sanacije peskokopa. 
 

57. člen 
Korensko sedlo - mejni prehod (KG T3) in zazidana 
stavbna zemljišča razpršene gradnje v neposredni 
bližini navedenega območja (parc. št. 732/16, 732/17, 
732/18-del, 732/19-del, 766/1 del, 766/2 in 791/1 k.o. 
Podkoren 
Dopustne so terciarne in kvartarne dejavnosti, gostinske 
nastanitvene kapacitete niso dopustne.  
 

58. člen 
Podkoren - vzhod (KG SK2) 
Na parcelah 176, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4 in 
185 dopusti tudi gradnja novih objektov za potrebe 
širitve žage, ki po skupni površini lahko presegajo 120 
m2.  
 

58.a člen 
Podkoren KG SK1: na parceli 667, k.o. Podkoren mora 
biti novogradnja z daljšo stranico orientirana V-Z, 
približno vzporedno z zidom pokopališča (dopustna 
odstopanja 15

0
 do smeri regionalne ceste). 
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58.b člen 
Pokopališče Podkoren KG Zp 1: območje pokopališča 
se omeji z novim zidom, ki naj bo enako oblikovan kot 
zid obstoječega pokopališča, med obstoječim in novim 
pokopališčem naj se zagotovi povezava, niveleta 
novega pokopališča je lahko nižja od obstoječega 
pokopališča. 
 

59. člen 
Smučišča Podkoren (KG R1) in Poligon Podkoren (KG 
R2/2) 
(1) Na stavbnih zemljiščih (z) so dopustni le posegi za 
potrebe: 

 žičnic in 

 gostinstva za potrebe smučišča, ureditev 
nastanitvenih kapacitet ni dopustna; 

višina objektov ne sme preseči višine P+M. 
(2) Sprememba namembnosti obstoječih kmetijskih 
objektov ni dopustna. 
 

60. člen 
Poligon Podkoren (KG R2/1) 
(1) Na stavbnih zemljiščih  so dopustni le posegi za 
potrebe: 

 žičnic, 

 novogradnje za izvedbo smučarskih prireditev, 

 parkirišča, vključno z ureditvami za potovalne 
kombije, 

 javnih sanitarij, 

 postavitve začasnih objektov za potrebe gostinstva 
in storitev v času prireditev, skladno z zahtevami 9. 
člena tega odloka; 

 gostinstva za potrebe smučišča, ureditev 
nastanitvenih kapacitet ni dopustna. 

(2) Višina objektov ne sme preseči višine P+1+M. 
 

61. člen 
Vrh Vitranca 
Na stavbnem zemljišču (z) so dopustni le posegi za 
potrebe gostinstva, ureditev nastanitvenih kapacitet ni 
dopustna.  
 

62. člen 
(1) V območjih za rekreacijo: Smučišča Planica (R R2), 
Smučišča Lom (R R3), Smučišča Podkoren (KG R1), 
Smučišča Kranjska Gora (KG R3), Smučišča Gozd 
Martuljek (KG R7) in Smučišča Mojstrana (DM R4) so 
dopustni le naslednji posegi: 

 postavitve žičnic, 

 ureditve smučišč in sankališč ter ureditve za druge 
športe na snegu, 

 ureditve javnih sanitarij, 

 postavitve začasnih objektov za potrebe gostinstva 
in storitev v času prireditev, skladno z zahtevami 9. 
člena tega odloka; 

na obstoječih objektih so dopustni le naslednji posegi: 

 vzdrževanje, adaptacije in rekonstrukcije, 

 spremembe namembnosti objektov ali delov 
objektov (razen objektov za kmetijstvo) za šport in 
rekreacijo, storitve za šport in rekreacijo ter 
gostinstvo za potrebe smučišča brez nastanitvenih 
kapacitet, 

 odstranitev objektov in naprav, 

 na obstoječih stanovanjskih objektih so dopustne 
dozidave in nadzidave za potrebe stanovanj. 

(2) Višina objektov ne sme preseči P+M. 
(3) Strehe spodnjih in zgornjih postaj žičnic so lahko 
drugačne od predpisanih streh (19. člen), kadar je 
naprava (postaja) tipska in v celoti industrijsko 
oblikovana. Vsi potrebni prostori postaje morajo biti 
združeni in povezani v en enotno oblikovan objekt. 

Na stavbnih zemljiščih so dopustni posegi le za potrebe: 

 žičnic, 

 gostinstva za potrebe smučišča brez nastanitve, 

 servisnih dejavnosti za rekreacijo, 

 prometnih ureditev. 
 

62.a člen 
Na območju za rekreacijo (KG - R12) Rutč v Kranjski 
Gori velja poleg navedb v točki (10) 9. člena še: 
(1) Na območju KG - R12 je dopustna ureditev 
nogometnega igrišča in atletskih poligonov, možna 
pa je tudi ureditev drugih manjših igrišč. 
(2) Na zahodnem delu območja je dopustna 
novogradnja objekta za potrebe športnega parka. 
Hkrati je potrebno urediti javno dostopne parkirne 
površine v obsegu min.30-50 parkirnih mest. Zagotoviti 
je potrebno javno sprehajalno pot po severnem robu 
območja s povezavo čez Rojco. 
(3) Dejavnost gostinstva iz (10a) točke je dopustna v 
obsegu gostinskih storitev točenja pijač za potrebe 
športnega parka. 
(4) Pogoji za arhitekturno oblikovanje objekta: 

 arhitekturno oblikovanje naj se zgleduje po 
oblikovnih kvalitetah krajevno značilne arhitekture, 

 tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1: 1,5, 

 max. vertikalni gabarit P + M, kjer je pritličje pri 
vhodu največ 30cm nad terenom,  višina strešne 
konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 
80cm,- naklonski kot strehe 38-45° , 

 odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih 
strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna 
streha (toleranca 10° ). Razmerje frčad mora biti 
usklajeno s celotno fasado objekta. Celotna 
dolžina frčad na strehi ne sme presegati ene 
tretjine dolžine strehe. Strešine frčad ne smejo biti 
višje od osnovne strehe, čopi na frčadah niso 
dopustni. 

 Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih 
ploščic, fasadne opeke ali umetnih snovi ter 
zasteklitve s steklaki niso dopustne. 

 
62.b člen 

Za objekt na parc. št. 398/4 in 398/5 k.o. Podkoren se 
dopusti novogradnja objekta s pogoji za ureditveno 
enoto »v«, z etažami K+P+M, v primeru novogradnje kot 
nadomestitve obstoječega objekta pa se dopusti tudi 
kletna etaža. 
 

63. člen 
Kranjska Gora 
Za urejanje cest so določeni minimalni ulični profili, in 
sicer: 

 vstopna cesta od magistralne ceste do policije - 
širina je 7 do 10 m (7 m vozišče oz. 10 m vozišče v 
križišču), 

 vstopna cesta od policije do Borovške ceste - 
širina je 11 m (1 m pločnik, 1,5 m zelenica, 7 m 
vozišče oz. 10 m vozišče v križišču, 1,5 m pločnik), 

 Borovška cesta, odsek od vstopne ceste do trga 
pred hotelom Razor - širina je 17 do 18 m (2-3 m 
pločnik, 1,5 m zelenica z drevoredom, 2 m 
vzdolžno parkiranje, 6 m vozišče, 2 m vzdolžno 
parkiranje, 1,5 m zelenica, 2 m pločnik), zožan 
profil - širina je 14 m (2-3 m pločnik, 1,5 m 
zelenica, 6 m vozišče, 1,5 m zelenica, 2 m 
pločnik), 

 Kolodvorska ulica, odsek od Koroške ulice do 
dvorane - širina je 15,5 do 16 m (3 m pločnik, 1,5 
m zelenica, 4,5 m prečno parkiranje, 5,5 m 
vozišče, 1 do 1,5 m pločnik),  

 Vršiška cesta, odsek ob Pišnici - širina je 15 do 34 
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m (1 m zelenica, 1,5 m kolesarska steza, 1 m 
zelenica, 6 m vozišče, 2 do 20 m zelenica z 
drevoredom, 1,5 m kolesarska steza, 2 do 3 m 
pločnik), 

 Koroška ulica, odsek mimo avtobusne postaje - 
širina je 10 do 10,5 m (1 do 1,5 m pločnik na južni 
strani, 6 m vozišče, 1,5 m zelenica, 1,5 m pločnik), 
odsek mimo šole - širina je 14 m (2 m pločnik na 
južni strani, 5,5 m vozišče, 1,5 m pločnik, 4,5 m 
prečno parkiranje, 0,5 m zelenica do ograje). 

 
64. člen 

Kranjska Gora (KG SK3) 
V območju Trgovsko-gostinskega centra (ureditvena 
enota x) so dozidave dopustne le za potrebe 
funkcionalnih izboljšav obstoječih objektov; nadzidave in 
novogradnje niso dopustne. 
 

64.a člen 
Na parceli št. 902 k.o. Kranjska Gora se izjemoma 
določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v 
skupnih določbah odloka o PUP: 
(1) Dopusti se zazidana površina do 390m

2
. Določba 

11. člen, tč. 1. PUP v tem primeru ne velja. 
(2) Strehe na dozidanih delih stavbe imajo lahko, poleg 
določbe tč. 1, 19.b člena tudi enokapno strešino. 
(3) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati 
nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice 
in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so 
enostavni objekti. 
Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja PUP (torej tudi ne 23. 
člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja. 
(4) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so 
dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko 
doda na zunanjo stran fasade do 15 cm in v primeru 
sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na 
ravnino strehe objekta. 
 

65. člen 
Kranjska Gora - Čičare (KG S2) in Črtenje (KG S3) 
V območju Čičare (KG S2) in Črtenje (KG S3) so 
dozidave dopustne le za potrebe funkcionalnih izboljšav 
obstoječih objektov; nadzidave in novogradnje objektov 
in pomožnih objektov niso dopustne. 
 

66. člen 
Kranjska Gora - pod Vitrancem (KG H2/1) 
(1) Dopusti se novogradnja objekta za gostinsko 
dejavnost na parceli št. 557/1 k.o. Kranjska Gora.  
Pogoji za oblikovanje so: 

 max. vertikalni gabarit objekta: P+2+M, 

 orientacija slemena je določena v grafičnem 
prikazu, dopustna odstopanja do 10o, 

 najmanj 50% zelenih površin, 

 parkirišča morajo biti zagotovljena na lastnem 
zemljišču, 

 dostop do parcele mora biti urejen ob vznožju ježe 
(nasipa nekdanje železnice), v vzhodnem delu 
območja in po zemljišču nekdanje struge potoka 
Rojca v zahodnem delu območja. Popravi se tudi 
oznaka ureditvene enote iz (v) v (h). 

(2) Dopustna je ureditev pešpoti preko ježe, kot je 
določena v grafičnem prikazu. 
 

67. člen 
Kranjska Gora (KG SK3/1) 
(1) Trgovine z zunanjimi deponijami niso dopustne. 
(2) V ureditveni enoti parkovne in druge zelene površine 
(p) – staro pokopališče je dopustna: 

 postopna odstranitev nagrobnih spomenikov ter 
zatravitev površin pokopališča,  

 preureditev obstoječega objekta v 
severozahodnem vogalu pokopališča za potrebe 
postavitev obeležij in spomenikov, dopustno je 
preoblikovanje objekta v loggio (arkade), pri čemer 
mora biti zagotovljen prehod skozi objekt,  

 spremembe stavbne mase in razmerij niso 
dopustne. 

(3) V ureditveni enoti objekti s svojstvenim oblikovanjem 
(x) – dvorana je dopustna zazidanost zemljišča do 
grafično določene gradbene meje, ki je večja od 
predpisane največje zazidane površine v 11. členu. 
Oblikovanje dvorane mora biti skladno z obstoječim 
objektom (občina, knjižnica…). Kletna etaža dvorane ter 
uvoz in izvoz v klet morajo biti izvedeni tako, da bodo 
možne kasnejše razširitve podzemnih parkirišč pod 
trgom pred dvorano. 
(4) Na južni strani trga na Kolodvorski ulici (pred 
dvorano) je dopustna novogradnja objekta le za javne 
družbene dejavnosti (občina). 
(5) Za Hotel Slavec se pri adaptaciji stavbe dopusti 
nadomestitev obstoječega starega dela v enakih 
tlorisnih in višinskih gabaritih ter ohranitev severnega 
dela stavbe s pritličjem, dvema nadstropjema in 
mansardo s streho, skladno z določbami 19.b člena za 
oblikovanje strehe. 
(6) Na parcelah 73/1, 73/2, 74 in 75, vse k.o. Kranjska 
Gora, se določijo posebni pogoji za oblikovanje 
novogradnje objekta: 

 na parc.št. 75, 74 in 73/1, vse k.o. Kranjska Gora, 
se dopusti izgradnja objekta z višino K+ P+ 1+M z 
naslednjimi odmiki: 
o odmik vzhodne fasade objekta v nivojih 

P+1+M od meje parc. št. 73/2 je min. 4m,  
o odmik fasade objekta od Borovške ceste– min 

2m,   
o odmik fasade objekta od ulice Podbreg– min 

2m, 
o streha mora biti dvokapnica nad osnovnim 

tlorisom, naklon strešin od 350 do 450, 
o smer slemena mora biti pribl. vzporedno z 

Borovško ulico ali ulico Podbreg 
o ganki so dopustni v nivoju 1 etaže  nad ulico 

Podbreg. 

 na parc.73/1 k.o. Kranjska Gora je dopustna 
gradnja gostinske terase in kleti z naslednjimi 
odmiki: 
o odmik terase in kleti od ulice Podbreg mora 

biti min. 2m,  
o vzhodni rob terase s podkletitvijo mora biti 

odmaknjen od parc.meje št. 73/2 min. 1,8m, 
o kota urejene terase ne sme presegati nivoja 

Borovške ceste oz. sme segati največ do 
zgornjega roba vzhodnega dela obstoječega 
podpornega zidu Borovške ceste, 

o dostop na teraso (stopnice) s strani Borovške 
ceste mora biti urejen izven uličnega prostora. 

(7) Za obstoječi objekt na zemljišču parc.št. 11/3 k.o. 
Kranjska Gora se upošteva velikost in zmogljivost 
objekta na dan sprejetja tega odloka, povečave 
kapacitet niso dopustne. Objekt leži v območju varstva 
kulturne dediščine in je zanj potrebna pridobitev 
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, rešitve je 
potrebno uskladiti z varstvom kulturne dediščine. 
 

68. člen 
Kranjska Gora - železniška postaja (KG SK3/2) 
(1) Dejavnosti za oskrbo in storitve so dopustne v 
objektih, ki ležijo v bližini Koroške ulice in ob podaljšku 
Kolodvorske ulice (objekti z zaporedno številko 13, 14, 
15, 16 in 17 v grafičnem prikazu). V stanovanjskih 
objektih so dopustne dejavnosti kot delo na domu za 
njihove prebivalce in ki niso vezane na dodatni promet v 
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območju. 
(2) Oblikovanje: 

 min. odmik od parcelne meje: 4 m, izjemoma 3 m, 
če je objekt postavljen pod kotom (nad 150) na 
parcelno mejo,  

 tloris: podolgovat, razmerje stranic min. 1 : 1,5,  

 višina stavbe: P+1+M, dopustna je podkletitev, 
max. višina kote pritličja 50 cm nad koto 
raščenega oz. urejenega terena, višina 
kolenčnega zidu max. 40 cm, 

 naklon vseh strešin 400 - 450, enotna siva kritina 
(golobje siva, ne temna) za celotno območje, 
objekti, ki so povezani morajo imeti enak naklon in 
isto slemensko višino. 

 pogoji so določeni tudi v grafičnem prikazu. 
(3) Na stavbnem zemljišču parc. št. 484/3, 482/2, 481/2, 
480/4, 891/24, 891/17, 853/8, 891/16, vse k.o. Kranjska 
Gora (dosedanji dom Slovenskih železnic, oznaka 
objekta v PUP št. 7) se določijo naslednja merila in 
pogoji: 
Ureditvena enota “h” se spremeni v ureditveno enoto “x” 
(kopališče). 
(3a) dopustne so naslednje namembnosti oz. 
dejavnosti: 

 rekreacija (kopališče, welness, fitness...) 

 trgovina, storitve in kulturne dejavnosti kot 
dopolnilna dejavnost osnovni rekreacijski 
namembnosti, locirane so lahko v kleti ali pritličju 
objekta, vendar po površini ne smejo preseči 1/2 
zazidane površine objekta v posamezni etaži, 

 zdravstvene dejavnosti in sicer brez bolnišničnih 
ali zdraviliških nastanitvenih kapacitet, 

 stanovanja (bivanje), gostinske nastanitvene 
dejavnosti in druge oblike nastanitve niso 
dopustne. 

(3b) glede oblikovanja: 

 glede odmikov na tej lokaciji izjemoma veljajo 
naslednja merila: 
o odmik pritlične etaže (na nivoju Koroške ulice) 

je lahko na severni strani objekta do 4m od 
parcelne meje 

o odmik objekta pod niveleto Koroške ulice je na 
vzhodni in zahodni strani objekta lahko do 4m 
od parcelne meje 

o objekt pod niveleto Koroške ulice na severni 
lahko sega do parcelne meje 

o objekt pod niveleto Koroške ulice na južni 
strani objekta lahko sega do 1,5m od parcelne 
meje javne površine na celotni dolžini parcel 
891/17 in 891/17, k.o. Kranjska Gora 

o ureditev klančine za dovoz v kletne etaže lahko 
sega do parcelne meje. 

Določba 36. člena, tč. 3, PUP v tem primeru ne velja. 

 max. vertikalni gabarit objekta (kota slemena ali 
zg. roba venca) ne sme presegati vertikalnega 
gabarita (kote slemena) šole (Koroška ulica 12). 

 v prečnem prerezu objekt ne sme biti polne 
pravokotne oblike temveč mora biti najmanj 
zgornja polovica prečnega profila posneta, tako da 
se proti vrhu/slemenu objekta prečni profil 
zmanjšuje. 

 Vodooskrbo bazenskega objekta mora investitor 
zagotoviti iz vrtine ali izvesti menjavo vode v 
bazenih v nočnem času z vsakokratnim soglasjem 
upravljalca vodooskrbe. 

 
68.a člen 

Kranjska Gora – Log (KG SK 6/1)  
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – Log (KG SK 
6/1) se spremenijo oznake obstoječih ureditvenih enot in 
določijo nove ureditvene enote: 

 dosedanja ureditvena enota x, ki leži severno od 
pokopališča, se spremeni v ureditveno enoto 
»dvoranski objekti – d« in v ureditveno enoto 
»v«, 

 določita se dve novi ureditveni enoti »dvoranski 
objekti – d«, ki ležita zahodno od pokopališča. 

Nove ureditvene enote in spremembe oznak ureditvenih 
enot so določene v grafičnem prikazu karta 01 v merilu 
1:2.000.((6) s in d PUP - Ur.l.RS, št. 111/08). 
(2) V ureditvenih enotah dvoranski objekti (d) v območju 
urejanja KG SK6/1 so dopustne samo naslednje 
dejavnosti: trgovina, storitve in gostinske storitve 
prehrane.  
 

68.b člen 
Kranjska Gora - hotel Kompas KG H3 
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – hotel Kompas 
KG H3 se spremenijo meje ureditvenih enot in določijo 
nove ureditvene enote, ki so določene v grafičnem 
prikazu karta 02 v merilu 1:2.000. 
(2) Ureditvena enota svojstveno oblikovanje (x) 
pogoji za oblikovanje objektov: 

 v območju ureditvene enote »x« je dopustna 
novogradnja hotela 

 dopustne so dejavnosti: gostinstvo, trgovina in 
storitve, rekreacija in kulturne dejavnosti kot 
dopolnilna dejavnost osnovni turistični oz. gostinski 
namembnosti hotela, zdravstvene dejavnosti brez 
bolnišničnih ali zdraviliških nastanitvenih kapacitet, 
določbe 3. točke 9. člena ne veljajo za to 
ureditveno enoto 

 oblikovanje:  
o višina ploščatega dela objekta/ov: do K+P, pri 

čemer višina strešnega venca oz. kapi ne sme 
presegati 8m nad niveleto Borovške ceste, 
dopustni pa so vertikalni poudarki z 
arhitekturnimi elementi, med osnovnimi 
etažami so dopustne dodatne vmesne etaže z 
nižjo etažno višino, npr. za poslovne prostore, 
garderobe in podobne namembnosti, ki ne 
zahtevajo večje etažne višine 

o višina nadzidanega dela nad ploščatim 
objektom, je lahko visoka do tri osnovne etaže, 

o odmik od obstoječega hotela Kompas mora biti 
tolikšen, da se ohrani primerna osvetlitev in 
osončenje sob obstoječega hotela, dopustna je 
izvedba tople povezave z obstoječim hotelom 

(3) Ureditvena enota parkovne površine (p) 
Dopustne vrste posegov: 

 ureditve Borovške ceste s kolesarsko stezo in 
pločnikom ter parkovne ureditve med Borovško 
cesto in hotelskimi objekti,  

 ureditve gostinskih teras in drugih javno dostopnih 
peš površin, 

 gradnja podzemnih parkirišč in drugih kletnih 
prostorov za potrebe dejavnosti KG H3, 

 posegi, ki bi onemogočali kasnejšo izgradnjo 
podzemnih parkirišč niso dopustni.  

(4) Ureditvena enota parkirišča (pm) 
Dopustne vrste posegov: 

 ureditve prometnih ureditev, dovozov in parkirišč, 
peš površin in parkovnih površin z urbano opremo, 

 gradnja podzemnih parkirišč in drugih kletnih 
prostorov za potrebe dejavnosti KG H3, 

 posegi, ki bi onemogočali izgradnjo podzemnih 
parkirišč niso dopustni.   

(5) Pogoji za prometno urejanje v območju KG H3 

 v območju KG H3 je potrebno zagotoviti vsa 
parkirna mesta, ki jih zahteva obstoječa in nove 
dejavnosti tega območja urejanja,  

 parkirišča je potrebno zagotoviti v kletnih etažah, ki 
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se jih izvede na še nezazidanih zemljiščih območja 
(v ureditvenih enotah pm in x),  

 klančina v kletno etažo mora biti izvedena v 
območju KG H3 in izven uličnega profila Borovške 
ceste in vstopne ceste v Kranjsko Goro (v smeri S-
J), klančina v kletno etažo ne sme biti izvedena 
vzporedno in neposredno ob Borovški cesti ali 
vstopni cesti v Kranjsko Goro. 

(6) Pogoji za varstvo kulturne dediščine: v območju KG 
H3 je potrebno zagotoviti urejenost in javno dostopnost 
do enote kulturne dediščine EŠD 5387 Kranjska gora – 
Spomenik zadnjim bojem v drugi svetovni vojni. 
 

68.c člen 
V območju KG SK 5 se na parcelah 239/5, 242/2, 243, 
244/5, 244/7, k.o. Kr. Gora dodatno (poleg skupnih 
določb) dopusti še ureditev campa. Za oblikovanje 
objektov veljajo določbe za ureditveno enoto »v«. Na 
obrobju površine za camp se zasadijo drevesa. 
 

68.d člen 
V območju KG SK 5 se za parcelo št. 239/1 k.o. 
Kranjska Gora izjemoma določajo drugačna merila in 
pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o 
PUP: 
(1) Dopusti se manjši odmik SZ vogala objekta od 
parcele št. 885/158 v širini 1,70m (merjeno od 
zunanjega roba fasade objekta v pritlični etaži). Določba 
16.a člen PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi 
odstavek) v tem primeru ne velja. 
 

69. člen 
Kranjska Gora - Prisank (KG H4) 
(1) Na zemljišču parc. št. 488/1 je dopustna le ureditev 
javnih površin.  
(2) Na zemljišču parc. št. 141/1, 141/7 in 488 južni del, 
141/4, 141/21, 141/23, vse k.o. Kranjska Gora je 
dopustna le postavitev termalnega kopališča kot 
dozidava h Garni hotelu. Površine med termami in 
Borovško cesto se namenijo peš dostopu in parkiranju 
in dovozu v kletne prostore term. Na zemljiščih na južni 
strani term (zelene parkovne površine) se lahko uredijo 
odprti bazeni, povezani z urejanjem term. 
(3) Na zemljišču s parc.št. 141/43 in 141/42 k.o. 
Kranjska Gora je omejeno območje določeno v 
grafičnem prikazu karta 02 v merilu 1:2.000 in označeno 
s črko (b). Na območju veljajo naslednji ureditveni 
pogoji: 

 pogoji glede dejavnosti: dopustna je dejavnost 
turistične agencije. 

 pogoji glede vrste posegov: dopustna je 
odstranitev in novogradnja objekta 

 pogoji glede oblikovanja:  
o zazidana površina objekta do 80m2,  
o višina objekta K+ P+M, višina kolenčnega zidu 

do 40cm 
o parkirna mesta za poslovalnico ni potrebno 

zagotoviti. 
(4) za zemljišče s parc.št. 422/2 k.o. Kranjska Gora se 
določi ureditvena enota »pm«- parkirišča in je določena 
v grafičnem prikazu karta 02 v merilu 1:2.000. 
 

iz (5) sprememb in dopolnitev Odloka o PUP KG 
(Ur.l.RS, št. 82/05) se doda 3.člen, ki se nanaša na 
območje urejanja KG/H4, ki se glasi: 
Pogoji za posege v prostor v smislu dopustnih 
namembnosti oziroma dejavnosti v smislu dopustnih 
vrst posegov in vseh ostalih tovrstnih meril in pogojev se 
v celoti povzamejo iz določil obstoječega Odloka o PUP, 
izjema je le odmik objektov od parcelne meje vzhodno 
in zahodno od objekta Alpskega smučarskega kluba in 
bančne poslovalnice SKB (parc. št. 489/14), kjer se 

dopusti gradnja na regulacijsko linijo (parc. št. 489/9, 
489/2, 489/11, 489/13 in 489/1, vse k.o. Kranjska Gora). 

 
69.a člen 

Za oblikovanje objektov na zemljišču s parc. št. 489/9, 
489/2, 489/11 in 489/13, vse k.o. Kranjska Gora, v 
območju urejanja KG/H4 za oblikovanje vseh vrst 
objektov velja: 
višina: največ P + M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 
cm nad terenom,  višina strešne konstrukcije pri 
kolenčnem zidu je lahko največ 170cm. 
 

69.b člen 
Na zemljišču s parc. št. 489/1, k.o. Kranjska Gora, je 
možna le postavitev urbane opreme in izvedba 
postajališča za izvoščke (konjske vprege za turistične 
prevoze) v javni namen. 
 

69.c člen 
Na funkcionalnih površinah hotela Larix s parc. št. 489/8 
in 501/1 so dopustne postavitve pomožnih in začasnih 
objektov v skladu z namembnostjo osnovnega objekta. 
 

69.d člen 
Na zemljišču s parc. št. 499/4, 499/1, 489/8, 501/1, 
489/9, 489/2, 489/11 (del) in 489/13 so dopustni posegi 
oziroma gradnja objektov z minimalno oddaljenostjo od 
parcelnih meja 2,50 m, indeks zazidanosti ne sme 
preseči 0,35. 
 

70. člen 
Kranjska Gora - Lek (KG H5) 
(1) Na zemljiščih parc. št. 153/2, 155/5, 152/1, 150/1, 
178/1, 155/1, 154 del, 151 k.o. Kranjska Gora so 
dopustne še novogradnje objektov. 
(2)  Pogoji za oblikovanje so: 

 vertikalni gabarit objekta največ P+1+M,  višina 
strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko 
največ 80cm, 

 parkiranje mora biti zagotovljeno na lastnem 
zemljišču, 

 najmanj 50% zelenih površin. 
Jugozahodno od obstoječega hotela je treba pri 
novogradnji upoštevati grafično določeno gradbeno 
mejo, prevladujoča stavbna masa naj bo umaknjena v 
globino stavbne parcele, orientacija osnovnega volumna 
naj bo vzporedna z osjo peš poti ob Vršiški cesti do 
vzporedne smeri z brežino pobočja Požar. Dopusten 
vertikalni gabarit stavbe, ki je umaknjena v globino 
parcele, znaša K+P+2+M; stavbni volumni, ki se 
postavijo v bližino Vršiške ceste in gradbene linije 
obstoječega hotela, ne smejo presegati višine 
obstoječega hotela. Nakloni strehe lahko odstopajo od 
predpisanih naklonov strešin v skupnih določbah. 
(3) Pri dozidavah obstoječega hotela se dopustijo 4m 
odmiki od meje gradbene parcele. 
 

70.a člen 
Kranjska Gora – Casino (KG H6)  
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – Casino (KG H6) 
se ukinejo dosedanje ureditvene enote in določijo nove 
ureditvene enote: svojstveno oblikovanje (x) in trgi in 
prometne površine (t). 
Ureditvene enote so določene v grafičnem prikazu karta 
03 v merilu 1:2.000. 
(2) Ureditvena enota svojstveno oblikovanje (x) 
pogoji glede vrste posegov: za območje veljajo določbe 
točke (3b) 9.člena pri čemer velja, da se igralniška 
dejavnost uvršča v rekreacijske namene (v skladu s 
klasifikacijo dejavnosti)  
pogoji glede dejavnosti: dopustne so gostinske storitve, 
igralnica, zabaviščni programi, šport in rekreacija. 
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merila in pogoji glede oblikovanja: 
o vertikalni gabarit obstoječega hotela ob 

gradbeni meji: tri etaže (nad niveleto glavnega 
vhoda), višina fasade ne sme presegati višine 
slemena obstoječe strehe hotela (toleranca 
2m) 

o vertikalni gabarit nove stavbe (zahodno od 
obstoječe stavbe) ob gradbeni meji: K+P+3 (za 
pritličje se šteje etaža na nivoju obstoječega 
glavnega vhoda v igralnico) 

o vsi objekti so lahko podkleteni v več etažah 
o južni del objekta, ki je odmaknjen od gradbene 

linije, je lahko višji za eno etažo od dopustnih 
višin v prejšnjem odstavku 

o dopustni so arhitekturni elementi, ki segajo 
preko gradbene meje do največ 5m in v skupni 
površini 130m

2
 

o dopustna je gradnja nadstreška nad vhodom, 
ki presega gradbeno linijo na severni fasadi 
objekta. 

(3) Pogoji za prometno urejanje v območju KG H6 
o v območju KG H6 je potrebno zagotoviti vsa 

parkirna mesta, ki jih zahteva normalna raba 
obstoječe in novih dejavnosti tega območja 
urejanja,  

o parkirišča, ki jih ni možno zagotoviti na nivoju 
terena, je potrebno zagotoviti v kletnih etažah 
oz. v objektu.  

(4) V območju urejanja se varuje vrtina za pitno vodo 
Zagmajnica. Pri posegih v prostor je potrebno zagotoviti 
ustrezne odmike, ki jih določi upravljalec. 
 

70.b člen 
(1) Kranjska Gora – Log, območje za obrt (KG M1) z 
besedilom: Ob gradbeni meji ob regionalni cesti so 
dopustne postavitve poslovnih stavb ali stavb z mešano 
dejavnostjo. Postavitev delavnic in drugih večjih 
objektov ni dopustna neposredno ob regionalni cesti, 
temveč v globino parcele (proti severu). Prav tako niso 
dopustne ureditve deponij ali skladiščnih prostorov v 
pasu ob regionalni cesti. Uvozi v območje so dopustni s 
severne strani (ne iz regionalne ceste). 
(2) V območju urejanja Kranjska Gora KG M1 se določi 
nova ureditvena enota dvoranski objekti (d), ki je 
določena v grafičnem prikazu karta 04 v merilu 1:2.000. 
(3) ureditvena enota dvoranski objekti (d) 

 posebni pogoji glede dejavnosti: dopustne 
dejavnosti trgovina, storitve in gostinske storitve 
prehrane, 

 parkirišča za potrebe dejavnosti v območju 
ureditvene enote je treba zagotoviti v ureditveni 
enoti. 

 
71. člen 

Jasna (KG W2) 

 za povečave obstoječih objektov poleg določb v 
8b. členu tega odloka velja še, da indeks 
zazidanosti ne sme presegati vrednosti 0,20, na 
posamični parceli je dopusten po en objekt, ki ne 
sme presegati 80 m

2
 zazidane površine in je visok 

največ K+P+M, 
za obstoječe tri objekte na parcelah 808/167, 808/168, 
808/169, 808/179, 808/180, 808/181, 808/182, 808/183 
k.o. Kranjska Gora se upoštevajo velikosti in 
zmogljivosti obstoječih objektov na dan sprejetja tega 
odloka, povečave površin in kapacitet niso dopustne. 
 

72. člen 
Jasna - jug (KG H7) 
(1) V območju je na parcelah št. 802/1, 802/3, 802/4, 
802/8 in 802/9 dopustna gradnja objektov ali 
sprememba namembnosti obstoječih objektov za 

potrebe gostinstva, in sicer le penzionov. V sklopu 
penziona je dopustna ureditev enega stanovanja za 
lastnika oz. upravljalca objekta in gostinskih storitev 
prehrane. Ureditev diskoteke, nočnega bara ali prostora 
za igre na srečo ni dovoljena. Parkirišča je potrebno 
zagotoviti na lastnem zemljišču. 
(2) Za oblikovanje posegov veljajo določbe za 
ureditveno enoto vas (v), tako da je višina strešne 
konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 180cm, 
če je višina stavbe v skladu z drugimi določbami tega 
odloka glede dopustnih velikosti stavbnega volumna in 
razmerij. Dopustna je tudi izraba podstrešnega prostora 
v dveh etažah, mansarda in izkoriščeno podstrešje, če 
je višina stavbe v skladu z drugimi določbami tega 
odloka glede dopustnih velikosti stavbnega volumna in 
razmerij. V tem primeru je dopustna osvetlitev 
izkoriščenega podstrešja samo s strešnimi okni. 
 

72.a člen 
Kranjska Gora - hotel Erika – KG H7/2 
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – hotel Erika –KG 
H7/2 se določita novi ureditveni enoti: 

 ureditvena enota hoteli (h) za obstoječi objekt 

 ureditvena enota igrišča (i) za igrišča in parkovne 
površine severno od obstoječega objekta. 

Nove ureditvene enote so določene v grafičnem prikazu 
karta 05 v merilu 1:2.000. 
Podrobnejša merila in pogoji za urejanje v območju KG 
H7/2 so: 

 zazidana površina – dopustno povečanje do 20% 

 višina: K+P+1+M, kota pritličja lahko sega do 
100cm nad koto urejenega terena 

 streha: 35
0
- 45

0
,  

 ureditev zelenih površin naj obsega pretežno 
parkovne površine z manjšim deležem igrišč 

 pri urejanju zelenih, parkovnih površin in igrišč naj 
se v čim večji meri ohranja visokodebelna 
vegetacija, naravna oblikovanost terena, 
premoščanje višinskih razlik naj se izvede z 
naravnimi brežinami, zavarovanja brežin z 
opornimi zidovi je dopustna le izjemoma, če 
drugačne rešitve s sonaravnim oblikovanjem niso 
možne,  

 utrditev pohodnih in voznih površin naj se izvede 
na tak način in s takšnimi materiali, da se v čim 
večji meri zagotavlja neposredno pronicanje 
meteorne vode skozi utrditev površin (op. peščene 
površine, rušniki...) 

 dotrajana igrišča naj se odstranijo in površine 
renaturirajo 

 pri zatravitvi površin in zasaditvah naj se 
uporabljajo avtohtone rastlinske vrste 

 infrastrukturni vodi morajo biti vkopani. 
 

73. člen 
Gozd Martuljek - hotel Špik (KG H8)  
Na obvodnih zemljiščih (parc. št. 171/3, 163/3 in 163/2) 
so dopustni le naslednji posegi: 

 parkovne ureditve in igrišča, 

 dozidave za potrebe izboljšanja kakovosti 
hotelskih kapacitet. 

 
74. člen 

Gozd Martuljek (KG SK 7/1, 7/2 in 7/3)  
(1) V varovanem območju predvidene rekonstrukcije 
magistralne ceste v širini 10m obojestransko od osi 
obstoječe ceste so posegi omejeni. Posegi se lahko 
dopustijo, če niso v nasprotju s potrjenim idejnim 
projektom rekonstrukcije magistralne ceste. 
(2) Med potjo parc. št. 637 k.o. Gozd in potjo parc. št. 
641 k.o. Gozd je določeno varovano območje za 
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ureditev nove povezovalne in napajalne ceste za del 
območja KG SK 7/1. Nove priključitve posamičnih 
objektov na magistralno cesto niso dopustne. 
 

75. člen 
Gozd Martuljek (KG SK 8)  
(1) Na zemljišču parc. št. 681/13 so dopustne le ureditve 
za rekreacijo ter ureditve zelenih površin. 
(2) Preko parcele št. 681/10 k.o. Gozd mora biti 
zagotovljen dostop za vzdrževanje vodotoka, na 
severnem delu parcele pa so dovoljeni le posegi, ki ne 
ovirajo vzdrževanja prometnih površin. 
 

75.a člen 
Gozd Martuljek - KG S5 
(1) V območju urejanja Gozd Martuljek - KG S5 se 
določi nova ureditvena enota »parkirišča - pm«, ki leži 
zahodno od ureditvene enote »bs«. Nova ureditvena 
enota je določena v grafičnem prikazu karta 06 v merilu 
1:2.000. 
(2) V ureditveni enoti parkirišča (pm) veljajo naslednja 
merila in pogoji za urejanje: 
Dopustne dejavnosti: parkiranje potovalnih kombijev, 
osebnih vozil in avtobusov za potrebe dejavnosti v 
območju urejanja KG R11 in KG H8. 
V ureditveni enoti mora biti zagotovljen vsaj 20% delež 
zelenih površin. 
Dopustne vrste posegov: 

 postavitev sanitarnega objekta za potrebe 
parkiranja in upravljanja potovalnih kombijev 

 postavitve enostavnih objektov 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, 

 vodnogospodarske ureditve. 
 

76. člen 
Gozd Martuljek - apartmajsko naselje - KG R11 
(1) V območju urejanja Gozd Martuljek - apartmajsko 
naselje - KG R11 se določijo nove ureditvene enote: 

 apartmajsko naselje (a), 

 igrišča (i), 

 tržnica (c), 

 parkirišča (pm) 

 parkovne površine (p) in 

 trgi in prometne površine (t). 
Nove ureditvene enote so določene v grafičnem prikazu 
karta 06 v merilu 1:2.000. 
(2) Ureditvena enota apartmajsko naselje (a) 
Dopustne dejavnosti: gostinske nastanitvene dejavnosti 
– apartmajsko naselje. Apartmajsko naselje je dopustno 
postaviti v izključni povezavi z gostinsko nastanitveno 
dejavnostjo hotela Špik. Stanovanja in sekundarna 
bivališča niso dopustna. Do postavitve apartmajskega 
naselja je dopustna raba površin za camping. 
Dopustne vrste posegov: 

 za obstoječi objekt na parceli 174/17, k.o. Gozd so 
dopustna vzdrževalna dela, adaptacija, 
rekonstrukcija, odstranitev objekta,  

 za obstoječi sanitarni objekt campa na parceli 
174/63 k.o. Gozd, so dopustna vzdrževalna dela, 
rekonstrukcija, odstranitev in novogradnja, 

 za druge obstoječe objekte so dopustne 
odstranitve, 

 spremembe namembnosti objektov v dejavnosti, ki 
so za obravnavano območje urejanja določene v 
prejšnjem odstavku; spremembe namembnosti 
objektov ali delov objektov v stanovanja ali 
sekundarna bivališča niso dopustne, 

 novogradnje objektov; novogradnje stanovanj in 

sekundarnih bivališč niso dopustne, 

 postavitve enostavnih in začasnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih, parkovnih površin in igrišč, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
Pogoji glede izrabe območja in oblikovanja objektov: 

 25 objektov velikosti do 75m2 BEP in max 
zazidane površine do 50m2,  

 in 20 objektov velikosti do 140m2 BEP in max 
zazidalne površine do 75m2, 

 gradbena parcela apartmajskega naselja se določi 
za celotno apartmajsko naselje in ni dopustna 
delitev na več manjših gradbenih parcel za 
posamezne skupine objektov ali posamične 
apartmajske objekte.« 

 etažnost: P+M, kletna etaža ni dopustna,  višina 
strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko 
največ 180cm, max. višina slemena je 7m nad 
koto urejenega terena, 

 glede oblikovanja objektov se upošteva 19. člen 
Odloka o PUP. 

(3) Ureditvena enota igrišča (i): 
dopustne dejavnosti: dopustne so dejavnosti rekreacije.  
dopustne vrste posegov: dopustni so  

 ureditve igrišč, poti, parkovnih površin, postavitve 
nadstrešnic, vrtnih ut in začasnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
(4) Ureditvena enota tržnica (c): 
Dopustne dejavnosti: trgovina za lokalno oskrbo, 
tržnica, storitve za turizem, gostinske storitve prehrane. 
Stanovanja, sekundarna bivališča in gostinske 
nastanitvene dejavnosti niso dopustne. 
Dopustne vrste posegov: 

 novogradnje objektov 

 postavitve začasnih objektov, 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja vodnogospodarske 
ureditve, 

 ureditve javnih površin, 

 postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. 
Pogoji za oblikovanje objektov: 

 max zazidana površina trgovskih objektov do 
120m

2
 ter 120m

2
 nadstrešnice za tržnico 

 max zazidana površina gostinskega objekta do 
280m

2
 

 višina objektov: K+P+IP,  višina strešne 
konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 
80cm 

 streha: naklon strehe 40
0
-45

0
, simetrična strešina, 

smer slemena v smeri daljše stranice objekta, 
dopustna je povezava nadstrešnice za tržnico v 
eno, oblikovno in konstrukcijsko povezano streho 
skupaj s trgovskim objektom. 

(5) Ureditvena enota parkirišča (pm-1): 
Dopustne dejavnosti: parkiranje potovalnih kombijev, 
osebnih vozil in avtobusov za potrebe dejavnosti v 
območju urejanja KG R11 in KG H8. 
V ureditveni enoti mora biti zagotovljen vsaj 20% delež 
zelenih površin. 



Št. 25/21.6.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1162  

 

 

Dopustne vrste posegov: 

 postavitve sanitarnih objektov za potrebe 
parkiranja potovalnih kombijev 

 postavitve enostavnih objektov 

 ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno 
inženirskih objektov prometnega omrežja, 
komunalnega, energetskega in 
telekomunikacijskega omrežja, 

 vodnogospodarske ureditve. 
(6) Ureditvena enota parkirišča (pm-2): 
Dopustne dejavnosti: parkiranje osebnih vozil za 
potrebe stanovalcev stanovanjskega bloka v območju 
KG S5. 
(7) Pogoji za prometno urejanje območja KG R11: 
Za potrebe apartmajskega naselja je zagotoviti najmanj 
1,1 PM/na en apartma 
Cesta po vzhodnem robu območja R11 mora biti javno 
dostopna (ureditvena enota »t«). 
Dopustna je prestavitev dostopne ceste do hotela Špik 
na traso med ureditvenima enotama »i« in »a«, pri 
čemer trasa lahko odstopa od shematično prikazane 
razmejitve ureditvenih enot, trasa ceste se mora 
prilagajati obstoječim drevesom, ki se jih ohrani.  
(8) Pogoji za krajinsko ureditev območja: na celotnem 
območju urejanja naj se ohranja kakovostna drevesa. 
 

77. člen 
Dovje vzhod (DM S2) 
Za  oblikovanje objektov na parcelah 753/1, 753/2, 
753/3 in 753/4, k. o. Dovje velja: 

 največja dopustna velikost objekta je določena v 
grafičnem prikazu z gradbeno mejo; 

 višina objektov: kota pritličja sme biti največ 30 cm, 
višina slemena pa največ 8,5 m nad koto urejene 
dovozne poti, merjeno pri vhodu v stavbo;  

 naklon strešin mora biti enak, strešine pa so lahko 
asimetrične; 

 orientacija objekta: daljša stranica objekta in sleme 
morata biti vzporedna z dovozno potjo ali s 
slemeni obstoječih višjeležečih objektov 

 niveleta novo urejene dovozne ceste mora biti na 
isti višini kot obstoječa pot, dopustna odstopanja 
so +10 cm. 

Merila so določena tudi na grafičnem prikazu v merilu 
1:500. 
 

78. člen 
Dovje - Vatiš (DM SK 7/1) 
Nove priključitve posamičnih objektov na magistralno 
cesto niso dopustne. 
 

79. člen 
Na stavbnem zemljišču parc. št. 683/5 in 683/6 del k.o. 
Dovje so dopustni le posegi za: 

 gostinstvo, 

 šport in rekreacijo, 

 gozdarstvo in lovstvo; 
višina objektov ne sme preseči P+1+M, zazidana 
površina ne sme preseči 350 m

2
, parkirišča morajo biti 

urejena na stavbnem zemljišču, in sicer kot utrjena trava 
ali tlakovana. 
 

80. člen 
črtan 
 

81. člen 
Mojstrana - levi breg (DM SK 4) 
(1) Na zemljiščih, parc. št. 1338, 1317, 1318 k.o. Dovje 
so dopustne le novogradnje za gostinsko dejavnost. Na 
parceli št. 1337 je dopustna le ureditev muzeja in 
spremljajočih gostinskih dejavnosti v stavbi muzeja. V 

primeru, da se muzej uredi na drugi lokaciji, se lahko na 
tej parceli s soglasjem občine Kranjska Gora dopusti 
gostinska dejavnost. 
(2) Pogoji za oblikovanje so: 

 vertikalni gabarit največ P+1+M,  višina strešne 
konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 
140cm, 

 indeks zazidanosti 0,3, 

 delež zelenih površin najmanj 50%, 

 parkirišča morajo biti zagotovljena na lastnem 
zemljišču. 

(3) NA ZEMLJIŠČU S PARC.ŠT. 1342, K.O. DOVJE 
(KOVAČNICA V MOJSTRANI) SE DOPUSTI GRADNJA 
NEPROFITNIH STANOVANJ. IZJEMOMA JE 
DOPUSTNI ODMIK OBJEKTA OD PARCELNE MEJE 
MIN. 2M. 
 

82. člen 
(1) Mojstrana - novi del (DM S1) 
Na zemljiščih parc. št. 1309/3-del in 1309/1-del k.o. 
Dovje, so dopustne le novogradnje za oskrbo in storitve. 
Pogoji za oblikovanje so: 

 vertikalni gabarit največ P+M,  višina strešne 
konstrukcije pri kolenčnem zidu je lahko največ 
140cm, 

 indeks zazidanosti 0,3, 

 delež zelenih površin najmanj 30%. 
(2) meja ureditvene enote »e« se na zahodnem robu 
območja urejanja popravi tako, da parcela št. 1375/1 
k.o. Dovje sodi v ureditveno enoto »e« in je določena v 
grafičnem prikazu karta 07 v merilu 1:2.000. 

 meje ureditvenih enot bloki in stolpiči (bs) se 
popravijo v grafičnem prikazu. Nove meje 
ureditvenih enot so določene v grafičnem prikazu 
karta 08 v merilu 1:2.000. 

 
83. člen 

Mojstrana - Proda (DM R1) 
(1) Na zemljiščih, parc. št. 1260/3-del, 1264/2-del, 
1264/3-del in 2034-del k.o. Dovje, vzhodno od nove 
povezovalne peš poti v smeri S-J (v podaljšku mostu 
čez Savo) so poleg posegov, določenih v 9. členu tega 
odloka, dopustne le novogradnje za: 

 šport in rekreacijo, 

 specializirano trgovino za športne rekvizite in 
spominke ter  

 spremljajočo gostinsko storitev prehrane. 
(2) Pogoji za oblikovanje so: 

 vertikalni gabarit največ P za športne objekte, 
P+1+M za gostinsko dejavnost , 

 indeks zazidanosti 0,3, 

 delež zelenih površin najmanj 30%, 

 parkirišča morajo biti zagotovljena na lastnem 
zemljišču. 

 
83.a člen 

Mojstrana – Mlačca (DM R3): v območju je dopustna 
postavitev objekta za garderobe, sanitarije, shrambe za 
orodje in opremo, gostinsko storitev – točenje pijače. 
Glede oblikovanja veljajo pogoji za ureditveno enoto vas 
(v), višina največ P+M, lega objekta naj ne bo vidno 
izpostavljena. 
 

83.b člen 
Na parceli s št. 365, k.o. Dovje se dopusti postavitev 
objekta gostinske storitve prehrane s pogoji ureditvene 
enote brunarica (bb). 
 

83.c člen 
Na delu površin območja urejanja DM-T1 in T1 (del 
zemljišča s parc.št. 2073/4, k.o. Dovje) se določa 
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ureditvena enota dvorane in ploščati objekti (d). 
Dopustna je proizvodna dejavnost. 
 

83.d člen 
Na zemljišču parc.št. 1859, k.o. Dovje se izjemoma 
dopusti gradnja apart-hotela s pogoji oblikovanja za 
ureditveno enoto (v). 
 

84. člen 
Območje Triglavskega narodnega parka 
(1) Funkcije in vrste posegov, ki niso dopustne, so: 

 graditev novih infrastrukturnih omrežij in naprav 
razen v primerih potreb za okoljske sanacije, 

 spreminjanje namembnosti objektov v osrednjem 
območju Triglavskega narodnega parka v 
stanovanjsko, 

 spremembe namembnosti obstoječih sekundarnih 
bivališč niso dopustne, 

 graditev novih planinskih koč in širitev kapacitet 
obstoječih ter spremembe namembnosti planinskih 
koč, 

 širitev nastanitvenih kapacitet hotela Erika, 

 ravnanje grbinastih travnikov, 

 lociranje trajnih odlagališč odpadkov, 

 ureditve smučarskih prog in drugih športnih in 
rekreacijskih površin, ki zahtevajo poseg v 
oblikovanost terena ali krčenje vegetacije,  

 umetno zasneževanje in izgradnja akumulacij za 
umetno zasneževanje, 

 avtokampi in šotorišča niso dovoljeni, 

 gradnja vodnih zbiralnikov in akumulacij ter MHE, 

 gradnja objektov na hudournikih, z izjemo v 
primerih nujnega omejevanja erozijskih procesov,  

 odvzem mivke, peska in proda iz vodotokov ter 
vodnih zemljišč, razen v primerih potreb nujnega 
urejanja vodnega režima, 

 spreminjanje namembnosti obstoječih sekundarnih 
bivališč v stanovanjske hiše ali turistično gostinske 
objekte, 

 povečevanje gabaritov in prenočitvenih 
zmogljivosti sekundarnih bivališč, 

 spreminjanje namembnosti kmetijskih 
gospodarskih objektov v bivalne, 

 poseganje v prostor, ki bi razvrednotilo kulturno 
krajino oziroma površinske geomorfološke 
posebnosti, 

 gradnja novih planinskih poti. 
(2) Prometno urejanje: 

 Za vzdrževanje prometnic v Triglavskem 
narodnem parku je potrebno material dovažati iz 
odjemnih mest, ki ležijo izven območja 
Triglavskega narodnega parka. 

 Parkirišča na Vršiču je dopustno urediti v 
obstoječih peskokopih na vrhu prelaza, tako da se 
sanirajo brežine proti eroziji; dopustne so manjše 
spremembe brežin, tako da se doseže 
racionalnejša površina za parkiranje in da se 
preoblikujejo obstoječe nenaravno oblikovane 
brežine. 

(3) Taborni prostori so dopustni le kot začasne lokacije 
za vzgojno-izobraževalne tabore za mlade planince ali 
tabornike na zemljiščih parc. št. 585 k.o. Gozd in parc. 
št. 828/27 k.o. Kranjska Gora; v času tabora morajo biti 
opremljeni z montažnimi kemičnimi suhimi stranišči”. 
(4) Pri postavitvah začasnih objektov v bližini naravne 
dediščine morajo biti zagotovljeni takšni odmiki, ki ne 
bodo dopuščali poškodb ali negativnih vplivov na 
zavarovano območje. Dopustne so postavitve začasnih 
zavarovanj (ovir) za preprečitev možnih poškodb 
zavarovanega območja. 
(5) Obstoječemu vojaškemu objektu v Tamarju je 

dopustno spremeniti namembnost v gostinsko le za 
gostinske storitve prehrane, dopustna je tudi 
sprememba namembnosti za potrebe gorske reševalne 
službe. Ureditev gostinskih nastanitvenih kapacitet ali 
sprememba namembnosti v stanovanjski objekt ni 
dopustna.  
(6) Za vse posege v Triglavskem narodnem parku je 
potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje javnega 
zavoda Triglavski narodni park in za posege, povezane 
z objekti kulturne dediščine tudi soglasje pristojnega 
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. 
(7) Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, 
dozidave, nadzidave in novogradnje kmetijskih 
gospodarskih objektov so možne samo za potrebe 
kmetijske funkcije. V postopku pridobivanja dovoljenj za 
poseg v prostor je potrebno poseg utemeljiti z mnenjem 
kmetijske svetovalne službe s podatki o velikosti 
kmetijskega zemljišča v bližini objekta, številu živine in 
potrebah po kmetijskem gospodarskem objektu. Pri 
oblikovanju kmetijskih gospodarskih objektov in 
pomožnih objektov je treba upoštevati razmerja in 
oblikovanje tradicionalnih kmetijskih gospodarskih 
objektov. 
 

85. člen 
Karavanke 
(1) V območju Karavank, določenem v grafičnem 
prikazu v merilu 1:5000, so dopustni le naslednji objekti 
in spremembe namembnosti:  

 za potrebe kmetijstva, gozdarstva, lova in urejanja 
voda,  

 ureditev dela kmetijskih objektov na planinah, 
gozdarskih in lovskih koč in nekdanjih vojaških 
objektov v planinska zavetišča; 

novogradnje objektov in novih komunikacij niso 
dopustne. 
(2) V obstoječi stavbi nekdanje stražnice na parceli št. 
1174/2 k.o. Rateče so dopustni posegi za: 

 gostinstvo, 

 šport in rekreacijo ter 

 gozdarstvo in lovstvo. 
Dozidave so dopustne do 30% tlorisa nekdanje 
stražnice. Nadzidave in nove gradnje niso dopustne. 
(3) Za obstoječe kmetije na Srednjem vrhu so dopustne 
tudi novogradnje in ureditve infrastrukture. 
 
IV.a  posebni pogoji za sanacijo 
 

85.a člen 
Dopušča se sanacija zgrajenega objekta na parceli št. 
1/9, k.o. Rateče v obsegu in oblikovanju izvedenega 
objekta na dan 31.12.2011. 
Za objekt na parceli št. 1/9, k.o. Rateče se izjemoma 
določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v 
skupnih določbah odloka o PUP: 
(1) Izjemoma se dopustijo naslednji odmiki objekta od 
parcelne meje:  

 od parcele št. 1413 je odmik 2,40m  

 od parcele št. 1/1 je odmik 3,50m 

 enako velja tudi za kletno etažo,  

 dopusti se oporni zid v izvedenem stanju v dolžini 
36,96m z max. višino 4,5m z lego ob parcelni meji. 

Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske 
izmere na dan 31.12.2011. Določba 16.a člen (prav tako 
38. člen, tč. 1 in 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v 
tem primeru ne velja. 
Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila 
in pogoji: 
(1) Na obstoječem objektu niso dopustne dodatne 
dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja 
objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. 



Št. 25/21.6.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1164  

 

 

člena, tč. 1.b glede dozidav in nadzidav v tem primeru 
ne velja.  
(2) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati 
nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice 
in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so 
enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja 
(torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja. 
(3) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so 
dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko 
doda na zunanjo stran fasade (pri čemer dodani sloj 
izolacije ne bo presegel 15cm in v primeru sončnih 
zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino 
strehe objekta.  
 

85.b člen 
Za sanacijo objekta na parceli št. 121, k.o. Rateče se 
izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so 
določena v skupnih določbah odloka o PUP: 
(1) Dopusti se indeks zazidanosti 0,51 in manjši indeks 
zelenih površin. Določba 11. člen, tč. 2 v tem primeru ne 
velja. 
(2) Dopustijo se naslednji odmiki objekta od parcelnih 
mej:  

 S fasada lahko sega do parcelne meje (parcelna 
št. 120/2, k.o. Rateče) – dopusten odmik 0m,  

 J stran – odmik 0,70 m od parcele št. 117/2, k.o. 
Rateče, 

 V stran – odmik 0,4m do parcele št. 1403/1, k.o. 
Rateče, vetrolov lahko sega 0,9m preko parcelne 
meje 

 Z stran – odmik 2,60 m od parcele št. 120/1, k.o. 
Rateče 

Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske 
izmere na dan 31.12.2011. 
Določba 16.a člen (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi 
odstavek) v tem primeru ne velja. 
(3) Obstoječi vhod v klet na južni strani objekta se 
odstrani ali sanira tako, da se obodne stene zgradijo do 
enotne višine 2.20 nad koto praga vhoda v klet in nanje 
postavi dvokapna streha, 

 odmik vhoda v klet od parcele št. 117/2 je lahko 
0,70m 

 višina: pritličje (z enako in konstantno višino 
fasade),  

 straha: dvokapnica v predpisanem naklonu 35° do 
45°, sleme v smeri daljše stranice objekta. 

Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila 
in pogoji: 
(4) Na obstoječem objektu niso dopustne dodatne 
dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja 
objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. 
člena, tč. 1.b glede dozidav in nadzidav v tem primeru 
ne velja.  
(5) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati 
nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice 
in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so 
enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja 
(torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja. 
(6) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so 
dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko 
doda na zunanjo stran fasade (pri čemer dodani sloj 
izolacije ne bo presegel 15cm) in v primeru sončnih 
zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino 
strehe objekta.  
 

85.c člen 
Dopušča se sanacija zgrajenih objektov na parcelah št. 
26/1 in 26/2 k.o. Podkoren v obsegu in oblikovanju 
izvedenih objektov na dan 31.12.2011. 
Za objekta na parceli št. 26/1 in 26/2 k.o. Podkoren se 
izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so 
določena v skupnih določbah odloka o PUP: 

(1) V obstoječem zahodnem objektu (h.št. 74i) se 
dopusti pet (5) stanovanj, v obstoječem vzhodnem 
objektu (h.št. 74j) pa se dopusti štiri (4) stanovanja. 
Določba 9. člena, tč. 1.b glede števila stanovanj v tem 
primeru ne velja. 
(2) Dopusti se indeks zazidanosti 0,55 (upoštevajoč klet 
in gradb. parcelo do RL). Določba 11. člena, tč. 2 v tem 
primeru ne velja. 
(3) Dopustijo se naslednji odmiki objekta od parcelne 
meje:  

 odmik kleti na južni strani od parcele št. 23/1 je 
lahko min. 2.75 m 

 odmik objekta na severozahodni strani od RL je 
lahko min. 1.70 m 

Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske 
izmere na dan 31.12.2011. Določba 16.a člen (prav tako 
19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne 
velja. 
(4) Dopusti se razmerje stranic tlorisa objekta, ki je 
manjše od 1:1,4. Določba 32.b, tč 2, glede razmerja 
stranic tlorisa v tem primeru ne velja. 
(5) Parkirišča je treba zagotoviti v skladu z 9. členom, tč. 
1.b. Del parkirišč se lahko začasno uredi na površini 
dostopne ceste (znotraj RL), dokler ni izvedeno 
nadaljevanje dovozne ceste do severno ležečih parcel. 
Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila 
in pogoji: 
(6) Na zemljišču dveh obstoječih objektov niso dopustne 
dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike 
povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v 
objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b glede dozidav in 
nadzidav v tem primeru ne velja.  
(7) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati 
nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice 
in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so 
enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja 
(torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja. 
(8) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so 
dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko 
doda na zunanjo stran fasade do 15cm in v primeru 
sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na 
ravnino strehe objekta.  
V grafičnem prikazu se RL za javno dostopno površino 
– cesto spremeni, tako da ustreza izvedenemu stanju in 
omogoča dostop do drugih objektov. 
 

85.d člen 
Dopušča se sanacija zgrajenega objekta na parcelah št. 
26/4 k.o. Podkoren v obsegu in oblikovanju izvedenega 
objekta na dan 31.12.2011. 
Za objekt na parceli št. 26/4 k.o. Podkoren se izjemoma 
določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v 
skupnih določbah odloka o PUP: 
(1) V obstoječem objektu (h.št. 74h) se dopustijo štiri 
stanovanja. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede števila 
stanovanj v tem primeru ne velja. 
(2) Dopusti se indeks zazidanosti 0,37 (upoštevajoč klet 
in gradb. parcelo do RL). Določba 11. člena, tč. 2 PUP v 
tem primeru ne velja. 
(3) Dopustijo se naslednji odmiki objekta od parcelnih 
mej:  

 odmik SZ vogala objekta od parc. 26/5 je 2,68m,  

 odmik zah. fasade od parc. 26/5 je 2m, 

 odmik SV vogala objekta od parcele 27/1 je 2,64m 
Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske 
izmere na dan 31.12.2011. Določba 16.a člen PUP 
(prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem 
primeru ne velja. 
(4) Dopusti se razmerje stranic tlorisa objekta, ki je 
manjše od 1:1,4. Določba 32.b, tč. 2 PUP, glede 
razmerja stranic tlorisa v tem primeru ne velja. 
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(5) Parkirišča je treba zagotoviti v skladu z 9. členom, tč. 
1.b. Del parkirišč se lahko začasno uredi na površini 
dostopne ceste (znotraj RL), dokler ni izvedeno 
nadaljevanje dovozne ceste do severno ležečih parcel. 
Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila 
in pogoji: 
(6) Na gradbeni parceli obstoječega objekta niso 
dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike 
povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v 
objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede dozidav in 
nadzidav v tem primeru ne velja.  
(7) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati 
nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice 
in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so 
enostavni objekti.Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja 
PUP (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne 
velja. 
(8) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so 
dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko 
doda na zunanjo stran fasade do 15 cm in v primeru 
sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na 
ravnino strehe objekta.  
V grafičnem prikazu se RL za javno dostopno površino 
– cesto spremeni, tako da ustreza izvedenemu stanju in 
omogoča dostop do drugih objektov. 
 

85.e člen 
Dopušča se sanacija zgrajenega objekta na parcelah št. 
90 in 91, k.o. Podkoren v obsegu in oblikovanju 
izvedenega objekta na dan 31.12.2011. 
Za objekt na parceli št. 90 in 91 k.o. Podkoren se 
izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so 
določena v skupnih določbah odloka o PUP: 
(1) V obstoječem objektu (h.št. 42) se dopusti 10 
stanovanj. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede števila 
stanovanj v tem primeru ne velja. 
(2) Dopusti se večji indeks zazidanosti. Določba 11. 
člen, tč. 2 PUP v tem primeru ne velja. 
(3) Dopustijo se manjši odmiki objekta od sosednjih 
parcelnih mej od predpisanih v skupnih določbah PUP. 
Odmiki se dopustijo v dimenzijah dejanske izmere na 
dan 31.12.2011. 
Določba 16.a člen PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, 
prvi odstavek) v tem primeru ne velja. 
Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila 
in pogoji: 
(4) Na gradbeni parceli obstoječega objekta niso 
dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike 
povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v 
objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede dozidav in 
nadzidav v tem primeru ne velja.  
(5) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati 
nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice 
in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so 
enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja 
PUP (torej tudi ne 23. člen, tč. 4) v tem primeru ne velja. 
(6) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so 
dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko 
doda na zunanjo stran fasade do 15 cm in v primeru 
sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na 
ravnino strehe objekta.  
 

85.f člen 
Dopušča se sanacija zgrajenega objekta na parcelah št. 
803/46 in 803/67, k.o. Kr. Gora v obsegu in oblikovanju 
izvedenega objekta na dan 31.12.2011. 
Za objekt na parceli št. 803/46 in 803/67, k.o. Kr. Gora 
se izjemoma določajo drugačna merila in pogoji, kot so 
določena v skupnih določbah odloka o PUP: 
(1) V obstoječem objektu se dopustita dve počitniški 
stanovanji. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede števila 
stanovanj v tem primeru ne velja.  

(2) Dopusti se indeks zazidanosti Iz=0,58. Določba 11. 
člen, tč. 2 PUP v tem primeru ne velja. 
(3) Dopustijo se manjši odmiki objekta od sosednjih 
parcelnih mej v naslednjih dimenzijah: 

 na SV strani objekta je najmanjši odmik 1.05 m od 
parc. št. 803/95 in 0.30 m od parc. št. 803/92, 

 na SZ strani je rob spodnje terase odmaknjen 
najmanj 1.25 m od parc. št. 808/91,  

 na Z strani je rob spodnje terase odmaknjen 
najmanj 1.80 m od parc. št. 803/66,  

 na J strani je rob spodnje terase odmaknjen med 
0.10 m in 0.28 m od parc. št. 803/49. 

Navedene dimenzije imajo toleranco do dejanske 
izmere na dan 31.12.2011. Določba 16.a člen PUP 
(prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem 
primeru ne velja. 
Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila 
in pogoji: 
(4) Na gradbeni parceli obstoječega objekta niso 
dopustne dodatne dozidave, nadzidave ali druge oblike 
povečevanja objekta in nastanitvenih kapacitet v 
objektu. Določba 9. člena, tč. 1.b PUP glede dozidav in 
nadzidav v tem primeru ne velja.  
(5) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati 
nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice 
in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so 
enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja 
PUP (torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne 
velja. 
(6) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so 
dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko 
doda na zunanjo stran fasade do 15 cm in v primeru 
sončnih zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na 
ravnino strehe objekta.  
 

85.g člen 
Varianta 1: 
Za objekt na delu parcele št. 251/2, k.o. Gozd (na 
stavbnem zemljišču) se izjemoma določajo drugačna 
merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah 
odloka o PUP: 
(1) Dozidava objekta se dopusti v mejah, ki so določene 
v grafičnem prikazu z gradbeno mejo (zunanje mere 
tlorisa po dozidavi so max. 6,16 x 10,25 m, min. pa 6,16 
x 8,60 m). 
(2) Dopusti se indeks zazidanosti Iz=0,20. Določba 11. 
člena, tč. 8 PUP v tem primeru ne velja. 
(3) Dopusti se manjši odmik objekta od sosednjih 
parcelnih mej od predpisanih v PUP v naslednjih 
dimenzijah: 

 na V strani objekta je najmanjši odmik 3,3 m od 
parc. št. 250/2 k.o. Gozd, 

Odmiki se dopustijo v dimenzijah dejanske izmere na 
dan 31.12.2011. Določba 16.a člen PUP (prav tako 19.a 
člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja. 
(4) Dopusti se etažnost K+P+1+M. 
(5) Določila glede strehe iz 32.b člena ( tč 2, 2.alineja, 2 
stavek) za predmetni poseg ne veljajo. 
Varianta 2: 
Za objekt na delu parcele št. 251/2, k.o. Gozd (na 
stavbnem zemljišču) se izjemoma določajo drugačna 
merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah 
odloka o PUP: 
(1) Dozidava objekta se dopusti v mejah, ki so določene 
v grafičnem prikazu z gradbeno mejo (zunanje mere 
tlorisa po dozidavi so 6,16 x 11,20 m). 
(2) Dopusti se indeks zazidanosti Iz=0,24. Določba 11. 
člena, tč. 8 PUP v tem primeru ne velja. 
(3) Dopusti se manjši odmik objekta od sosednje 
parcele od predpisanih v PUP v naslednjih dimenzijah: 
odmik 0 m od parcele št. 250/2 k.o. Gozd (dopusti se 
lega objekta na parcelni meji 250/2 k.o. Gozd). Določba 



Št. 25/21.6.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1166  

 

 

16.a člen PUP (prav tako 19.a člen, 2 alineja, prvi 
odstavek) v tem primeru ne velja. 
(4) Dopusti se etažnost K+P+1+M. 
(5) Določila glede strehe iz 32.b člena (tč 2, 2.alineja, 2 
stavek) za predmetni poseg ne veljajo. 
 

85.h člen 
Za parcele št. 1394 in 1398/3, k.o. Dovje se izjemoma 
določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v 
skupnih določbah odloka o PUP: 
(1) Dopusti se indeks zazidanosti 0,23  in zazidana 
površina osnovnega objekta velikosti 241 m

2
 

(upoštevajoč osnovni objekt z dozidavami vendar brez 
pomožnih/enostavnih/nezahtevnih objektov). Določba 
11. člena, tč. 8 PUP v tem primeru ne velja. 
(2) Dopustijo se odmiki objekta od parcelnih mej na dan 
31.12.2011. Določba 16.a člen PUP (prav tako 19.a 
člen, 2 alineja, prvi odstavek) v tem primeru ne velja. 
(3) Enokapna streha nad prizidkom na SZ strani objekta 
se sanira tako, da se izvede dvokapna streha s prečnim 
slemenom v predpisanih naklonih (35° do 45°) v skladu 
z določbo 19.b člena PUP. 
Za posege po izvedeni sanaciji veljajo naslednja merila 
in pogoji: 
(4) Na obstoječem objektu niso dopustne dodatne 
dozidave, nadzidave ali druge oblike povečevanja 
objekta in nastanitvenih kapacitet v objektu. Določba 9. 
člena, tč. 1.b glede dozidav in nadzidav v tem primeru 
ne velja.  
(5) Na gradbeni parceli ni dopustno postavljati 
nezahtevnih objektov za lastne potrebe razen greznice 
in pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov. Dopustni so 
enostavni objekti. Določba 9. člena, tč. 1.b, 9 alineja 
(torej tudi ne 23. člen, tč. 4.) v tem primeru ne velja: 
(6) Odstopanja (tolerance) zunanjih dimenzij objekta so 
dopustna v primeru dodatne izolacije fasade, ki se lahko 
doda na zunanjo stran fasade (pri čemer dodani sloj 
izolacije ne bo presegel 15cm) in v primeru sončnih 
zbiralnikov na strehi, ki se lahko pritrdijo na ravnino 
strehe objekta. 
 
V.  Končne določbe 
 

86. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati: 

 odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planskih celot J1, J2, J3 in J5 (Ur. list RS, št. 
15/91, 30/96 in 70/96), ki se nanašajo na plansko 
celoto J1, J2 in J3 ter 

 Zazidalni načrt Pišnica, Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 12/96. 

 
87. člen 

Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam 
in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu 
Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, 
v krajevnih skupnostih Rateče in Dovje Mojstrana in na 
Upravni enoti Jesenice. 
 

88. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

89. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/99) vsebuje 
naslednje končne določbe: 
 

III.  Končne določbe 
 

17. člen 
Sprememba in dopolnitve Prostorskih ureditvenih 
pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, 
organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri 
upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za 
urejanje prostora, pri krajevnih skupnostih Rateče in 
Dovje Mojstrana in na Upravni enoti Jesenice. 
 

18. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

19. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 49/00) vsebuje 
naslednje končne določbe: 
 
III.  Končne določbe 
 

4. člen 
Te spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora so 
občanom, organizacijam in skupnostim stalno na 
vpogled pri upravnem organu Občine Kranjska Gora, 
pristojnem za urejanje prostora, pri krajevnih skupnostih 
Rateče in Dovje Mojstrana in na Upravni enoti Jesenice. 
 

5. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

6. člen 
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 58/01) vsebuje 
naslednje končne določbe: 
 
III.  Končne določbe 

 
5. člen 

Tretje spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih 
pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, 
organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri 
upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za 
urejanje prostora in na Upravni enoti Jesenice. 
 

6. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 17/02) vsebuje 
naslednje končne določbe: 
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III.  Končne določbe 
 

31. člen 
Tretje A spremembe in dopolnitve prostorskih 
ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora so 
občanom, organizacijam in skupnostim stalno na 
vpogled pri upravnem organu Občine Kranjska Gora, 
pristojnem za urejanje prostora, v krajevnih skupnostih 
Rateče – Planica, Dovje - Mojstrana in na Upravni enoti 
Jesenice. 
 

32. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

33. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 113/02) vsebuje 
naslednje končne določbe: 
 
III.  Končne določbe 
 

5. člen 
Te spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih 
pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, 
organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri 
upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za 
urejanje prostora in na Upravni enoti Jesenice. 
 

6. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

7. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska 
Gora za območje urejanja Kranjska Gora – Prisank, 
z oznako KG/H4 (Ur.l.RS, št. 82/05) vsebuje 
naslednje končne določbe: 
 
IV.  Končne določbe 
 

5. člen 
Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih 
pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, 
organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri 
upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za 
urejanje prostora in na Upravni enoti Jesenice. 
 

6. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu RS. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 111/08) vsebuje 
naslednjo prehodno in končne določbe: 
 

III.  Prehodna določba  
 

44. člen 
Vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so bile 
vložene na Upravno enoto Jesenice, v času do 
uveljavitve tega odloka in za katere je bil do uveljavitve 
tega odloka odmerjen in plačan komunalni prispevek 
občini, oziroma so bile do uveljavitve tega odloka na 
občino vložene popolne vloge za odmero komunalnega 
prispevka, se obravnavajo po določbah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora - uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS, 
št. 37/02, 113/02, 82/05), ki je veljal pred uveljavitvijo 
tega odloka.  
 
IV.  Končne določbe 
 

45. člen 
Šeste spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih 
pogojev za občino Kranjska Gora so občanom, 
organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri 
upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za 
urejanje prostora in na Upravni enoti Jesenice. 
 

46. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

47. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (UGSO, št. 12/2013) vsebuje 
naslednje končne določbe: 
 
III.  Končne določbe 
 

40. člen 
Sedme spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih 
pogojev za občino Kranjska Gora so občanom, 
organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri 
upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za 
urejanje prostora in na Upravni enoti Jesenice. 
 

41. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

42. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 7-4/2013-1 
Kranjska Gora, dne: 19.06.2013 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

 
474. Pravilnik o določitvi protokolarnih dogodkov 

v Občini Ravne na Koroškem 
 
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/13) je Občinski svet 
Občine Ravne na Koroškem na 23. redni seji dne 19. 6. 
2013 sprejel 
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PRAVILNIK  
O DOLOČITVI PROTOKOLARNIH DOGODKOV V 

OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM 
 
I.  Splošna določila 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

S tem pravilnikom se določijo občinski protokolarni 
dogodki ter osnovne smernice za  organizacijo in izvajanje 
protokolarnih dogodkov v Občini Ravne na Koroškem.  
 

2. člen 
 (vodenje protokola in sredstva za izvajanje) 

Protokolarne naloge po tem odloku opravlja Urad župana 
Občine Ravne na Koroškem.  
Višino sredstev za izvajanje občinskih protokolarnih 
dogodkov določi občinski svet ob sprejemanju letnega 
proračuna.  
 

3. člen 
 (določitev protokolarnih dogodkov) 

Občinski protokolarni dogodki so: 

 uradni obiski predstavnikov Republike Slovenije ali 
tujih držav, 

 uradni obiski predstavnikov in delegacij drugih 
občin, 

 proslave in prireditve občinskega pomena,  

 svečane seje občinskega sveta, 

 slovesnosti ob vročanju priznanj Občine Ravne na 
Koroškem,  

 svečani sprejemi župana, 

 slovesnosti ob obletnicah ustanov in jubilejih 
občanov,  

 žalne slovesnosti,  

 druge prireditve, pri organizaciji katerih aktivno 
sodeluje občina.  

 
4. člen 

 (zastave) 
(1) Ob državnih praznikih se v občini izobesijo državna, 
evropska in občinska zastava v skladu z Zakonom o 
grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o 
slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), 
Uredbo o uporabi zastave in himne Evropske unije v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04) in Odlokom 
o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem (Uradni 
list RS št. 94/99, 28/01). 
(2) Ob vseh občinskih protokolarnih dogodkih morajo biti 
v skladu s protokolarnimi določili na krajih dogajanj 
obvezno izobešene državna, evropska in občinska 
zastava.  
 

5. člen 
 (županova lenta) 

Župan nosi lento na naslednjih občinskih protokolarnih 
dogodkih: na svečanih sejah občinskega sveta, 
slovesnostih ob vročanju priznanj Občine Ravne na 
Koroškem, svečanih sprejemih župana, slovesnostih ob 
obletnicah in jubilejih občanov, ki se izvajajo v javnih 
prostorih. Na drugih prireditvah nosi župan lento 
izjemoma, na osnovi ocene pomembnosti dogodka in 
primernosti uporabe županove lente. 
 
II.  Obiski visokih predstavnikov in delegacij  
 

6. člen 
 (spremstvo gostov) 

(1) Predstavnike Republike Slovenije ali tujih držav, 
predstavnike in delegacije drugih občin predvidoma ob 

prihodu sprejme župan. Poleg njega na sprejemih 
sodelujejo še: 

 podžupani, direktor občinske uprave in druge 
osebe, ki jih določi župan. 

(2) Spremstvo gostov med njihovim obiskom in naloge 
oseb v spremstvu določi župan za vsak obisk posebej. 
 

7. člen 
 (sprejem s pogostitvijo) 

Kadar priredi župan za goste sprejem s pogostitvijo, se 
sprejema udeleži tudi ustrezno število predstavnikov 
občine. Število predstavnikov občine, ki jih župan povabi 
na sprejem s pogostitvijo, je praviloma v sorazmerju s 
številom gostov delegacije, povabljenih na sprejem.  
 

8. člen 
 (darila za goste) 

Predstavnikom Republike Slovenije ali tujih držav ter 
predstavnikom in delegacijam drugih občin lahko ob 
uradnem obisku župan izroči darilo v vrednosti do 
višine, ki po določilih davčne zakonodaje ni predmet 
obdavčitve. Darilo se lahko izroči tudi ob uradnem 
obiskih župana ali predstavnikov občine v tujini in ob 
uradnih obiskih državnih ustanov ali drugih občin. Za 
izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril skrbi od 
župana ali direktorja občinske uprave pooblaščeni 
delavec.  
 
III.  Proslave in prireditve občinskega pomena 
 

9. člen 
 (vsebina proslav) 

Občina organizira ali sodeluje pri organizaciji proslav ob 
državnih praznikih in pri počastitvah obletnic 
pomembnih kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih 
dogodkov v občini. 
 

10. člen 
 (počastitve državnih praznikov) 

(1) Proslave občinskega pomena se organizirajo v 
počastitev naslednjih državnih praznikov: 

 8. februar - Prešernov dan, slovenski kulturni 
praznik, 

 27. april - dan upora proti okupatorju,  

 25. junij - dan državnosti,  

 november – dan spomina na mrtve, 

 23. november – dan Rudolfa Maistra, 

 26. december - dan samostojnosti in enotnosti. 
(2) Nosilci organizacije prireditev so tudi posamezna 
združenja in društva. Občina jim pri tem nudi 
organizacijsko in drugo pomoč.  
(3) V primeru dogovora z ostalimi občinami Mežiške 
doline se proslave ob posameznem prazniku 
organizirajo vsako leto v drugi občini. 
 

11. člen 
 (proslave ob jubilejih) 

Proslave občinskega pomena se organizirajo tudi v 
počastitev praznika Občine Ravne na Koroškem ter 
pomembnih jubilejev mesta Ravne ali posameznih 
krajev in naselij v občini, v dogovoru z drugimi občinami 
Mežiške doline in Koroške pa tudi v počastitev 
pomembnih dogodkov iz skupne zgodovine. 
 

12. člen 
 (sodelujoči pri organizaciji proslav) 

(1) Proslave občinskega pomena organizira občina v 
sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, z JSKD - 
območno enoto Ravne, z ožjimi deli lokalnih skupnosti 
ter z društvi in ustanovami v občini. Organizacijska 
opravila za pripravo in izvedbo proslav občinskega 

http://sl.wikipedia.org/wiki/8._februar
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pre%C5%A1ernov_dan&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/27._april
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_upora_proti_okupatorju
http://sl.wikipedia.org/wiki/25._junij
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_dr%C5%BEavnosti
http://sl.wikipedia.org/wiki/26._december
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_samostojnosti_in_enotnosti
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pomena izvaja Zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. 
(2) Župan imenuje neodvisno komisijo za pripravo 
programa prireditev, ki jih v posameznem letu 
organiziramo na nivoju občine. Komisija določi nosilce 
organizacije prireditev in predlaga osrednje govornike 
na posameznih prireditvah. 
 

13. člen 
 (govorniki na proslavah) 

Na občinskih proslavah nastopi v imenu občine 
praviloma le en govornik: župan, eden od podžupanov, 
predstavnik občinskega sveta, častni občan ali 
predstavnik ožjega dela lokalne skupnosti. V posebnih 
primerih lahko župan za govornika pooblasti drugo 
osebo, katere dejavnost je neposredno povezana z 
vsebino dogodka, ki mu je namenjena proslava. 
 

14. člen 
 (vabljeni na proslave) 

(1) Na občinske proslave in prireditve so praviloma 
vabljeni: člani občinskega sveta, člani nadzornega 
odbora občine, predsedniki svetov ožjih delov lokalnih 
skupnosti, častni občani, koroški poslanci v državnem 
zboru, člani vlade RS s Koroške, bivši župani Občine 
Ravne na Koroškem, župani ostalih koroških občin, 
direktorji javnih zavodov in institucij v občini, 
predstavniki društev v občini, katerih dejavnost je 
povezana z vsebino proslave oz. prireditve, predstavniki 
najpomembnejših podjetij v občini, direktor in vodje 
organizacijskih enot občinske uprave.  
(2) O datumu in uri občinske proslave oz. prireditve 
obvesti županstvo predstavnike medijev.  
 

15. člen 
 (udeležba na drugih prireditvah) 

Predstavniki občine se po dogovoru z organizatorji 
udeležijo svečanosti, sprejemov in drugih pomembnih 
prireditev naših društev, organizacij, ustanov in ožjih 
delov lokalne skupnosti. Pozdravni nagovor v imenu 
občine ima v teh primerih župan ali od njega pooblaščen 
predstavnik občine. 
 
IV.  Svečane seje občinskega sveta in 

slovesnosti ob vročanju priznanj 
 

16. člen 
 (svečana seja) 

Svečana seja občinskega sveta se skliče vsako leto v 
počastitev občinskega praznika, 12. aprila. Na svečani 
seji ob občinskem prazniku se podelijo priznanja Občine 
Ravne na Koroškem.  
Svečana seja se lahko na podlagi odločitve občinskega 
sveta skliče tudi ob drugih pomembnih obletnicah 
občine, mesta Ravne ali posameznih krajev v občini. 
 

17. člen 
 (priznanja občine) 

Priznanja Občine Ravne na Koroškem se podelijo na 
osnovi sklepa občinskega sveta ali odločitve župana, v 
skladu z odlokom in pravilnikom o priznanjih občine. 
Občinska priznanja praviloma podeljuje župan, 
izjemoma lahko tudi od njega pooblaščena oseba. 
 

18. člen 
 (vabljeni na svečane seje) 

(1) Na svečane seje občinskega sveta so praviloma 
vabljeni: člani občinskega sveta, člani nadzornega 
odbora občine, predsedniki svetov ožjih delov lokalne 
skupnosti, častni občani, koroški poslanci v državnem 
zboru, člani vlade RS s Koroške, bivši župani Občine 
Ravne na Koroškem, župani ostalih koroških občin, 

direktorji javnih zavodov in institucij v občini, vodje 
organizacijskih enot občinske uprave, prejemniki 
občinskih priznanj. 
(2) O datumu in uri svečane seje občinskega sveta 
obvesti županstvo predstavnike medijev.  
 
V.  Svečani sprejemi župana 
 

19. člen 
 (svečani sprejemi) 

Župan Občine Ravne na Koroškem priredi svečane 
sprejeme ob naslednjih priložnostih: 

 ob pomembnih športnih, kulturnih, izobraževalnih, 
gospodarskih in drugih srečanjih, ki so 
organizirana v Občini Ravne na Koroškem - za 
udeležence teh srečanj, 

 ob pomembnih uspehih naših občanov na državni 
ali mednarodni ravni – za občane, ki so zaslužni za 
uspeh, 

 ob pomembnih obletnicah občine in mesta Ravne 
na Koroškem – za predstavnike političnega in 
društvenega življenja v občini. 

 
20. člen 

 (vabljeni na svečan sprejem) 
Na posamezne svečane sprejeme so vabljeni izbrani 
gostje glede na naravo vsebine sprejema. Kadar priredi 
župan za goste sprejem s pogostitvijo, se sprejema 
udeleži tudi ustrezno število predstavnikov občine. 
Število predstavnikov občine, ki jih župan povabi na 
sprejem s pogostitvijo, je praviloma v sorazmerju s 
številom zunanjih gostov, povabljenih na sprejem.  
  
VI.  Žalne slovesnosti 
 

21. člen 
 (žalne seje) 

Žalne slovesnosti organizira občina ob smrti nosilcev 
funkcij v občini in občinskem svetu ter smrti častnih 
občanov. Praviloma se ob teh dogodkih skliče žalna 
seja občinskega sveta, delegacija občine se udeleži 
pogrebnih slovesnosti in položi venec v imenu Občine 
Ravne na Koroškem.  
 

22. člen 
 (vabljeni na žalne seje) 

Na žalne seje občinskega sveta so praviloma vabljeni: 
člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora 
občine, predsedniki svetov ožjih delov lokalne 
skupnosti, častni občani, bivši župani Občine Ravne na 
Koroškem, direktor in vodje organizacijskih enot 
občinske uprave ter svojci preminulega občana. 
 
VII.  Obletnice in jubileji 
 

23. člen 
 (obletnice in jubileji) 

(1) Med občinske protokolarne dogodke spadajo tudi 
svečanosti, ki jih ob obletnicah organizacij, ustanov in 
društev ter ob jubilejih naših občanov (visoka obletnica 
rojstva - 90 let in več, zlate in biserne poroke) organizira 
in vodi župan Občine Ravne na Koroškem. 
(2) Protokol vodenja zlatih in bisernih porok se določi v 
skladu z usmeritvami župana.  
 
VIII.  Prehodne in končne določbe 
 

24. člen 
 (navodila za potek protokola) 

Potek posameznih protokolarnih dogodkov iz tega 
pravilnika določi župan z navodili. Ob izjemnih in 
nepredvidenih dogodkih, ki jih ta pravilnik ne 
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predvideva, določi protokolarne aktivnosti župan za 
vsak primer posebej. 
 

25. člen 
 (pričetek veljavnosti pravilnika) 

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  080-0002/2010 
Ravne na Koroškem,  19. 6. 2013 
 
 Občina Ravne na Koroškem 
 mag. Tomaž Rožen, župan 
 

 

 
OBČINA VITANJE 

 
475 Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev 

za namen pokroviteljstva v Občini Vitanje 
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2) ter 16. člena Statuta 
Občine Vitanje (UPB1)(Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 20/2012) je Občinski svet Občine Vitanje na svoji 17. 
redni seji dne 9. 5. 2013 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O DODELITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA 

NAMEN POKROVITELJSTVA V OBČINI VITANJE 
 

1. člen 
Pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev 
proračunskih sredstev, zagotovljenih v postavki 
pokroviteljstva in proslave proračuna Občine Vitanje (v 
nadaljevanju: občina). 

 
2. člen 

Občina je lahko pokrovitelj manjših in večjih prireditev, 
dogodkov, projektov in drugih dejavnosti (v 
nadaljevanju: prireditve in dejavnosti), ki jih organizirajo 
pravne osebe in so v javnem interesu Občine Vitanje.  
 

3. člen 
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo 
za sofinanciranje prireditev in dejavnosti različnih 
vsebin, ki: 

 imajo prepoznavno vsebino in značaj, 

 utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote 
(demokratične vrednote, človekove pravice in 
druga temeljna načela, zapisana v statutu občine 
in Ustavi Republike Slovenije), 

 promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne 
potenciale, 

 so odprtega značaja, dostopne širšemu krogu in 
pretežno brezplačne za obiskovalce, 

 bodo izvedene v tekočem proračunskem letu, 

 imajo ob prijavi jasno in pregledno finančno 
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene 
vire financiranja, 

 so neposredno vezana na medregijsko in 
mednarodno sodelovanje, 

 jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim, 

 so neposredno vezana na gostovanje skupin iz 
tujine ter na dejavnost zdomskih društev, 

 so neposredno namenjena plačilu stroškov 
sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, 
obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri 
tem. 

 
 

4. člen 
Prireditve, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna 
Občine Vitanje po drugih razpisih, ne morejo prejeti 
sredstev po tem pravilniku.  
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso 
namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnih 
in profitnih organizacij in tudi ne sofinanciranju 
komercialnih in profitnih prireditev in aktivnosti. 

 
5. člen 

Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna 
sredstva največ do: 

 50 evrov za sofinanciranje manjših prireditev in 
dejavnosti, 

 100 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in 
dejavnosti, 

 200 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in 
dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za 
občino večjega pomena, 

 300 evrov za sofinanciranje prireditev in dejavnosti 
z medregijsko in mednarodno udeležbo, 

 400 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in 
dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za 
občino večjega pomena, z medregijsko in 
mednarodno udeležbo ali z velikim promocijskim 
učinkom, ki trajajo dalj časa, 

 500 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in 
dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za 
občino večjega pomena, z medregijsko in 
mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim 
učinkom, ki trajajo že dalj časa, 

 600 evrov ali več za sofinanciranje prireditev in 
dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno 
utemeljitvijo. 

 
6. člen 

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem 
pravilniku so: 

 pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 
sedežem v občini, 

 pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 
sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost 
organizirajo na območju občine, 

 pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma 
sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali 
dejavnost, ki je organizirana izven občine, 
pomembna za občino. 

 
7. člen 

Občina dvakrat letno objavi javni razpis za dodelitev 
proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim 
določi pogoje in postopke za dodelitev sredstev.  

Za dodelitev proračunskih sredstev prosilec zaprosi s 
pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Vitanje, Grajski trg 
1, Vitanje. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca 
pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori 
oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, 
se vloga s sklepom zavrže. 

Prosilci lahko oddajo vlogo za dodelitev proračunskih 
sredstev po tem pravilniku kadarkoli v okviru tekočega 
leta, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto. 
 

8. člen 
Vse popolne vloge obravnava Komisija za 

dodeljevanje proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva v občini (v nadaljevanju: komisija). 

Komisijo imenuje župan občine. Sestavljajo jo 
predsednik in dva člana, od katerih je najmanj en član 
imenovan izmed članov odbora za družbene zadeve. 
Komisija je imenovana za obdobje mandata župana. 
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9. člen 
Komisija praviloma obravnava prispele popolne vloge 

ob koncu prvega polletja in v času od 15. do 30. 
novembra. 

Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga 
dodelitve proračunskih sredstev posameznim 
prijaviteljem upošteva naslednja merila: 

 kakovost, možnost izvedbe in dostopnost 
prireditve oz. dejavnosti, 

 pomembnost prireditve za občino in za družbeno 
življenje občanov, 

 pričakovano udeležbo ter sorazmernost 
sofinanciranja podobnih prireditev ali dejavnosti, 

 preglednost, ekonomičnost in izvedljivost finančne 
konstrukcije. 

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih 
sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je 
dokončna.  

 
10. člen 

Dodeljena proračunska sredstva se lahko porabijo samo 
za namen, za katerega so dodeljena. V primeru, da 
sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega 
so bila dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh 
skupaj z zamudnimi obresti. 
 

11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 9000-004/2013-007                              
Vitanje, 9. 5. 2013  
 
 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 
 

 

 
OBČINA VOJNIK 

 
476 Poslovnik občinskega sveta Občine Vojnik 

 
Na podlagi 16. člena Statuta občine Vojnik (Uradni list RS 

št. 38/2011) je Občinski svet Občine Vojnik na 18. redni 

seji dne 4. 12. 2012 sprejel 
 

POSLOVNIK 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK 

 
I.  Splošne določbe  
 

1. člen 
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela 
Občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) ter 
način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic 
sveta (v nadaljnjem besedilu: člani sveta). 
 

2. člen 
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za 
delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način 
dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom 
ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa 
tudi s poslovniki delovnih teles. 
 

3. člen 
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. 
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo 

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in 
gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, 
drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma 

druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave 
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost. 

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve 
javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta 
poslovnik. 
 

4. člen 
Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih 

sejah. 
Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto. 
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika 

ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje. 
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega 

poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic 
izredne seje. 

Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in 
drugih svečanih priložnostih. 
 

5. člen 
Svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem 
besedilu: župan), delovno telo sveta pa predsednik 
oziroma predsednica delovnega telesa (v nadaljnjem 
besedilu: predsednik). 
 

6. člen 
Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom 

občine ali odlokom, v katerega notranjem krogu je ime 
občinskega organa “OBČINSKI SVET”. 

Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih 
in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih. 

Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna 
telesa sveta. 

Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo 
pooblaščena oseba za opravljanje strokovno-tehničnih 
del za Občinski svet.  
 
II.  Konstituiranje sveta 
 

7. člen 
Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je 

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. 
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan 

20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot deset 
dni po izvedbi drugega kroga volitev župana. 

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce 
kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta. 
 

8. člen 
Obvezni dnevni red konstitutivne seje je: 
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 

sveta 
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v 

svet in volitev župana 
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled 

prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve 
mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve 
župana 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov 
članov sveta 

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve 
župana 

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja 
in ne odloča. 
 

9. člen 
Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi 

slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor. 
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član 

sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega 
člana sveta določi svet. 
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Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej 
imenuje tričlansko mandatno komisijo za pregled 
prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov 
članov Sveta. Člane mandatne komisije lahko predlaga 
vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem 
redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani 
komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča. 

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije 
in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili 
izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o 
morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali 
predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev 
mandatov članov sveta. 

Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika 
kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi 
poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana 
pripravi poročilo v vsebini in upravičenosti pritožbe ter 
predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah. 
 

10. člen 
Mandate članov sveta potrdi svet na predlog 

mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o 
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti 
morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur 
oziroma kandidatnih list. 

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, 
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej. 

Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme 
glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je 
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o 
pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma 
kandidatne liste. 

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o 
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije 
posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za 
župana oziroma  predstavnikov kandidatur. Če je za 
župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za 
člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena 
pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. 
Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za 
župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta. 
 

11. člen 
Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni 

člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa 
preneha. 

V kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana 
iz četrtega odstavka 10. člena, prične novoizvoljenemu 
županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa 
preneha. 

S prenehanjem mandata članov sveta preneha 
članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in 
občasnih delovnih telesih sveta. 
 

12. člen 
Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje 
stalno delovno telo. Če komisija ni imenovana na 
konstitutivni seji, se imenuje najkasneje na naslednji 
seji. 
 
III.  Pravice in dolžnosti članov sveta 
 

13. člen 
Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z 

zakonom, statutom občine in tem poslovnikom. 
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se 

sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. 
Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih 
teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, 
vendar brez pravice glasovanja. 
 

Član sveta ima pravico: 

 predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, 
razen proračuna, zaključnega računa in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, 
da jih sprejme svet na predlog župana; 

  predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz 
njegove pristojnosti; 

 glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih 
aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila 
(amandmaje) teh predlogov; 

 sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in 
dnevnih redov njegovih sej; 

 predlagati kandidate za člane občinskih organov, 
delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, 
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima 
občina v skladu z zakonom svoje predstavnike. 

Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne 
narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in 
poslovne tajnosti opredeljene z zakonom, drugim 
predpisom ali z akti sveta in organizacij uporabnikov 
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu. 

Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z 
opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in 
posebnim aktom sveta do dela plače za nepoklicno 
opravljanje funkcije občinskega funkcionarja. 
 

14. člen 
Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi 

mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z 
opravljanjem svoje funkcije. 

Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki 
niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, 
odškodninsko in kazensko odgovoren. 
 

15. člen 
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta, izvoljeni 

z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo 
le pravice, ki gredo posameznemu članu sveta. 

Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico 
do povračila materialnih stroškov. 
 

16. člen 
Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih 

občinskih organov in občinske uprave obvestila in 
pojasnila, ki so mu potrebna za delo v občinskem svetu 
in njegovih delovnih telesih. 

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni 
odgovoriti na vprašanja članov sveta  in jim posredovati 
zahtevana pojasnila. Če  član  sveta to posebej zahteva, 
mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila 
tudi v pisni obliki. 

Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske 
uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za 
ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih 
ukrepov iz njune pristojnosti. 
 

17. člen 
Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni 

obliki ali ustno. 
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena 

posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude 
članov. 

Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in 
postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. 
V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje 
pooblaščeni podžupan oziroma član sveta na to opozori 
in člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo 
ustrezno dopolni. 

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut. 
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Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj 
posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno. 

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji 
obvezno prisotna župan in direktor občinske uprave. Če 
sta župan ali direktor občinske uprave zadržana, 
določita, kdo ju bo nadomeščal in odgovarjal na 
vprašanja in pobude. 

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so 
bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja, 
dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če 
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled 
dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali 
direktor občinske uprave odgovorita na naslednji seji. 

Župan ali direktor občinske uprave lahko na 
posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, 
pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za 
katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti 
posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje 
pa na prvi naslednji redni seji. 
 

18. člen 
Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje 

vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno 
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga 
svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči 
svet z glasovanjem.  

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan 
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne 
seje. 
 

19. člen 
Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in 

delovnih teles, katerih član je. 
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, 

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti 
župana oziroma predsednika delovnega telesa 
najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali 
drugih razlogov ne more obvestiti župana oziroma 
predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do 
začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče. 

Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje 
sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje 
funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja. 

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov 
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, 
lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu 
njegovo razrešitev. 
 
IV.  Seje sveta 
 
1.  Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba 

na seji 
 

20. člen 
Svet dela in odloča na sejah. 
Seje sveta sklicuje župan.  
Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela 

sveta, na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih 
predlagateljev, določenih s statutom občine, ter če to 
zahtevajo okoliščine, mora pa jih sklicati najmanj 
štirikrat letno. 

Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je 
končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne 
seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne 
seje. 
 

21. člen 
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega 

reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnevom, 
določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi 
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni 
red. Posamezno gradivo se lahko izjemoma pošlje tudi 

kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri 
odločanju o točki dnevnega reda. 

Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu 
(podžupanoma), predsedniku nadzornega odbora 
občine, direktorju občinske uprave, predsednikom 
svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in 
list, zastopanih v svetu, ter predstavnikom medijev. 

Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti 
v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči 
prejemnik, pa lahko tudi na zgoščenki, drugem 
podobnem nosilcu podatkov ali po elektronski pošti. 
 

22. člen 
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in 

odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic 
redne seje, ali na zahtevo četrtine članov sveta. 

V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti 
navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti 
priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča, 
če člani sveta ne razpolagajo z gradivom, pa zahteva 
županu in občinski upravi, katero gradivo naj se za sejo 
pripravi. 

Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja 
sveta, ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku 
sedem dni od predložitve pisne obrazložene zahteve za 
sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skličejo 
člani sveta, ki so sklic zahtevali, oziroma njihov 
pooblaščeni predstavnik. V tem primeru lahko sejo vodi 
član sveta, ki ga določijo člani, ki so sklic izredne seje 
zahtevali. 

Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti 
vročeno članom sveta najkasneje tri dni pred sejo. 
Vabilo se pošlje v skladu z 21. členom tega poslovnika 
in se objavi na spletni strani občine. 

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja 
sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s 
sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko 
udeležijo. V tem primeru se lahko dnevni red seje 
predlaga na sami seji, kjer pa se lahko predloži tudi 
gradivo za sejo. Svet pred sprejemom dnevnega reda 
tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov 
za sklic. Če svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne 
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s 
tem poslovnikom. 
 

23. člen 
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za 

sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče 
odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o 
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom 
predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o 
zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. 
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. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic 
seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in 
čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje 
seje). 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano 
vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev 
potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno 
vročitev potrdili člani, ki so glasovali. 

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je 
sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani sveta, ki so do 
roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed članov sveta 
glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja sveta ali pa 
se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta. 

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, 
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o 
osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, 
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koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika 
dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo 
sveta. 
 

24. člen 
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne 

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma 
direktor občinske uprave. 

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je 
glede na dnevni red seje potrebna. 
 

25. člen 
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan. 

Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani 
sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta. 
Posamezne točke dnevnega reda lahko predlaga 
posamezen član sveta ali svetniška skupina. 

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo 
le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so 
določeni s tem poslovnikom. 

Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan 
postopek o aktu z enako ali podobno vsebino. 

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so 
pripravljeni za drugo obravnavo. 

O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku 
seje. 

Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo 
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h 
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča 
župan, kadar ta ni bil predlagatelj, če gradiva ni 
obravnavalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko 
delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava 
nujna, ali če svet odloči drugače. 
 

26. člen 
Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej 

sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v 
nadaljnjem besedilu: predsedujoči). 

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali 
predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi 
podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši 
član sveta. 

Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker župan 
ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, 
vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic 
seje zahtevali. 
 

27. člen 
Seje sveta so javne. 
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in 

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah 
sveta. 

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in 
občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je 
priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni 
pred sejo na spletni strani občine ter na krajevno 
običajen način. Sredstvom javnega obveščanja se 
pošlje še obvestilo po elektronski pošti. 

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v 
prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, 
da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. 
Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za 
člane sveta. 

Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega 
obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje 
posameznih delov seje. O zahtevi občana za snemanje 
posameznih delov seje odloči svet. 

Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva 
javnega obveščanja moti delo sveta, ga   predsedujoči 
najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela 
sveta, pa ga odstrani iz prostora. 
 

28. člen 
Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za 

javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke 
dnevnega reda, če to terja zagotovitev varstva 
podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije 
javnega značaja.  

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako 
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti 
javnosti, odloči, kdo je lahko poleg župana, 
predsedujočega in članov sveta navzoč na seji. 
 
2.  Potek seje 
 

29. člen 
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed 

članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne 
more udeležiti. 

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. 
Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen 
na sejo. 

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v 
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji. 
 

30. člen 
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu 

zapisnika prejšnje seje. 
Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje 

seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in 
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali 
dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet. 

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso 
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno 
spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami. 
 

31. člen 
Svet na začetku seje določi dnevni red. 
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o 

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z 
dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red 
razširi, in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje 
rokov, združitev obravnav ali hitri postopek. 

Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi 
točkami dnevnega reda in se uvrstijo takoj za točko 
»potrditev zapisnika«. 

Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam 
umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O 
predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne 
glasuje. Kadar predlaga umik točke dnevnega reda 
oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in 
glasuje. 

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko 
sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je 
bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za 
uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev 
dnevnega reda svet razpravlja in glasuje. 

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma 
za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na 
glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. 
 

32. člen 
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 

določenem (sprejetem) vrstnem redu. 
Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red 

obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med 
potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je 
potrebno posamezno gradivo  obravnavati pred točko 
dnevnega reda, na katero je uvrščeno. Spremembo 
vrstnega reda obravnave je potrebno pisno obrazložiti. 
 

33. člen 
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda 

lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma 
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predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. 
Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst 
minut, če ni s tem poslovnikom drugače določeno. 
Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati 
dopolnilno obrazložitev. 

Če župan ni predlagatelj, poda župan ali podžupan 
oziroma direktor občinske uprave mnenje k obravnavani 
zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega 
telesa sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev 
županovega mnenja in beseda predsednika delovnega 
telesa lahko trajata največ po deset minut. 

Nato dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor 
so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana 
lahko traja največ sedem minut. Svet lahko sklene, da 
posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko 
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot 15 minut. 

Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, 
ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega 
razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se 
nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer 
jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati 
največ tri minute. 

Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, 
predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne 
razprave lahko trajajo le po tri minute. 
 

34. člen 
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na 

dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je 
predsedujoči pozval. 

Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali 
prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če 
se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda 
oziroma nadaljuje z  razpravo, mu predsedujoči lahko 
vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko 
razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez 
razprave. 
 

35. člen 
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o 

kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko 
jo zahteva. 

Nato predsedujoči poda pojasnilo glede kršitve 
poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s 
pojasnilom, odloči svet o tem vprašanju brez razprave. 

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali 
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je 
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem 
pojasnilu, mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo 
zahteva. Pri tem se mora član omejiti na pojasnilo in 
njegov govor ne sme trajati več kot pet minut. 
 

36. člen 
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k 

razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega 
reda. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge 
za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki 
dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh 
predlogov. 

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, 
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po 
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve 
dodatnih strokovnih mnenj . V primeru prekinitve 
predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala. 

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni 
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem 
telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je 
delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, 
sklepčnosti pa ni niti v nadaljevanju seje, predsedujoči 
sejo konča. 
 
 

37. člen 
Seje sveta se sklicujejo najprej ob 17. uri in morajo biti 

načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri 
ure. 

Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po 
dveh urah neprekinjenega dela. 

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen 
predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana 
ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave 
dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih 
obrazložitev ali odgovorov oziroma pridobitve 
zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ 30 
minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru 
posamezne točke največ dvakrat. 

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po 
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, svet odloči, 
ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in 
nadaljuje drugič. 
 

38. člen 
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal 

razprave ali če ni pogojev za odločanje ali če svet o 
zadevi ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma 
odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. 
Enako lahko svet odloči, če časovno ni uspel 
obravnavati vseh točk dnevnega reda. 

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, je seja sveta 
končana. 
 
3.  Vzdrževanje reda na seji 
 

39. člen 
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne 

sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da 
besede. 

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med 
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v 
besedo le predsedujoči. 
 

40. člen 
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči 
naslednje ukrepe: 

 opomin, 

 odvzem besede, 

 odstranitev s seje ali z dela seje. 
 

41. člen 
Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav 

ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na 
kak drug način krši red na seji. 

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s 
svojim govorom na seji krši red in določbe tega 
poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj 
spoštuje red in določbe tega poslovnika. 

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu 
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu 
besede krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta. 

Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep 
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti 
prostor, v katerem je seja. 
 

42. člen 
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz 

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki 
krši red na seji oziroma s svojim ravnanjem, onemogoča 
nemoten potek seje. 

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da 
se odstranijo vsi poslušalci. 
 

43. člen 
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda 
na seji sveta, jo prekine. 
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4.  Odločanje 
 

44. člen 
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina 

vseh članov sveta. 
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim 

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru 
oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku 
seje se ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti. 

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost 
članov sveta v sejni sobi (dvorani) na način, kot velja za 
glasovanje (glasovalna naprava, dvig kartonov ali rok). 
Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član sveta 
ali predsedujoči kadarkoli. 

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska 
večina, svet veljavno odloča, če sta na seji navzoči 
najmanj dve tretjini vseh članov sveta. 
 

45. člen 
Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, 
če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla 
»ZA« njen sprejem oziroma če je »ZA« sprejem 
glasovalo toliko članov, kot to za posamezno odločitev 
določa zakon. 
 

46. člen 
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. 
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako 

sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma 
vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan 
ali vsak član sveta. 
 

47. člen 
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, 

o katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim 
glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali 
amandmaja. 

Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas razen, če 
ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v 
okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme 
trajati največ dve minuti. 

H glasovanju predsedujoči člane sveta pozove tako, 
da jim najprej predlaga, da se opredelijo »ZA« sprejem 
predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za 
sprejem odločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« 
sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti 
odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti 
ponovljeno. 

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju 
ugotovi in objavi izid glasovanja. 
 

48. člen 
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo 

glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem. 
Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči 

na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine 
vseh članov sveta. 

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po 
abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član 
glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«. O 
poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se 
pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa 
se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni 
del zapisnika seje. 
 

49. člen 
Tajno se glasuje z glasovnicami.  
Tajno glasovanje vodi in izide ugotavlja tričlanska 

komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet 
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična 
opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor 

občinske uprave ali javni uslužbenec, ki ga določi 
direktor. 

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot 
je članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z 
žigom, ki ga uporablja svet. 

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas 
glasovanja. 

Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti 
označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na 
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je 
zagotovljena tajnost glasovanja. 

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in 
praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na 
dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, 
»PROTI« pa na levi. Glasuje se tako, da se obkroži 
besedo »ZA« ali besedo »PROTI«. 

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje. 
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne 

številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več po 
abecednem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se 
tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in 
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati, in 
največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v 
skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati. 

Ko član sveta izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno 
skrinjico. 
 

50. člen 
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid 

glasovanja. 
Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o: 

 datumu in številki seje sveta, 

 predmetu glasovanja, 

 sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih 
članov, 

 številu razdeljenih glasovnic, 

 številu oddanih glasovnic, 

 številu neveljavnih glasovnic, 

 številu veljavnih glasovnic, 

 številu glasov »ZA« in število glasov »PROTI« 
oziroma pri glasovanju o kandidatih, 

 številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat, 

 ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano 
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju 
o kandidatih pa, katerih kandidat je imenovan. 

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid 
glasovanja na seji sveta. 
 

51. člen 
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja 

ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje 
ponovi. 

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na 
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida 
glasovanja, ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi 
je mogoče glasovati največ dvakrat. Javnega 
poimenskega glasovanja se ne ponavlja. 
 
5.  Zapisnik seje sveta 
 

52. člen 
O vsaki seji sveta se piše zapisnik. 
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti 

pa podatke o navzočnosti članov sveta na seji in ob 
posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta in 
razlogih zanjo, o udeležbi vabljenih, predstavnikov 
javnosti in občanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, 
imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih 
glasovanja, o posameznih predlogih in o sklepih, ki so 
bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah 
predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno 
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pravne komisije o postopkovnih vprašanjih. Zapisniku je 
treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo 
predloženo oziroma obravnavano na seji. 
 

53. člen 
Če se seja zvočno snema, je dobesedni zapisnik 

prepis zvočnega zapisa poteka seje (magnetogram). 
Magnetogram seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z 

zapisnikom in gradivom s seje. 
Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to 

dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati 
zvočni zapis seje. Poslušanje se opravi v prostorih 
občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega 
javnega uslužbenca. 

Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa 
seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi 
pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. 
Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in 
naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži 
ustno ali pisno pri pooblaščenem javnem uslužbencu, ki 
o zahtevi odloči v skladu z zakonom. 
 

54. člen 
Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave. 

Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika 
seje sveta pooblasti drugega javnega uslužbenca. 

Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo 
zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih 
oziroma dopisnih sej sveta. Vsak član sveta ima pravico 
podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb 
odloči svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v 
zapisnik ustrezne spremembe. 

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je 
sejo vodil, in direktor občinske uprave oziroma 
pooblaščeni javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik. 

Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh 
občine ter na krajevno običajen način. 

Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je 
bil voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v 
gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z 
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči. 
 

55. člen 
Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, 

določi svet na podlagi zakona s posebnim aktom. 
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, 

zapisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih 
teles se kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki 
dokumentarnega gradiva občinske uprave. 
 

56. člen 
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in 

gradivo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega 
gradiva, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove 
funkcije. Vpogled odredi direktor občinske uprave na 
podlagi pisne zahteve člana sveta. Original zahteve, 
odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hranijo pri gradivu, 
ki je bilo vpogledano. 

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave o 
vpogledu odloči župan v skladu z zakonom in aktom 
sveta. 
 
6.  Strokovna in administrativno tehnična 

opravila za svet 
 

57. člen 
Za strokovno in administrativno delo za svet in 

delovna telesa sveta je odgovoren direktor občinske 
uprave. 

Direktor občinske uprave organizira strokovno in 
tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi 
javnega uslužbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju 

sej ter opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno 
delo sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s 
sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno 
posebno delovno mesto. 
 
7.  Delovna telesa sveta 
 

58. člen 
Svet ima Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja kot stalno delovno telo sveta, ki jo imenuje 
izmed svojih članov.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ima toliko članov, kolikor je strank, list in neodvisnih 
kandidatov v občinskem svetu, vendar najmanj pet 
članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
opravlja zlasti naslednje naloge: 

 svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles 
sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev 
in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih 
zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih 
podjetij, 

 opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem 
korupcije, 

 svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s 
kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti 
sveta, 

 pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s 
plačami ter drugimi prejemki občinskih 
funkcionarjev, članov občinskih organov in 
delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih 
zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev 
javnih podjetij ter izvršuje odločitve sveta,  

 obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet. 
 

59. člen 
Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore 

kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v 
okviru svojega delovnega področja v skladu s tem 
poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve 
iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge. 

Komisije in odbori sveta lahko predlagajo svetu v 
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, 
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in 
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine 
določeno, da jih sprejme svet na predlog župana. 
 

60. člen 
Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom 
občine so naslednji odbori in komisija: 

 Odbor za družbene dejavnosti, 

 Odbor za finance in občinsko premoženje, 

 Odbor za okolje in prostor ter komunalo, 

 Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, 

 Odbor za gospodarstvo in turizem, 

 Statutarno pravna komisija, 

 Komisija za vloge in pritožbe. 
 

61. člen 
Odbor za družbene dejavnosti ima 7 članov: 

 obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, 
kulturo, socialo, zdravstvom športom in rekreacijo, 

 daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z 
ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo 
družbene javne službe lokalnega pomena, 

 skrbi za varovanje naravne in kulturne dediščine, 

 opravlja druge zadeve s področja družbenih služb 
in sociale, 

 predlaga obseg proračunskih sredstev za področje 
dejavnosti svojega delovnega področja. 
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Odbor za finance in občinsko premoženje ima 7 
članov: 

 obravnava osnutek občinskega proračuna, 

 daje mnenje občinskemu svetu glede nakupa, 
prodaje in najema občinskega premoženja, o 
katerem odloča občinski svet, 

 predlaga občinskemu svetu ukrepe za zagotovitev 
neprofitnih in socialnih stanovanj, 

 daje mnenja občinskemu svetu o aktih in predpisih 
s področja financiranja, stanovanjske problematike 
in premoženja, 

 daje pobude nadzornemu odboru za pregled 
občinskega proračuna ali njegovega dela, 

 daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na 
občinski proračun in občinsko premoženje 

 predlaga obseg proračunskih sredstev za področje 
dejavnosti svojega delovnega področja. 

Odbor za okolje in prostor ter komunalo ima 7 
članov: 

 sodeluje pri prostorskem planiranju in Občinskemu 
svetu predlaga spremembe, 

 Občinskemu svetu predlaga ukrepe za zaščito in 
izboljšanje ekoloških pogojev v občini, 

 Občinskemu svetu daje mnenje v zvezi z akti s 
področja svojega delovanja, 

 Občinskemu svetu predlaga ukrepe za hitrejši in 
skladnejši razvoj komunalnega gospodarstva v 
občini, 

 obravnava vprašanja glede upravljanja in 
delovanja lokalnih javnih služb, 

 Občinskemu svetu predlaga prioritetni vrstni red 
investicij s področja svojega delovanja, 

 predlaga velikost funkcionalnega zemljišča k 
objektom, 

 obravnava druga vprašanja s področja urbanizma, 
varstva okolja, urejanja prostora in izgradnje 
komunalne infrastrukture. 

 predlaga obseg proračunskih sredstev za področje 
dejavnosti svojega delovnega področja. 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja ima 5 članov: 

 Občinskemu svetu predlaga ukrepe in daje mnenja 
v zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega 
razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah v občini, 

 Občinskemu svetu daje predloge za 
subvencioniranje razvoja kmetijstva in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah v občini, 

 Občinskemu svetu daje mnenje o aktih s tega 
področja, 

 predlaga ukrepe na više in strmo ležečih območjih 
za ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti 
in razvoj razpršenih kmetij, 

 obravnava druga vprašanja razvoja podeželja 

 predlaga obseg proračunskih sredstev za področje 
dejavnosti svojega delovnega področja. 

Odbor za gospodarstvo in turizem ima 7 članov: 

 Občinskemu svetu predlaga ukrepe za hitrejši 
razvoj gospodarstva in turizma, 

 Občinskemu svetu daje mnenje o aktih s tega 
področja, 

 daje mnenja glede vprašanj s področja 
gospodarstva in turizma, 

 sodeluje s subjekti gospodarstva in turizma in jih 
povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj 
gospodarstva in turizma, 

 obravnava druga vprašanja s področja 
gospodarstva in turizma, 

 predlaga obseg proračunskih sredstev za področje 
dejavnosti svojega delovnega področja. 

Statutarno pravna komisija sveta ima pet članov. 

Komisija obravnava predlog statuta občine in 
poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma 
dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema 
v obliki predpisov. 

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede 
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, 
zakoni in statutom občine ter glede medsebojne 
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine. 

Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe 
in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter 
obvezno razlago določb splošnih aktov občine. 

Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako 
zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija 
razlaga poslovnik sveta. 

 
62. člen 

Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s 
katerim določi naloge delovnega telesa in število članov 
ter opravi imenovanje. 
 

63. člen 
Člane odborov in komisij imenuje svet na predlog 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed 
drugih občanov, če ta poslovnik ne določa drugače. 

Predsednika odbora imenuje svet izmed svojih članov. 
Prvo sejo odbora skliče župan. 
Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s 

članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v 
občinski upravi. 

 
64. člen 

Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. 
V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se 
določi njihova sestava in naloge. 
 

65. člen 
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, 

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje 
njegove seje in zastopa njegova mnenja, stališča in 
predloge v občinskem svetu. 

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo 
dodeljenih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega 
reda redne seje sveta ali na zahtevo župana. 

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano 
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo 
delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih 
primerih. 

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko 
veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča 
večina njegovih članov, svoje odločitve − mnenja, 
stališča in predloge pa sprejema z večino opredeljenih 
glasov navzočih članov. 

Glasovanje v delovnem telesu je javno. 
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila 

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta. 
 

66. člen 
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni 
uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov 
in drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko 
pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, 
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano 
z obravnavano problematiko. 
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V.  AKTI SVETA 
 
1.  Splošne določbe 
 

67. člen 
Svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in 

statutom naslednje akte: 

 poslovnik o delu sveta, 

 proračun občine in zaključni račun, 

 planske in razvojne akte občine ter prostorske 
izvedbene akte, 

 odloke, 

 odredbe, 

 pravilnike, 

 navodila, 

 sklepe. 
Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, 

obvezne razlage določb statuta občine in drugih 
splošnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z 
zakonom ali statutom občine. 

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom 
in statutom občine. 
 

68. člen 
Proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke 

ter druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem 
statutu tako določeno, svetu v sprejem predlaga župan. 

Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko 
predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka. 

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v 
skladu z zakonom in statutom občine zahteva od sveta 
izdajo ali razveljavitev splošnega akta. 
 

69. člen 
Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan. 
Izvirnike aktov sveta se žigosa in shrani v stalni zbirki 

dokumentarnega gradiva občinske uprave. 
 
2.  Postopek za sprejem odloka 
 

70. člen 
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, 

besedilo členov in obrazložitev. 
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno 

stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in 
drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka. Glede 
na vsebino odloka mora biti uvodu priloženo tudi 
grafično ali kartografsko gradivo. 

Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član 
sveta, pošlje predlog odloka županu s predlogom za 
uvrstitev na dnevni red seje sveta. 
 

71. člen 
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo 

sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah 
sveta. 

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga 
odloka na sejah sveta, tudi kadar ni predlagatelj. 
 

72. člen 
Predlog odloka se pošlje članom sveta 7 dni pred 

dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo 
obravnavan. 

Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh 
obravnavah. 
 

73. člen 
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o 

razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, ter o ciljih in 
načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. 

Po končani obravnavi svet z večino opredeljenih 
glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o 
odloku. 

Če svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo ali da odlok ni potreben, ga s sklepom 
zavrne. 

Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga 
umik predloga odloka. O predlogu umika odloči svet s 
sklepom. 

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo 
bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga 
odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga 
odloka v prvi obravnavi, lahko svet na predlog 
predlagatelja sprejme predlog odloka na isti seji, tako 
da se prva in druga obravnava predloga odloka 
združita. 
 

74. člen 
Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj 
pripraviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na 
primeren način upošteva stališča in predloge iz prve 
obravnave oziroma jih utemeljeno pisno zavrne. 
 

75. člen 
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem 

redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet 
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, 
glasuje o predlogu odloka v celoti. 

V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta 
predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in členov 
predloga odloka v obliki amandmaja. 

Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam 
predlagatelj odloka, in amandmaje na amandmaje 
članov sveta k vsakemu predlogu odloka. 

Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni 
obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, 
določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan 
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali 
na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma 
najmanj ena četrtina vseh članov sveta. 

Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez 
obrazložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in 
odločanje. 

Župan lahko predlaga amandma na amandma članov 
sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. 
Amandma na amandma mora vložiti pisno. 

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca 
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga 
umakniti. 
 

76. člen 
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če 

se zanje opredeli večina članov sveta, ki glasujejo. 
O vsakem amandmaju se glasuje posebej. 

 
77. člen 

Statut občine in poslovnik sveta se sprejemata po 
enakem postopku kot velja za sprejemanje odloka. 

Proračun občine sprejema svet po postopku, 
določenem s tem poslovnikom. 

O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča 
svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače. 
 

78. člen 
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih 

članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih 
splošnih aktih občine. 

V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v 
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih 
predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo 
postopek nadaljeval, katere začel obravnavati znova ter 
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katerih ne bo obravnaval. Če predlagatelj ni več 
občinski funkcionar, se predlog ne obravnava. 

 
3.  Hitri postopek za sprejem odlokov 
 

79. člen 
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne 

nesreče, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. 
Po hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage 
določb splošnih aktov občine. 

Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj 
odloka. O uporabi hitrega postopka odloči svet na 
začetku seje pri določanju dnevnega reda. 

Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po 
hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika 
o rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka. 

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za 
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja 
odloka. 

Pri hitrem postopku se združita prva in druga 
obravnava predloga odloka na isti seji. 

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje 
in amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca 
obravnave predloga odloka. 

 
4.  Skrajšani postopek za sprejem odlokov 

 
80. člen 

Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, 
da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka 
ali drugega splošnega akta, ki se sprejema na enak 
način, če gre: 

 za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, 

 prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih 
posameznih določb skladu z  zakonom, 

  uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali 
drugimi predpisi države oziroma občine, 

 spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami 
ustavnega sodišča, 

 prečiščena besedila aktov. 
Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, 

če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov 
sveta. Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta 
predlaga, da svet spremeni svojo odločitev iz prvega 
odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi po 
rednem postopku. O tem odloči svet takoj po vložitvi 
predloga. 

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k 
členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo 
ali dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na 
amandmaje se lahko vlagajo na sami seji vse do konca 
obravnave odloka. 

 
81. člen 

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti 
objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine, 
in pričnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno. 
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere 
tako odloči svet. 
 
5.  Postopek za sprejem proračuna 
 

82. člen 
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in 

izdatki za posamezne namene financiranja javne 
porabe občini. 

Proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne 
in konča hkrati s proračunskim letom za državni 
proračun. 
 
 

83. člen 
Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu 

najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega 
proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih 
volitev predloži župan predlog proračuna najkasneje v 
60 dneh po izvolitvi sveta. 

Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna 
občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja 
javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri 
bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna 
razprava. 

V okviru predstavitve predstavi svetu župan ali 
pooblaščeni delavec občinske uprave: 

 temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo 
predloga proračuna, 

 načrtovane politike občine, 

 oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja v 
prihodnjih dveh letih, 

 okvirni predlog obsega finančnega načrta 
posameznega neposrednega uporabnika 
proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski 
načrt, 

 načrt razvojnih programov 

 načrt nabav. 
Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet 

splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu 
opravi javna razprava. 

Če svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno 
razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži 
županu, da v roku sedem dni predloži svetu popravljen 
predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in 
predlogi sveta v njem upoštevani. 

Če svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne 
pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi 
sveta pošlje v javno razpravo župan. 
 

84. člen 
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 

15 dni. 
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v 

predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in 
predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in 
zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih 
občine. 

Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in 
predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na 
svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 
 

85. člen 
V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna 

delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter 
zainteresirana javnost. 

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo 
županu. 

Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne 
razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske 
uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna 
občine. 
 

86. člen 
Najkasneje v 15 dneh po končani javni razpravi o 

predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o 
proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se 
bosta obravnavala. 

Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu 
občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki 
najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo 
pri županu. 

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz 
prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju 
med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi 
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navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo 
sredstva in za kakšen namen. 
 

87. člen 
Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine 

in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, 
katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in 
predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi 
predloga in katerih ni, ter obrazloži, zakaj jih ni 
upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in 
predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. 

V nadaljevanju župan poroča svetu o prejetih 
amandmajih k predlogu proračuna in odloku o 
proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. 
Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne 
predlagani amandma ali dopolni obrazložitev 
amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega 
ravnovesja. 

Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri 
amandmaji so vloženi, in pozove župana, da se izjavi 
oziroma se župan izjavi o tem, ali bo vložil amandma na 
katerega od vloženih amandmajev ter v kolikšnem času. 
Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se 
seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in 
predložitev amandmaja članom sveta. 

Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej 
tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na 
amandma, če ta ni sprejet, pa še o amandmaju, ki ga je 
vložil predlagatelj. 
 

88. člen 
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan 

ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun 
medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, 
odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog 
občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. 
Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o 
proračunu občine. 

Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. 
S sklepom, s katerim sprejme svet proračun, sprejme 
tudi odlok o proračunu občine. 

Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in 
zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in 
predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za 
uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe 
lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum 
nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog 
uskladitve. 

Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga 
župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave. 

Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve; če je 
predlog sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti in o 
odloku o proračunu občine. 

Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni 
sprejet. 

Če proračun ni sprejet, svet določi rok, v katerem 
mora župan predložiti nov predlog proračuna. 
Nov predlog proračuna občine svet obravnava in o njem 
odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri 
postopek za sprejem odloka. 
 

89. člen 
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega 
se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem 
financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na 
predlog župana podaljša s sklepom sveta. Sklep o 
začasnem financiranju sprejema svet po določbah tega 
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem 
odloka. 
 
 
 

90. člen 
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna 

občine. 
Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo 

delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave. 
Rebalans proračuna občine sprejema svet po 

določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in 
sprejem dopolnjenega predloga proračuna. 
 
6.  Postopek za sprejem prostorskih aktov 
 

91. člen 
Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja 

prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja 
sodelovanje občanov pri oblikovanju njihove vsebine, 
sprejme svet z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v 
skladu z določbami tega poslovnika, ki urejajo drugo 
obravnavo predloga odloka. 

Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s 
predlogom prostorskega akta določeno prostorsko 
ureditev, ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi, se 
šteje, da prostorski akt ni sprejet in se postopek o 
odloku konča. 

Postopek sprejemanja prostorskega akta se začne 
znova z razgrnitvijo predloga, v katerega je vključen 
amandma iz prejšnjega odstavka. 
 
7.  Postopek za sprejem obvezne razlage  
 

92. člen 
Vsak ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda 

zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih 
aktov. 

Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, 
označitev določbe s številko člena ter razloge za 
obvezno razlago. 

Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava 
statutarno pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje 
drugih delovnih teles sveta, predlagatelja splošnega 
akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, 
da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne 
razlage in ga predloži svetu v postopek. 

Svet sprejema obvezno razlago po določbah tega 
poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem 
odloka. 

Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del predpisa in 
se objavi v uradnem glasilu. 

 
7.  Postopek za sprejem prečiščenega besedila 
 

93. člen 
Če je občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih 

sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in 
nepregleden, lahko predlagatelj svetu predloži 
spremembe in dopolnitve splošnega akta v obliki 
uradnega prečiščenega besedila. 

Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka 
določi občinski svet po skrajšanem postopku za sprejem 
odloka. 
 

94. člen 
Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki 

spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino 
njegovih členov, pripravi statutarno pravna komisija 
sveta uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta. 
Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se 
pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta 
oziroma poslovnika. 

Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če 
ob sprejemu sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika 
sveta ali odloka tako določi svet. 
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Uradno prečiščeno besedilo določi svet po skrajšanem 
postopku za sprejem odloka. O uradnem prečiščenem 
besedilu odloča svet brez obravnave.  

Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem 
glasilu. 
 
VI.  Volitve in imenovanja 
 

95. člen 
Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali 

statutu občine pristojen svet, se opravijo po določbah 
tega poslovnika. 

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je 
glasovala večina članov sveta in je zanj glasovala 
večina tistih članov, ki so glasovali. 
 

96. člen 
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se 

glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve 
črke njihovih priimkov, pri čemer se prva črka določi z 
žrebom. Vsak član sveta lahko glasuje samo za enega 
od kandidatov. 

Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, 
se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak 
član sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega 
glasuje. 

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje 
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno 
glasovanje. 

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se 
glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna 
številka pred imenom kandidata, za katerega se želi 
glasovati. 

Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje 
tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali 
»PROTI«. 

Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih 
funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot 
je funkcij. 
 

97. člen 
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje 
večina članov sveta, ki so glasovali. Pri tajnem 
glasovanju se za navzoče štejejo člani sveta, ki so 
prevzeli glasovnice. 
 

98. člen 
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa 

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi 
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri 
ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh 
kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ 
glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi 
enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število 
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje 
med kandidati z enakim številom glasov določi z 
žrebom. 

Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po 
vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri 
prvem glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o 
kandidatih, ki so pri prvem glasovanju dobili enako 
število glasov, se glasuje po abecednem vrstnem redu 
kandidatov. 

Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi 
pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi 
potrebne večine ali pa ni izvoljeno zadostno število 
kandidatov, se za manjkajoče kandidate ponovi 
kandidacijski postopek in postopek glasovanja na 
podlagi novega predloga kandidatur. 

 

1.  Imenovanje članov delovnih teles sveta 
 

99. člen 
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi 

liste kandidatov za člane, ki jo določi Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Lista 
kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika 
delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane 
delovnega telesa. 

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, 
se na isti seji izvede poimensko imenovanje članov. Če 
na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo 
novi kandidati, o katerih se opravi posamično 
glasovanje na isti seji sveta. 

Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do 
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se 
glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo 
glede manjkajočih članov delovnega telesa. 
 
2.  Imenovanje člana sveta za začasno 

opravljanje funkcije župana 
 

100. člen 
Če župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne 

določi, kateri od dveh podžupanov bo začasno opravljal 
funkcijo župana, ali če je razrešen, imenuje svet izmed 
svojih članov člana, ki bo to funkcijo opravljal do 
izvolitve novega župana. 

O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali 
tajnega glasovanje, odloči svet pred glasovanjem o 
imenovanju. 

Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina 
navzočih članov sveta. 
 
3.  Postopek za razrešitev 
 

101. člen 
Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po 

postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim 
aktom določen drugačen postopek. 

Postopek za razrešitev se začne na predlog 
predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali 
imenovanje, ali na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če 
predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve 
vloži pri komisiji. 

Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v 
kateri so navedeni razlogi za razrešite. 
 

102. člen 
Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če 

predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega 
odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju 
v dopolnitev. 

 Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na 
katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na 
kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev 
nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu 
razrešitve. 

Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, 
do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 
 

103. člen 
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet 

sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana 
za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen 
predlog za razrešitev. 

O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim 
poukom. 
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4.  Odstop članov sveta, članov delovnih teles in 
drugih organov ter funkcionarjev občine  

 
104. člen 

Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. 
Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z 

zakonom in statutom občine predčasno preneha 
mandat. Postopek v zvezi z odstopom župana ali člana 
sveta ureja statut. 

Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih 
teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter 
drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. 

Izjava o odstopu, razen v primeru iz drugega odstavka 
tega člena, mora biti dana v pisni obliki komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s 
predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna 
predlagati svetu novega kandidata.  

Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata 
občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi 
odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 

Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje Komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi 
postopka izbire novega kandidata. 
 
VII.  Razmerja med županom in občinskim svetom 
 

105. člen 
Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove 

seje. 
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri 

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem 
predvsem usklajujejo programe dela in njihovo 
izvrševanje, skrbijo za medsebojno obveščanje in 
poročanje o uresničevanju svojih nalog in nastali 
problematiki ter si prizadevajo za sporazumno 
razreševanje nastalih problemov. 

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih 
predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na 
dnevnem redu, poročevalca izmed delavcev občinske 
uprave, lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri 
pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali. 
 

106. člen 
Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na vsaki 

redni seji sveta župan ali po njegovem pooblastilu 
podžupan ali tajnik občine poročajo o opravljenih 
nalogah med obema sejama in o izvrševanju sklepov 
sveta. 

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno 
posebej obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in 
navesti razloge za neizvršitev sklepa. 

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu 
predlagati novi sklep, ki ga bo možno izvršiti. 

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih 
aktov sveta. 

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan 
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev 
in ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine. 

 
VIII.  Javnost dela 
 

107. člen 
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. 
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o 

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih 
pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega 
obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo 
občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja 
na sejah organov občine ter na druge načine, ki jih 
določa statut in ta poslovnik. 

Župan in direktor občinske uprave obveščata občane 
in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih 
teles sveta, župana in občinske uprave. 

Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo 
za javnost. 

Občina  izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo 
tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in 
odločitev sveta in drugih organov občine. Javnost dela 
se zagotavlja tudi preko uradnega spletnega naslova 
www.vojnik.si ter preko drugih spletnih strani, npr. 
mojaobcina.si/vojnik.  
 

108. člen 
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s 

predstavniki javnih občin ter za zagotovitev pogojev za 
njihovo delo na sejah sveta. 

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in 
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila 
in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge 
informacije o delu občinskih organov. 

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in 
delovnih teles, ki so zaupne narave. 

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo 
zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje. 
 
IX.  Delo sveta v izrednem stanju 
 

109. člen 
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je 

delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od 
postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut 
in ta poslovnik. 

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke 
sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih 
gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih 
aktov občine. Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje 
glede javnosti dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma 
jih potrdi svet, ko se sestane. 
 
X.  Spremembe in dopolnitve ter razlaga 

poslovnika 
 

110. člen 
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se 

uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za 
sprejem odloka. 

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. 
 

111. člen 
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe 

poslovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik 
predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, 
prekine obravnavo točke dnevnega reda in naloži 
statutarno pravni komisiji, da poda svoje mnenje. Če 
komisija tega ne more opraviti na isti seji, pripravi 
razlago posamezne poslovniške določbe do naslednje 
seje. 

Kadar svet ne zaseda razlaga poslovnik statutarno 
pravna komisija. 

Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi 
poslovnika, ki ga je dala statutarno pravna komisija, 
odloči svet. 

 
XI.  Končna določba 

 
112. člen 

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vojnik, objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 23/1999. 
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113. člen 
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 Občina Vojnik 
 Benedikt Podergajs, župan 
 

 

 
OBČINA ZAVRČ 

 
477 Odlok o organizaciji in delovnem področju 

Občinske uprave Občine Zavrč 
 
Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. 
člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list 
RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 
40/2012-ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Zavrč 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) je 
Občinski svet Občine Zavrč na svoji 25 redni seji, dne 
20.06. 2013 sprejel 
 

Odlok 
o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Občine Zavrč 
 

1 Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V sklepu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(ustanovitev občinske uprave) 

Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Zavrč 
(v nadaljevanju: občina) ustanovi enovit organ: 
Občinska uprava Občine Zavrč (v nadaljevanju: 
občinska uprava) s sedežem v Zavrču, Goričak 6, 2283 
Zavrč. 
 

3. člen 
(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok določa: 

 organizacijo in delovno področje občinske uprave, 

 način vodenja občinske uprave, 

 naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja 
občinske uprave,  

 način sodelovanja med občinsko upravo in 
zunanjimi institucijami.  

(2) Občinska uprava neposredno izvaja upravne, 
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občine ter 
naloge v zvezi zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti 
občine. 

 
4. člen 

(javnost dela) 
(1) Delo občinske uprave je javno. 
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja: 

 z objavljanjem splošnih aktov občine,  

 z uradnimi sporočili za javnost,  

 s posredovanjem informacij javnega značaja v 
svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja oziroma  

 na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani 
z delom občinske uprave. 

(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, 
podžupani in direktor občinske uprave. Drugi javni 
uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega 
delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana. 

(4) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava 
zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega 
dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje 
uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.  
(5) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam 
posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te 
pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v 
razumnem roku.  
 
2 Organizacija občinske uprave 
 

5. člen 
(organizacija občinske uprave) 

Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena 
poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in 
poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. 
Zagotavljati mora: 

 strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno 
izvrševanje upravnih in drugih nalog, 

 učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem 
upravnih in drugih nalog, 

 usmerjenost občinske uprave k uporabnikom 
njenih storitev in 

 učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski 
svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi 
institucijami. 

 
6. člen 

(usmerjanje in nadzor nad delom občinske uprave) 
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je 
predstojnik občinske uprave. 
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor 
občinske uprave. 
 

7. člen 
(način vodenja dela) 

Način vodenja posameznih notranjih organizacijskih 
enot se določi z aktom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest. 

 
8. člen 

(izvrševanje predpisov) 
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata 
občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje 
zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom 
odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.  
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na 
področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja 
stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno 
opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov 
in drugih predpisov, daje pobude in predloge za 
reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge 
strokovne zadeve. 
 

9. člen 
(odločanje o upravnih stvareh) 

(1) O upravnih stvareh iz pristojnosti občine odloča na 
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, 
če ni z zakonom drugače določeno.  
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah 
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska 
uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa 
zakon.  
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov 
občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno 
sodišče. 
 

10. člen 
(izločitev) 

(1) O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali 
zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske 
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uprave, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči, če je 
predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.  
(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave 
odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi 
odloči. 
 

11. člen 
(projektne skupine) 

(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih 
uslužbencev različnih organov občinske uprave oziroma 
notranjih organizacijskih enot, lahko oblikujejo projektne 
skupine. Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja 
projekta.  
(2) Projektno skupino določi župan ali direktor občinske 
uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se 
določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, 
roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge 
pogoje za delo. 
 

12. člen 
(zunanji izvajalci) 

Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali 
posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske 
uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo 
naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi 
zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas 
trajanja naloge. 
 

13. člen 
(kolegij) 

(1) Kot posvetovalno telo se ustanovi kolegij župana, ki 
obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega 
področja občinske uprave in skrbi za usklajevanje dela 
občinske uprave. 
(2) Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani 
(poklicni in nepoklicni) in direktor občinske uprave. 
Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge 
osebe.  
 
3 Javni uslužbenci 
 

14. člen 
 (javni uslužbenci) 

(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske 
uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske 
uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno 
tehničnih delovnih mestih. 
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo 
občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, 
ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o 
inšpekcijskem nadzoru. 
 

15. člen 
(položajna delovna mesta) 

Položaj, na katerih se opravljajo naloge vodenja 
občinske uprave je direktor občinske uprave. 
 

16. člen 
 (odločanje o zaposlitvi javnega uslužbenca) 

(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih 
uslužbencev v naziv odloča župan.  
(2) Direktorja občinske uprave imenuje na položaj in 
razrešuje s položaja župan. 

 
17. člen 

(odgovornost direktorja občinske uprave) 
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost 
poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se 
nanašajo na izvajanje nalog občine. 
 

18. člen 
(naloge direktorja občinske uprave) 

(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo 
občinske uprave odgovoren županu. 
(2) Direktor občinske uprave:  

 vodi in usklajuje delo občinske uprave,  

 skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno 
opravljanje nalog občinske uprave,  

 izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi 
stopnji ali za to pooblasti predstojnike posameznih 
organov občinske uprave,  

 opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in 
sodeluje v projektnih skupinah v občinske občini,  

 opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z 
delovanjem občinske uprave ter skrbi za 
sodelovanje z drugimi organi,  

 na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in 
skrbi za izvajanje notranje kontrole,  

 predlaga županu sprejem določenih odločitev na 
podlagi predloga predstojnika organa občinske 
uprave,  

 opravlja druge naloge, določene s predpisi občine 
ter po odredbah župana.  

(3) Mandat direktorja občinske uprave traja pet (5) let. 
Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po 
zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. 
 

19. člen 
(naloge javnih uslužbencev) 

(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, 
določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s 
pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.  
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v 
skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti 
ter morajo ob spoštovanju človekovega dostojanstva 
delovati politično nevtralno in nepristransko z 
upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih 
uslužbencev občinske uprave.  
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela 
vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v 
postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, 
kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz 
pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne 
podatke, ki so jih izvedli in biti morajo lojalni do občine 
kot delodajalca. Pri svojem delu morajo ravnati po 
pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter 
izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno 
izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.  
(4) Javni uslužbenec mora ravnati politično nevtralno in 
nepristransko. Pri opravljanju javnih nalog ne sme 
ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, 
skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, 
primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in 
ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po 
prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob 
upoštevanju meril, določenih v predpisih.  
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito 
uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših 
rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih 
ob najnižjih stroških. Prav tako so javni uslužbenci kot 
skrbniki proračunskih postavk odgovorni za zakonito in 
namensko porabo proračunskih sredstev.  
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do 
uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da 
ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse 
informacije in dokumente, ki jih je pridobil med 
zaposlitvijo.  
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov 
interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo 
določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev.  
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(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tako 
predstojniku organa občinske uprave oziroma vodji 
notranje organizacijske enote kot direktorju občinske 
uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu. 
 
4 Delovno področje občinske uprave 
 

20. člen 
(naloge občinske uprave) 

(1) Občinska uprava opravlja upravne in strokovno 
tehnične naloge ter izvršuje pristojnosti na področjih za 
katere je ustanovljena. Tako zlasti: 

 pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov 
in načrtov iz svojega področja dela in jih izvršuje,  

 pripravlja predloge programov in finančnih načrtov 
za proračun,  

 izvršuje proračun,  

 opravlja nadzor nad izvajanjem proračunsko 
financiranih dejavnosti, in sicer po namenu, 
obsegu in dinamiki porabe ter pripravlja poročila in 
predloge iz svojega delovnega področja ter  

 upravlja s premoženjem občine in opravljajo 
nadzor nad upravljanjem premoženja občine, ki je 
preneseno v upravljanje posameznim drugim 
upravljavcem.  

(2) Občinska uprava je pristojna za vodenje zbirke 
informacij javnega značaja. 
 
5 Izvajanje nalog občinske uprave izven 

organov občinske uprave 
 

21. člen 
(izvajanje nalog občinske uprave izven organov 

občinske uprave) 
(1) Naloge notranje revizije, zaščite in reševanja ter 
naloge vezane na župana se izvajajo izven organov 
občinske uprave. 
(2) Javni uslužbenci, ki izvajajo naloge iz prvega 
odstavka tega člena, so za zakonitost in kvaliteto 
svojega dela odgovorni neposredno županu. 
(3) Za izvajanje nalog vezanih na župana se ustanovi 
Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti 
na: 

 svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za 
potrebe župana, 

 delovanje občinskega sveta in drugih organov 
občine,  

 načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter 
prireditev, ki so občinskega značaja,  

 zagotavljanje celostne podobe občine ter 
načrtovanje in koordiniranje promocijske politike 
občine,  

 medobčinsko, medmestno in mednarodno 
sodelovanje,  

 odnose z javnostmi ter  

 tehnično administrativne naloge ter druge zadeve 
s svojega delovnega področja. 

(6) V kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna 
mesta za določen čas vezana na mandat župana. 
 
6 Prehodne in končne določbe 
 

22. člen 
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest) 
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti akt o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega 
odloka. 
 
 

23. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 
Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 92/1999). 
 

24. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-1/2013-001 
Datum: 20.06. 2013 
 
 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 
 

 
 
478 Odlok o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Zavrč za leto 2013 
 
Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št.94/07-UPB2,76/08, 100/08-odl.US, 
79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4) in 15. člena Statuta 
občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/11)  in Odloka o proračunu občine Zavrč za leto 2013 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012;16/2013) 
je Občinski svet Občine Zavrč na 25. redni seji dne, 
20.6.2013 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

ZAVRČ ZA LETO 2013 
 

1. člen 
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2013 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 38/2012;16/2013) se v 2. 
členu spremeni tako, da se glasi: 
 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 2013 

    

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,199,586.85 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,321,192.58 

70 DAVČNI PRIHODKI 1,171,240.00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1,093,990.00 

703 Davki na premoženje 55,500.00 

704 Domači davki na blago in storitve 21,750.00 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 149,952.58 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 29,200.00 

711 Takse in pristojbine 500.00 

712 Denarne kazni 1,500.00 

714 Drugi nedavčni prihodki 118,752.58 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 14,700.00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0.00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 14,700.00 

73 PREJETE DONACIJE 0.00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0.00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 863,694.27 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 363,949.44 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 499,744.83 

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,535,394.58 

40 TEKOČI ODHODKI 835,065.80 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 155,846.00 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 24,515.00 

402 Izdatki za blago in storitve 389,650.22 

403 Plačila domačih obresti 17,000.00 

409 Rezerve 248,054.58 

41 TEKOČI TRANSFERI 518,189.61 

410 Subvencije 4,900.00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 274,966.11 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 68,575.00 

413 Drugi tekoči domači transferi 169,748.50 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1,163,305.91 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1,163,305.91 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 18,833.26 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski  9,100.00 

  uporabniki   

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 9,733.26 

      

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -335,807.73 

       (I. - II.)   

    

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

      

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

      

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

  
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 34,150.00 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 34,150.00 

440 Dana posojila 0.00 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 34,150.00 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE -34,150.00 

       KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)   

      

C: RAČUN FINANCIRANJA   

      

  VII. ZADOLŽEVANJE (500) 300,000.00 

50 ZADOLŽEVANJE 300,000.00 
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500 Domače zadolževanje 300,000.00 

  VIII. ODPLAČILO DOLGA 57,200.00 

55 ODPLAČILA DOLGA 57,200.00 

550 Odplačila domačega dolga 57,200.00 

  IX.SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -127,157.73 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)   

      

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 242,800.00 

      

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 335,807.73 

      

  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012 127,157.73 

  9009 Splošni sklad za drugo 127,157.73 
 
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 
kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.  
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Zavrč. 
 

2. člen 
Spremeni se 5. člen Odloka o proračunu Občine Zavrč 
za leto 2013, tako da se glasi: 
 
Osnova za prerazporejenje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna odloča župan občine. Župan ni pristojen za 
razporejanje sredstrev med bilanco prihodkov in 
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in 
računom financiranja. 
 

3. člen 
Spremeni in dopolni se 8. člen Odloka o proračunu 
Občine Zavrč za leto 2013, tako da se glasi: 
 
Proračunski sklad je: 
 
1. Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno 
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je 
določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5 % 
prejemkov proračuna. 
 
Proračunska rezerva za naravne nesreče se v letu 2013 
oblikuje v višini 244.672,00 EUR. 
 
1. Sredstva rezerv za naravne nesreče Občine Zavrč v 
višini 16.500,00 EUR in 
2. Sredstva rezerv iz državnega proračuna v višini 
228.172,00 EUR, ki se nameni za odpravo posledic po  
neurju - poplave november 2012. 
 

4. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zavrč za 
leto 2013 ostajajo nespremenjena. 
 

5. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 410-45/2013-003 
Zavrč, dne, 20.6.2013 
 
 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 
 

 
 
479. Sklep o določitvi cen najema grobov na 

pokopališču Zavrč in za leto 2013 in o 
določitvi cen za uporabo mrliške vežice 

 
Na podlagi 6. člena Statuta občine Zavrč (uradni list RS, 
št. 64/99 in 98/04) ter na osnovi 14. člena Odloka  o 
pokopališkem  redu  in pogrebnih svečanostih v Občini 
Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je občinski svet občine 
Zavrč na 25. seji, dne 20. Junija 2013 sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN NAJEMA GROBOV NA 

POKOPALIŠČU ZAVRČ IN ZA LETO 2013 IN O 
DOLOČITVI CEN ZA UPORABO MRLIŠKE VEŽICE 

 
1. člen 

Cenik najema grobov na pokopališču v Občini Zavrč 
za leto 2013 znaša: 

 cena najema enojnega (samskega) groba je 
22,78€ 

 cena najema družinskega groba je 30,38€ 
V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost. 

 
2. člen 

Cenik najema mrliške vežice : 

 cena uporabe mrliške vežice za žaro je 19,07€ 

 cena uporabe mrliške vežice za krsto je 38,12€ 
V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost. 

 
3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občine.  
 
Številka: 032-002/2011-002 
Datum:   20. Junij 2013 
 
 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 
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480. Sklep o imenovanju podžupana Občine 
Zavrč 

 
Na podlagi določil 33.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), 32. člena 
Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 22/2011) izdajam naslednji 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU PODŽUPANA OBČINE ZAVRČ 

 
1. člen 

(uporaba izrazov) 
V sklepu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
 (imenovanje) 

Za podžupana Občine Zavrč imenujem Janka 
LORBEKA, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. 

 
3. člen 

(naloge podžupana) 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter 
opravlja posamezne naloge s področja gospodarskih 
dejavnosti iz pristojnosti župana ter druge naloge iz 
področja pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti. 
 

4. člen 
(nadomeščanje župana) 

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove 
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja 
opravlja podžupan tekoče naloge župana in tiste naloge, 
za katere ga župan pooblasti. 
 

5. člen 
(opravljanje funkcije župana) 

Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata 
župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata 
novoizvoljenega župana. 
 

6. člen 
 (objava in začetek veljavnosti) 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka:032-1/2013-001 
Datum: 21.06. 2013 
 
 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 
 

 
 
481 Sklep o imenovanju podžupana Občine 

Zavrč 
 
Na podlagi določil 33.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), 32. člena 
Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 22/2011) izdajam naslednji 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU PODŽUPANA OBČINE ZAVRČ 

 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V sklepu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
 (imenovanje) 

Za podžupana Občine Zavrč imenujem Marto BOSILJ, 
ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. 

 
3. člen 

(naloge podžupana) 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter 
opravlja posamezne naloge s področja negospodarskih 
dejavnosti iz pristojnosti župana ter druge naloge iz 
področja pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti. 
 

4. člen 
 (objava in začetek veljavnosti) 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka:032-2/2013-001 
Datum: 21.06. 2013 
 
 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 
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OBČINA APAČE 
 

  Stran 
460. Odlok o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Apače 

1117 

461. Odlok o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Apače 

1123 

 
OBČINA BENEDIKT 
 

  Stran 
462. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Občine Apače za 
leto 2013 

1127 

 
OBČINA BLED 
 

  Stran 
463. Sklep o redakcijskem popravku 

Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi 
Javnega zavoda Osnovna šola prof. 
dr. J. Plemlja Bled z Zakonom o 
organizaciji in financiranju 

1127 

 
OBČINA BLOKE 
 

  Stran 
464. Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Bloke za leto 2013 
1127 

465. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Bloke 

1130 

466. Sklep o določitvi cene predšolskih 
programov za oddelke vrtca pri OŠ 
Toneta Sraja Aljoše 

1131 

 
OBČINA CIRKULANE 
 

  Stran 
467. Sklep o oceni izvajanja občinskega 

programa varnosti Občine Cirkulane v 
letu 2012 

1131 

468. Sklep o prerazporeditvi sredstev 
proračuna Občine Cirkulane za leto 
2013 

1131 

 
OBČINA DORNAVA 
 

  Stran 
469. Javni razpis za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov športa za 
leto 2013 v Občini Dornava 

1131 

 
OBČINA GORIŠNICA 
 

  Stran 
470. Odlok o spremembi Odloka programa 

opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine 
Gorišnica 

1132 

471. Odlok o spremembah odloka o 
proračunu Občine Gorišnica za leto 
2013 

1133 

 

OBČINA GORNJI GRAD 
 

  Stran 
472. Odlok o 2. spremembi Odloka o 

proračunu Občine Gornji Grad za leto 
2013 

1134 

 
OBČINA KRANJSKA GORA 
 

  Stran 
473. Odlok o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje Občine Kranjska 
Gora (uradno prečiščeno besedilo - 
PUP KG - UPB3) 

1136 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 
 

  Stran 
474. Pravilnik o določitvi protokolarnih 

dogodkov v Občini Ravne na 
Koroškem 

1167 

 
OBČINA VITANJE 
 

  Stran 
475. Pravilnik o dodelitvi proračunskih 

sredstev za namen pokroviteljstva v 
Občini Vitanje 

1170 

 
OBČINA VOJNIK 
 

  Stran 
476. Poslovnik občinskega sveta Občine 

Vojnik 
1171 

 
OBČINA ZAVRČ 
 

  Stran 
477. Odlok o organizaciji in delovnem 

področju Občinske uprave Občine 
Zavrč 

1184 

478. Odlok o spremembah Odloka o 
proračunu Občine Zavrč za leto 2013 

1186 

479. Sklep o določitvi cen najema grobov 
na pokopališču Zavrč in za leto 2013 
in o določitvi cen za uporabo mrliške 
vežice 

1188 

480. Sklep o imenovanju podžupana 
Občine Zavrč 

1189 

481. Sklep o imenovanju podžupana 
Občine Zavrč 

1189 

   
 


