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OBČINA APAČE 

 
899. Odlok o porabi sredstev iz proračunske 

rezerve  Občine Apače v letu 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. 
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 49. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 18. člena Statuta Občine 
Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis 
Prepih, št. 2/07 in 53/12) in Poslovnika Občinskega sveta 
občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni 
časopis Prepih, št. 2/07) je Občinski svet Občine Apače 
na 5. redni seji, dne 28.8.2019 sprejel  
 

ODLOK 
O PORABI SREDSTEV IZ PRORAČUNSKE REZERVE 

OBČINE APAČE V LETU 2019 
 

1. člen 
S tem Odlokom se ureja namen in višina porabe sredstev 
iz proračunske rezerve Občine Apače za leto 2019.  
  

2. člen 
Sredstva iz proračunske rezerve v višini 231.600,00 EUR 
se namenijo za sanacijo plazu Vratji Vrh – II. faza.  
  

3. člen 
Ta Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, 
Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis in začne 
veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 007-0008/2019-1 
Datum: 28. 8. 2019 

 
 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 
 

900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Apače za leto 2019 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. L. 
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
40. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. št. 11/11 
– UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), 110. člena Statuta Občine Apače 
(Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 
2/07 in 53/12) in Poslovnika Občinskega sveta občine 
Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis 
Prepih, št. 2/07) je Občinski svet Občine Apače na 5. 
redni seji, dne 28.8.2019 sprejel 
 

ODLOK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE APAČE ZA LETO 
2019 

 
1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Apače za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin - Lex localis št. 16/19) 
se spremeni 2. člen, tako da se glasi: 

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                                                                      v EUR 

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2019 

   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.498.598,73 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.758.791,97 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.441.312,36 
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700 Davki na dohodek in dobiček 2.281.872,00 
703 Davki na premoženje 119.525,65 
704 Domači davki na blago in storitve 39.914,71 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 317.479,61 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 264.517,01 
711 Takse in pristojbine 2.600,00 
712 Globe in druge denarne kazni 8.050,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.800,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 19.512,60 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 95.170,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 49.916,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 45.254,00 
73 PREJETE DONACIJE 100,00 
730 Prejete donacije 100,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 644.536,76 
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 580.131,62 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 64.405,14 
   
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.257.234,14 
40 TEKOČI ODHODKI 1.187.452,27 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 275.060,78 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 48.213,43 
402 Izdatki za blago in storitve 552.322,82 
403 Plačila domačih obresti 8.800,00 
409 Rezerve 303.055,24 
41 TEKOČI TRANSFERJI 1.354.002,82 
410 Subvencije 175.000,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 704.475,49 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 112.234,95 
413 Drugi tekoči domači transferi 362.292,38 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.608.661,28 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.608.661,28 
43 INVESTICIJSKI TRANSERI 107.117,77 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

uporabniki 
56.558,60 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 50.559,17 
   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 758.635,41 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2019 

   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  142.912,00 
 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)  
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV 
142.912,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev 142.912,00 
   
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44) 0,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. 0,00 
440 Dana posojila 0,00 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 
   
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 142.912,00 
 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  
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C. RAČUN FINANCIRANJA 
Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2019 

   VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0,00 
50 ZADOLŽEVANJE 0,00 
500 Domače zadolževanje 0,00 
   

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 110.939,01 
55 ODPLAČILA DOLGA 110.939,01 
550 Odplačila domačega dolga 110.939,01 
   
IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU - 726.662,42 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 110.939,01 
   
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.) 758.635,41 
   
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  726.662,42 
 31.12. PRETEKLIH LET 

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Apače 
(www.obcina-apace.si). 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
Spremeni se 10. člen, tako da se glasi: 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. 
Od prihodkov proračuna za leto 2019, izkazanih v bilanci 
prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v 
višini 231.600,00 EUR. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
6.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
 

3. člen 
Ostali členi Odloka ostajajo nespremenjeni. 
 

4. člen 
Ta Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Apače, 
Uradno glasilo slovenskih občin – Lex localis in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 410-0005/2018-75 
Datum: 28.8.2019  
 

 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 
 

 
901. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 
 

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009,  
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF; -v nadaljevanju 
ZLS), 247.člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/201818-v nadaljevanju: ZUreP-2) in določb 
Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, 
lokalni časopis Prepih št. 33/2007, 53/2012),  je Občinski 
svet Občine Apače na 5. redni seji dne 28.8.2019 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP  
O UKINITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 

LOKALNEGA POMENA 
 
1. Občinski svet Občine Apače izvzame parceli  880/7 
katastrska občina 178 Žiberci. 
 status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  
2. Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa preneha 
status dobrine javnega dobra lokalnega pomena  in 
postane last Občine Apače, Apače 42 b, 9253 Apače, 
matična številka: 2215632000. 
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin – 
Lex localis.« 
 
Številka: 478-0037/2019-2 
Datum: 28.8.2019  
 

 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 
 

OBČINA KIDRIČEVO 
 

902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine 
Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (ID 
OPN - SP2) 

 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 
- ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/13-skl. US, 76/14-odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 
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61/17-ZUreP-2) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) je 
Občinski svet Občine Kidričevo na 2. izredni seji, dne 
22.8.2019, sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 

KIDRIČEVO, DRUGE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
(ID OPN - SP2) 

 
1. Uvodne določbe 
 

1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta) 
 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in 
dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Kidričevo – spremembe št. 2 (ID OPN - SP2) 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2013, 22/2016; v 
nadaljevanju OPN). Spremembe in dopolnitve se 
nanašajo na tekstualni in grafični del strateškega in 
izvedbenega dela OPN. 
(2) Dopolnijo se uvodne določbe OPN: 
• 4. člen (pomen izrazov), 
• 5. člen (pomen kratic). 

(3) Dopolni se strateški del tekstualnega dela OPN: 
• 9. člen (cilji prostorskega razvoja občine), 
• 10. člen (prednostna območja za razvoj poselitve in 

razvoj dejavnosti), 
• 17. člen (območja ohranjanja naravnih kakovosti), 
• 24. člen (omrežje kolesarskih in pešpoti ter drugih 

rekreacijskih poti), 
• 30. člen (ravnanje z odpadki), 
• 39. člen (usmeritve za razvoj naselij), 
• 56. člen (usmeritve za upravljanje z vodam), 
• 64. člen (usmeritve za umeščanje komunalne, 

energetske in telekomunikacijske infrastrukture), 
• 65. člen (območja opuščenih gramoznic), 
• 66. člen (usmeritve za določitev namenske rabe 

zemljišč). 
(4) Dopolni se izvedbeni del tekstualnega dela OPN: 
• 71. člen (tabela s prikazom osnovne in podrobne 

namenske rabe prostora), 
• 85. člen (splošni PIP o oblikovanju objektov), 
• 86. člen (splošni PIP o urejanju okolice objektov), 
• 87. člen (splošni PIP o zasaditvah), 
• 89. člen (splošni PIP za gradnjo GJI), 
• 92. člen (skupni PIP za prostorski razvoj na 

varovanih območjih, koridorjih GJI), 
• 93. člen (splošni PIP za gradnjo in urejanje 

cestnega omrežja), 
• 98. člen (splošni PIP za gradnjo okoljske, 

energetske in elektronske komunikacijske 
infrastrukture), 

• 100. člen (splošni PIP za gradnjo in urejanje 
kanalizacijskega omrežja), 

• 103. člen (splošni PIP za gradnjo in urejanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij), 

• 105. člen  (splošni PIP za gradnjo in urejanje 
vročevodnega in plinovodnega omrežja), 

• 117. člen (splošni PIP za varstvo voda), 
• 130. člen (splošni PIP glede varovanja zdravja), 
• 131. člen (splošni PIP glede varovanja zdravja: 

varovanje pred hrupom), 
• 139. člen (območja, za katera je predviden OPPN). 

(5) Dopolni se Prilogo 1: »Seznam vseh enot urejanja 
prostora z opredelitvijo podrobnejše namenske rabe 
prostora« in Prilogo 2: »Podrobni prostorski izvedbeni 

pogoji za posamezne PNRP in posebni prostorski 
izvedbeni pogoji za posamezne EUP«. 
(6) Nadomesti se Prilogo 3: »Preglednica z dopustnimi 
nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih 
vrstah podrobnejše namenske rabe prostora«. 
Nadomesti se Prilogo 4: »Preglednica dopustnih objektov 
glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše 
namenske rabe prostora«. 
(7) Dopolni se grafični prikaz strateškega dela OPN: 
• Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja občine (M 

1:50.000), 
• Karta 2: Zasnove gospodarske javne infrastrukture 

(M 1:50.000), 
• Karta 3: Zasnova okvirnih območij naselij, 

razpršene gradnje in razpršene poselitve (M 
1:50.000), 

• Karta 4: Usmeritve za razvoj poselitve (M 1:50.000), 
• Karta 5: Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50.000), 
• Karta 6: Usmeritve za določitev namenske rabe 

zemljišč (M 1:50.000). 
(8) Dopolni se grafični prikaz izvedbenega dela OPN: 
• Karta 1: Pregledna karta občine z razdelitvijo na 

liste (M 1:50.000), 
• Karta 2: Pregledna karta občine s prikazom 

osnovne namenske rabe in ključnih omrežij 
gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000), 

• Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, 
podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih 
izvedbenih pogojev (M 1:5.000), 

• Karta 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in 
prikaz gospodarske javne infrastrukture (M 
1:5.000). 

• Karta 5: Prikaz prostorskih ureditvenih pogojev z 
enotami urejanja prostora (M 1:5.000). 

 
2. člen 

 (priloge ID OPN - SP2) 
(1) Obvezne priloge vsebujejo: 
• izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov, 
• prikaz stanja prostora, 
• strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v 

OPN, 
• obrazložitev in utemeljitev OPN, 
• gradiva posameznim nosilcem urejanja prostora. 

(2) Za plan ID OPN- SP2 se izvedbe celovito presojo 
vplivov na okolje. Priloženo je okoljsko poročilo, ki ga je 
izdelal Ipsum d.o.o., Domžale ( štev. Proj.: 304/16, junij 
2017, dopolnjeno januar 2018, april 2018, junij 2019). 
 

3. člen 
V prvem odstavku 4. člena se za izrazom za 

»Drevored« doda nov izraz z obrazložitvijo pomena, ki se 
glasi: 
»Drevesne mejice so linije iste ali različnih vrst dreves ob 
parcelni meji predvsem kmetijskih površin.«. 

Za izrazom za »Frčada« se doda nov izraz z 
obrazložitvijo pomena, ki se glasi: 
»Gmajna je osrednji javni vaški prostor, ki je po navadi 
ozelenjen in je namenjen druženju vaščanov.«. 
 

4. člen 
V prvem odstavku 5. člena se za vrstico za kratico »LN« 
doda novo vrstico, ki se glasi: 

 
II. Strateški  del OPN 
 

5. člen 
V drugem odstavku 9. člena se za dvanajsto alinejo doda 
novo trinajsto alinejo, ki se glasi: 

»NEO nezahtevni in enostavni objekti«. 
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»- zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev okoljske 
infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov.«. 
 

6. člen 
V osmem odstavku 10. člena se za obstoječim besedilom 
doda besedilo: 
»V okviru ID OPN - SP2 se ob zahodnem robu 
izkoriščenih površin za vrtnarstvo opredelijo dodatne 
površine za širitev dejavnosti.«. 
 

7. člen 
Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 
»(2) Drevesne mejice naj bodo oblika ohranjanja in 
saniranja degradiranih pogledov na pristno vaško okolje 
in vaško poselitveno strukturo.«. 
 

8. člen 
V tretjem odstavku 24. člena se za obstoječim besedilom 
doda besedilo, ki se glasi: 
»V ta namen se bo izvajala ureditev kolesarskih poti 
sistematično in povezovalno s ciljem povezati vsa naselja 
s kolesarsko mrežo.«. 
 

9. člen 
Za petim odstavkom 30. člena se doda nov 6. odstavek, 
ki se glasi: 
»(6) V okviru ID OPN - SP2 se na območju opuščene 
gramoznice ob glavni cesti 1. reda (0393) na odseku 
Šikole – Hajdina, zahodno od križišča z lokalno cesto 
(165031), opredeli center za predelavo gradbenih 
odpadkov.«. 
 

10. člen 
V drugem odstavku 39. člena se za obstoječim 
besedilom doda besedilo, ki se glasi: 
»Zaradi zagotavljanja varnosti pred škodljivim 
delovanjem voda se naselij ne širi na območja, ki so 
ogrožena zaradi poplav, erozije celinskih voda, 
zemeljskih plazov ipd.«. 
 

11. člen 
V 56. členu se za šestnajstim odstavkom dodata nova 
sedemnajsti in osemnajsti odstavek, ki se glasita: 
»(17) Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje 
ali uporaba sredstev za varstvo rastlin. 
(18) Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano 
odlagati odpadke, odlagati in pretovarjati nevarne snovi v 
trdi, tekoči ali plinasti obliki, odkopane ali odpadne 
materiale ali druge podobne snovi.«. 
 

12. člen 
V drugem odstavku 64. člena se v prvem stavku pred 
besedo »energetski« doda besedo »distribucijski«. 
 

13. člen 
V drugem odstavku 65. člena se za obstoječim 
besedilom doda besedilo, ki se glasi: 
»Opuščeno gramoznico ob glavni cesti 1. reda (0393) na 
odseku Šikole- Hajdina zahodno od križišča z lokalno 
cesto (165031) se v okviru ID OPN - SP2 nameni 
prostorski ureditvi za predelavo gradbenih odpadkov.«. 
 

14. člen 
Sedmi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Kot vodna zemljišča se opredelijo večji vodotoki 
(vodotok 1. reda) in večja telesa stoječe vode. Pri 
določitvi območij voda naj se dosledno upošteva 
dejansko stanje. Ostale vodne površine, kjer je voda 
trajno ali občasno prisotna (vodotoki 2. reda, ostala 
vodna telesa), se opredelijo po pretežni namenski rabi 
prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se pri 

načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na 
terenu in vodotoke ter stoječe celinske vode obravnava 
kot vodna zemljišča s pripadajočimi zemljišči in 
omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.«. 
 
III.  Izvedbeni del OPN 
 

15. člen 
V četrtem odstavku 71. člena se v preglednici pod 
vrstico, ki vsebuje besedo »SSu« doda novo vrstico, ki 
se glasi: 
 

»SSn – nove 
večstanovanjske 
površine naselja 
Kidričevo 

stanovanjske površine, ki so 
namenjene  bivanju brez ali s 
spremljajočimi dejavnostmi 
znotraj naselja Kidričevo;«. 

 
Vrstica, ki vsebuje besedo  »SK« se spremeni tako, da 
se glasi: 
 

»SKk –površine 
kmetij v podeželskih 
naseljih 

površine podeželskega 
naselja, ki so namenjene 
površinam kmetij z 
dopolnilnimi dejavnostmi in 
bivanju;«. 

 
Pod vrstico, ki vsebuje besedo »SK« se vstavi nove 
vrstice, ki se glasijo: 
 

»SKm – 
stanovanjske 
površine s 
samooskrbnimi  
kmetijskimi objekti 

površine podeželskega 
naselja, ki so namenjene 
bivanju in spremljajočim 
dejavnostim ter 
samooskrbnemu kmetijstvu  
brez intenzivne kmetijske 
proizvodnje; 

SKs – stanovanjske 
površine v 
podeželskih naseljih 

površine podeželskega 
naselja, ki so namenjene  
bivanju in spremljajočim 
dejavnostim brez kmetijskih 
dejavnosti; 

SKo – Območja 
obrtnih in servisnih 
dejavnosti v 
podeželskih naseljih 

površine podeželskega 
naselja, ki so namenjene 
bivanju ter  obrtnim in 
servisnim dejavnostim.«. 

 
16. člen 

V drugem odstavku 85. člena se v drugi alineji četrti 
stavek dopolni tako, da se glasi: 
»Enokapnice in ravne strehe so dovoljene na območju 
proizvodnih dejavnosti, znotraj območij z namensko rabo 
B, BC in BT, za pokrite terase, vetrolove, zimske vrtove 
ter stavbe v nekaterih  stanovanjskih delih naseljih in pod 
pogoji, kot jih določa podrobni PIP za PNRP oz. posebni 
PIP za EUP.«. 
 

17. člen 
V 86. členu odloka se za devetim odstavkom doda nov 
deseti odstavek, ki se glasi: 
»(10) V podeželskih naseljih se na javnih odprtih 
površinah za drevesne zasaditve (drevoredi, gmajne, 
drevesne mejice ipd.) uporabijo avtohtone drevesne vrste 
listavcev z neoblikovano krošnjo.«. 
 

18. člen 
Tretji odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Ob robovih zaključenih naselij, še zlasti pa ob 
prometnih vpadnicah v naselja, je treba zagotavljati 
ozelenitev, ki zagotavlja vizualno kvaliteto pri ustvarjanju 
vedut, pri čemer naj se uporabijo dobri avtohtoni zgledi 
(drevesne mejice, soliterji).«. 
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19. člen 
Za dvanajstim odstavkom 89. člena se dodata nova 
trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita: 
»(13) Infrastrukturne objekte, ki so bili zgrajeni na 
osrednjih javnih površinah naselij in so zaradi načina 
izvedbe, bližine kulturnih spomenikov ipd. vizualno zelo 
moteči, se ob rekonstrukcijah in obnovah omrežij po 
pridobitvi vseh dovoljenj za umestitev v prostor in v 
soglasju z upravljavcem omrežja prestavi na nadomestno 
lokacijo. 
(14) Pri načrtovanju poteka trase linijskih objektov 
gospodarske javne infrastrukture je treba predvideti čim 
manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa 
poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na 
priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko 
določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, 
kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak 
način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnosti brežin 
vodotokov.«. 
 

20. člen 
V tretjem odstavku 92. člena se vrstico »Plinovod:« 
spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Plinovod: 
• osi voda: 
•  prenosnega plinovoda      65,00 m 
•  distribucijskega plinovoda    5,00 m 

• ograje: 
•  merilno – regulacijske postaje   65,00 m 
•  kompresorske postaje       100,00 m«. 

 
21. člen 

Enajsti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»(11) V večjih naseljih je treba ob cestah izvesti hodnike 
za pešce, ki so oblikovalsko in funkcionalno primerni 
hierarhiji naselja, in javno razsvetljavo. 

Za dvajsetim odstavkom se doda nov enaindvajseti 
odstavek, ki se glasi: 
»(21) Pri načrtovanju prometne infrastrukture – ureditvi 
lokalnih cest, ureditvi kolesarskih poti in pešpoti se je 
treba izogniti poplavnim območjem in predvideti 
prometne infrastrukture izven priobalnih zemljišč.«. 
 

22. člen 
Deseti odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(10) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture 
treba načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. 
Prečkanja okoljske, energetske in elektronske 
komunikacijske gospodarske javne infrastrukture pod 
strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana 
prevodna sposobnost struge vodotoka. Na delih, kjer 
trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega 
na priobalno zemljišče, razen izjemoma, na krajših 
odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na 
tak način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti 
brežin vodotokov.«. 
 

23. člen 
V prvem odstavku 100. člena se besedo »fekalne« 
nadomesti z besedno zvezo »komunalne in padavinske 
odpadne«. 
 

24. člen 
103. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1)   Vsi objekti elektronskih komunikacijskih omrežij in 
pripadajoče infrastrukture morajo biti grajeni na način, ki 
omogoča skupno uporabo teh objektov.  
(2) Elektronska komunikacijska omrežja, razen sistemov 
brezžičnih povezav, morajo biti izvedena s podzemnimi 
kabli v kabelski kanalizaciji. Zunaj naselij je dopustna tudi 
gradnja nadzemnih vodov. 

(3) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase 
obstoječega kabelskega telekomunikacijskega omrežja in 
predhodno pridobiti soglasje upravljavca omrežja k 
projektnim rešitvam.  
(4) Obstoječe kabelsko telekomunikacijsko omrežje je 
treba, glede na pozidavo, ustrezno zaščititi, prestaviti in 
razširiti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, 
izdelave projekta zaščite, zakoličbe, prestavitve in 
izvedbe telekomunikacijskega omrežja in nadzora krije 
investitor gradnje na določenem območju. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki so 
nastale zaradi del na obravnavanem objektu, kakor tudi 
stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 
(5) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih 
telekomunikacijskih kablov izvede upravljavec omrežja 
(ogled, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, 
izvedbe del in dokumentiranje izvedbe del). 
(6) Pri načrtovanju omrežij brezžičnih komunikacij je 
treba upoštevati predpise s področja graditve objektov, 
elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja. 
(7) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno 
umeščati na stanovanjske stavbe, na stavbe varstvenih, 
zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter na otroška 
igrišča in pokopališča. 
(8) Objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v 
prostor tako, da se v čim večji meri združujejo v 
obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in 
naprave. 
(9) Za zagotovitev kar najmanjših možnih vplivov na 
okolico je treba objekte in naprave mobilne telefonije 
načrtovati tako, da je v čim večji meri preprečena vidna 
izpostavljenost antenskih objektov in naprav in da je vpliv 
na vidne kvalitete prostora čim manjši. 
(10) Oblikovanje objektov mobilne telefonije naj bo čim 
bolj prilagojeno ostalim infrastrukturnim objektom 
oziroma prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter 
naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in 
anten). 
(11) Na varovalnih območjih, kjer se varuje posebna 
vrednota, in v območjih varovalnih pasov infrastrukture je 
treba pridobiti ustrezno soglasje. 
(12) Gradnja samostoječih antenskih stolpov je dopustna 
v območjih namenske rabe kot je opredeljeno v prilogi 
4.«. 
 

25. člen 
Tretji odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina je 
zemljiški pas, ki v širini 65 m poteka na vsaki strani 
plinovoda prenosnega sistema, merjeno od njegove osi, 
ter zemljiški pas 65 m od ograje merilno-regulacijske 
postaje in ostalih objektov prenosnega sistema, razen  
kompresorskih postaj. Varovalni pas prenosnega sistema 
zemeljskega plina je tudi pas 100 m od ograje 
kompresorske postaje. Varovalni pas distribucijskega 
sistema zemeljskega plina pa je zemljiški pas, ki v širini 
5m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove 
osi. V pasu 5 m levo in 5 m desno od osi plinovodov se 
dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.«. 
 

26. člen 
Peti in šesti odstavek 117. člena se črtata. Dosedanji 
sedmi do dvaindvajseti odstavek postane 5. do 20. 
odstavek. 
 

27. člen 
V šestem odstavku 130. člena odloka se v 2. stavku 
oznako podrobne namenske rabe prostora  »SK« 
spremeni  tako, da se glasi: »SKk«. 
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28. člen 
V prvem odstavku 131. člena se besedo »predpise« 

nadomesti z besedo »uredbo«.  
V drugem odstavku se besedno zvezo »s predpisi« 

nadomesti z besedno zvezo »z uredbo«. 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se  v 
EUP KI03, KI116, KI27, NJ01, NJ02 in NJ25 zagotavlja 
pogoje za II. stopnjo varstva pred hrupom, razen v prvi 
vrsti stavb ob vpadnici. Ne glede na določbe drugega 
odstavka tega člena se v EUP KI01 zagotavlja pogoje za 
II. stopnjo varstva pred hrupom, razen Čučkove in 
Vlahovičeve ulice, kjer se zagotavlja pogoje za III. 
stopnjo varstva pred hrupom.«. 
 

29. člen 
Tretji odstavek 139. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) EUP, za katere se v skladu z določbami tega odloka 
izdela OPPN, so: CI10, CI11, CI53, KI01, KI02, KI03, 
KI04, KI05, KI09, KI17, KI18, KI19, KI20, KI21, KI22, 
KI23, KI24, KI26, KI31, KI36, KI61,  KI86, KI87, KI89, 
KI93, KI94, KI95, KI107, KI108, KI116, KI119, NJ05, 
PL76, SJ30, SL59, ST05, ST20, ST25.« 
 
IV. Priloge 
 
PRILOGA 1: SEZNAM VSEH ENOT UREJANJA 
PROSTORA Z OPREDELITVIJO PODROBNEJŠE 
NAMENSKE RABE PROSTORA 
 

30. člen 
V Prilogi 1: »Seznam vseh enot urejanja prostora z 
opredelitvijo podrobnejše namenske rabe prostora« se  
dopolni sledeče vrstice za posamezne EUP tako, da se 
glasijo: 

 

»Oznak
a EUP 

Osnovna namenska raba 
prostora Podrobna namenska raba prostora (PNRP) 

Oznaka 
podrobne 
namenske 
rabe 
prostora 
(PNRP) 

Oznaka  
podrobneje 
določene PNRP 
(PPNRP) 

AP01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

AP02 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

AP03 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

AP04 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

AP05 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

AP08 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

AP09 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

AP19 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

AP25 VODE CELINSKE VODE VC  

AP32-
DPA STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 

površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

AP33 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

AP35-
DPA STAVBNA ZEMLJIŠČA 

POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

AP57 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

AP58 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 
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CI02 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

CI03 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

CI06 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

CI09 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

CI19 VODE CELINSKE VODE VC  

CI28 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

CI30 VODE CELINSKE VODE VC  

CI31 VODE CELINSKE VODE VC  

CI32 VODE CELINSKE VODE VC  

DV01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

DV06 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine stanovanj v podeželskih naseljih SK s 

DV08 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

DV12 VODE CELINSKE VODE VC  

DV19 VODE CELINSKE VODE VC  

DV20 VODE CELINSKE VODE VC  

KI31 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE ZA INDUSTRIJO IP  

KI32 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

KI33 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

KI93 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE ZA INDUSTRIJO IP  

KI107 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE ZA INDUSTRIJO IP  

KI108 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE ZA INDUSTRIJO IP  

KU01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

KU02 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

KU03 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

KU16 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA -  
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

KU17 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

KU18 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

LO04 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 
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LO05 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

LO06 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

LO07 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

LO08 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

LO11 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

LO14 VODE CELINSKE VODE VC  

LO30 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske  površine v podeželskih naseljih SK s 

MI01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

MI02 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

MI10 VODE CELINSKE VODE VC  

MI15 VODE CELINSKE VODE VC  

MI28-
DPA VODE CELINSKE VODE VC  

MI29 VODE CELINSKE VODE VC  

MI38-
DPA VODE CELINSKE VODE VC  

MI39 VODE CELINSKE VODE VC  

MI48 VODE CELINSKE VODE VC  

MI51-
DPA VODE CELINSKE VODE VC  

NJ03 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA  - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

NJ04 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

NJ06 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

NJ08 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

NJ22 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

NJ40 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

NJ41 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

NJ66 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 

površine kmetij v podeželskih naseljih 
SK k 

NJ67 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA  - 

površine kmetij v podeželskih naseljih 
SK k 

PL01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA-  
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

PL03 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA -  SK k 
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površine kmetij v podeželskih naseljih 

PL18 VODE CELINSKE VODE VC  

PL20 VODE CELINSKE VODE VC  

PO01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA -  
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

PO02 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA -  
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

PO18 VODE CELINSKE VODE VC  

PO19 VODE CELINSKE VODE VC  

PO20 VODE CELINSKE VODE VC  

PO22 VODE CELINSKE VODE VC  

PO31 VODE CELINSKE VODE VC  

PO33 VODE CELINSKE VODE VC  

SG01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

SG04 VODE CELINSKE VODE VC  

SG06 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SJ01 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SJ02 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SJ04 VODE CELINSKE VODE VC  

SJ10 VODE CELINSKE VODE VC  

SJ11 VODE CELINSKE VODE VC  

SJ20 VODE CELINSKE VODE VC  

SJ22 VODE CELINSKE VODE VC  

SJ30 STAVBNA ZEMLJIŠČA OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE O  

SL01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SL02 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SL03 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SL12 VODE CELINSKE VODE VC  

SL20 VODE CELINSKE VODE VC  

SL34 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SL35 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SL39 VODE CELINSKE VODE VC  

SL40 VODE CELINSKE VODE VC  

SL42 VODE CELINSKE VODE VC  

SL58 VODE CELINSKE VODE VC  

SL62 VODE CELINSKE VODE VC  
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SN03 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SN04 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SN05 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SN06 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SN09 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SN25 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SN46 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SN51 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SR03 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SR05 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SR06 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SR18 VODE CELINSKE VODE VC  

SR29 VODE CELINSKE VODE VC  

SR30 VODE CELINSKE VODE VC  

SR31 VODE CELINSKE VODE VC  

SR33 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

SR34 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

ST01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

ST24 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

ZJ01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

ZJ02 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

ZJ04 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

ZJ06 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m 

ZV01 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 
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ZV02 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

ZV03 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
 POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK k«. 

 
V Prilogi 1: »Seznam vseh enot urejanja prostora z opredelitvijo podrobnejše namenske rabe prostora« se v ustreznem 
vrstnem redu doda naslednje vrstice za posamezne EUP: 
 

»Oznak
a EUP 

Osnovna namenska raba 
prostora Podrobna namenska raba prostora (PNRP) 

Oznaka 
podrobne 
namenske 
rabe 
prostora 
(PNRP) 

Oznaka podrobneje 
določene PNRP 
(PPNRP) 

AP61 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

AP62 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

CI52 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA K1  

CI53 OBMOČJA DRUGIH 
ZEMLJIŠČ 

POVRŠINE NADZEMNEGA PRIDOBIVALNEGA 
PROSTORA LN  

DV45 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja obrtnih in servisnih dejavnosti v 
podeželskih naseljih 

SK o 

KI101 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA -  
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

KI102 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja obrtnih in servisnih dejavnosti v 
podeželskih naseljih 

SK o 

KI113 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja obrtnih in servisnih dejavnosti v 
podeželskih naseljih 

SK o 

KI114 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO 
PROIZVODNJO - površine z objekti za 
kmetijsko intenzivno proizvodnjo 

IK i 

KI116 STAVBNA ZEMLJIŠČA STANOVANJSKE POVRŠINE – nove 
večstanovanjske površine naselja Kidričevo SS n 

KI117 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE CEST PC  

KI118 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
OSREDNJA OBMOČJA CENTRALNIH 
DEJAVNOSTI - zavarovana osrednja območja 
centralnih dejavnosti znotraj naselja Kidričevo 

CU z 

KI119 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE ZA INDUSTRIJO IP  

KU31 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

KU32 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

LO31 STAVBNA ZEMLJIŠČA 

POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO 
PROIZVODNJO - površine z objekti za 
kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo ob robu 
naselij 

IK P 

LO32 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE A  

NJ75 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

PL76 DRUGA ZEMLJIŠČA POVRŠINE NADZEMNEGA PRIDOBIVALNEGA LN  
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PROSTORA 

SG09 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

SL72 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
stanovanjske površine v podeželskih naseljih SK s 

SL73 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SL74 STAVBNA ZEMLJIŠČA 

POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO 
PROIZVODNJO - površine z objekti za 
kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo ob robu 
naselij 

IK p 

SL75 STAVBNA ZEMLJIŠČA 

POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO 
PROIZVODNJO - površine z objekti za 
kmetijsko proizvodnjo, ki se nahajajo ob robu 
naselij 

IK p 

SN64 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

SN65 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE CEST PC  

SN66 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE CEST PC  

SR36 STAVBNA ZEMLJIŠČA POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
površine kmetij v podeželskih naseljih SK k 

ST25 DRUGA ZEMLJIŠČA POVRŠINE NADZEMNEGA PRIDOBIVALNEGA 
PROSTORA LN  

ZV28 STAVBNA ZEMLJIŠČA 
POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA - 
območja stanovanj s samooskrbnimi kmetijskimi 
objekti v podeželskih naseljih 

SK m«. 

 
V Prilogi 1: »Seznam vseh enot urejanja prostora z 
opredelitvijo podrobnejše namenske rabe prostora« se 
črtajo vrstice za sledeče EUP: KI15, KI47, KI92, KI104, 
KI105, NJ18. 
 
PRILOGA 2: PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI 
POGOJI ZA POSAMEZNE PNRP IN POSEBNI 
PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE 
EUP 
 
1. Prostorski izvedbeni pogoji za posamezne 

podrobnejše namenske rabe in tipologije 
 
1.2 Podrobnejši PIP za posamezne PNRP 
 
1.2.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj 
 

31. člen 
V Prilogi 2: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za 

posamezne PNRP in posebni prostorski izvedbeni pogoji 
za posamezne EUP« se v razdelku »1.2.1 Podrobnejši 
PIP za območja stanovanj« prvi odstavek spremeni tako, 
da se glasi: 
»Podrobnejši PIP za zavarovane stanovanjske površine 
znotraj naselja Kidričevo (SSz) in nove večstanovanjske 
površine naselja Kidričevo (SSn)«. 

V prvem odstavku se v preglednici prvo vrstico dopolni 
tako, da se glasi: 
 

»SSz- zavarovane stanovanjske površine znotraj 
naselja Kidričevo 
SSn - nove večstanovanjske površine naselja 
Kidričevo«. 

 
V preglednici se vrstico »3 Tipologija zazidave:« 
spremeni tako, da se glasi: 

 
»3 Tipologija zazidave: SSz– zavarovane 
stanovanjske površine znotraj naselja Kidričevo, SSn 
- nove večstanovanjske površine naselja Kidričevo: 
Večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok, bloki, 
bloki v nizih, karejih«. 

 
32. člen 

V razdelku 1.2.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj 
se v 2. odstavku (Podrobnejši PIP za stanovanjske 
površine znotraj naselja Njiverce (SSu)) v preglednici v 
vrstici »8 Merila in pogoji za oblikovanje«  v odstavku 
»Streha« v šesti alineji pika ob koncu besedila nadomesti 
z vejico in doda novo besedilo, ki se glasi: 
»- enokapnice in ravne strehe so na območjih nove 
kompleksne pozidave dopustne pri gradnji, katere 
rezultat bo na nekem zaključenem območju več objektov 
(najmanj treh) z istim tipom strehe, ki bodo predstavljali 
kvalitetno oblikovalsko zaključeno celoto – za takšno 
območje je treba izdelati občinski podrobni prostorski 
načrt.«. 

V odstavku »Strešna kritina« se tretja alineja spremeni 
tako, da se glasi: 
»- na ravnih in enokapnih strehah je dovoljena kritina 
pločevina, zelena streha (sistem kritine z ozelenitvijo) in 
PVC strešne folije.«. 
 

33. člen 
V razdelku 1.2.1 Podrobnejši PIP za območja stanovanj v 
3. odstavku Podrobnejši PIP za površine podeželskega 
naselja (SK)« se v preglednici besedilo vrstice »2 
Območje podrobnejše namenske rabe« spremeni tako, 
da se glasi: 
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»2 Območje podrobnejše namenske rabe: 
SKk – POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA, ki so 
namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi 
in bivanju. 
SKm – POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA, ki so 
namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim ter 
samooskrbnemu kmetijstvu  brez intenzivne kmetijske 
proizvodnje 
SKs – POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA, ki so 
namenjene  bivanju in spremljajočim dejavnostim brez 
kmetijskih dejavnosti 
SKo – POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA, ki so 
namenjene bivanju ter  obrtnim in servisnim 
dejavnostim.«. 

 
Besedilo vrstice »3 Tipologija zazidave: SK – površine 
podeželskega naselja« se spremeni tako, da se glasi: 
 
»3 Tipologija zazidave: SK – površine podeželskega 
naselja 
SKk: stanovanjska prostostoječa hiša, kmetijsko-
gospodarski objekti: hlevi, kašče, skednji, kozolci ipd., 
tudi spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja 
in objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji. 
SKm: stanovanjska prostostoječa hiša, spremljajoči 
objekti v okviru podeželskega naselja, kmetijsko-
gospodarski objekti: 
− hlevi, če tlorisna velikost posameznega objekta ne 

presega 100 m2, 
− kašče, skednji, kozolci ipd., če tlorisna velikost 

posameznega objekta ne presega 150 m2, 
− objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji, 

če tlorisna velikost posameznega objekta ne 
presega 100 m2. 

SKk: stanovanjska prostostoječa hiša, spremljajoči 
objekti v okviru podeželskega naselja. 
SKo: stanovanjska prostostoječa hiša, stavbe za 
proizvodne, obrtne in storitvene dejavnosti, spremljajoči 
objekti v okviru podeželskega naselja.«. 
 

V vrstici »5 Dovoljene dejavnosti« se v prvem stavku za 
besedo »kmetijstva« doda besedilo: 
» v skladu z omejitvami za podrobno namensko rabo 
prostora iz vrstice »3 Tipologija zazidave: SK – površine 
podeželskega naselja«. 

Za zadnjo alinejo se doda stavek, ki se glasi: 
»V območjih SKo so dovoljene tudi proizvodne in 
obrtne.«. 

V vrstici »8 Merila in pogoji za oblikovanje« se v 
odstavku »Gabariti, razen za nestanovanjske kmetijske 
stavbe« v prvi alineji (tlorisni gabariti) za obstoječim 
besedilom doda stavek, ki se glasi: 
»Ne glede na zgornje določbe se tlorisne gabarite 
dopustnih objektov za obrt  in proizvodnjo določi glede na 
proizvodne procese in potrebe.«. 

V drugi alineji se za obstoječim besedilom doda 
besedilo: » s tem da je višina prostorov za obrtne in 
proizvodne objekte lahko višja od 3,6 m in prilagojena 
tehnološkemu procesu.«. 

V odstavku »Streha, razen za nestanovanjske 
kmetijske stavbe« se v zadnji alineji pika nadomesti z 
vejico in doda novi alineji, ki se glasita: 
»- enokapnice in ravne strehe so na območjih nove 
kompleksne pozidave dopustne pri gradnji, katere 
rezultat bo na zaključenem območju več objektov 
(najmanj treh) z istim tipom strehe, ki bodo predstavljali 
kvalitetno oblikovalsko zaključeno celoto – za takšno 
območje je treba izdelati občinski podrobni prostorski 
načrt, 
- izjemoma se dopušča pri  proizvodnih in obrtnih 
objektih, kjer terja funkcija velike širine objektov, ravne, 

enokapne, polkrožne, simetrične dvokapne ali simetrične 
dvoslemenske dvokapne strehe  z nižjim naklonom. 
Širina, opredeljena kot »velika širina«, znaša > 12,00 
m.«. 

V odstavku »Strešna kritina«, se tretjo alinejo spremeni 
tako, da se glasi: 
»- na ravnih in enokapnih strehah je dovoljena kritina 
pločevina, zelena streha (sistem kritine z ozelenitvijo) in 
PVC strešne folije.«. 
 

34. člen 
V razdelku 1.2.11 Podrobnejši PIP za površine 

nadzemnega pridobivalnega prostora (LN), se v vrstici »3 
Dovoljeni objekti«, v tretjem odstavku za obstoječim 
besedilom doda stavek: »Prepovedana je uporaba 
gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo 
snovi, škodljive za vodo.«. 

 V četrtem odstavku se črta besedilo »objekti za 
proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ki kot osnovno 
surovino uporabljajo tukaj pridobljene mineralne 
surovine.«. Ločilo vejica pred omenjenim besedilom se 
spremeni v piko.  
 
2.  Prostorski izvedbeni pogoji za posamezne 

enote urejanja prostora 
 
2.1  Posebni PIP za posamezne EUP 
 

35. člen 
V opombah v določilih PIP za EUP se v 5. točki v drugem 
stavku pri navedbi člena  oznako »123.« nadomesti z 
oznako »122.«. 
 
2.1.1 Posebni PIP za EUP na območju naselja 

Kidričevo 
 

36. člen 
V razdelku »2.1.1 Posebni PIP za EUP na območju 

naselja Kidričevo« se v preglednici v vrstici z oznako šifra 
EUP »KI06« v stolpcu »POSEBNI PIP« v tretji alineji 
besedno zvezo »Tovarniški cesti« nadomesti z besedno 
zvezo »Lackovi cesti«. 

Vrstico z oznako šifra EUP KI24 se spremeni tako, da 
se glasi: 
 
»KI24-
OPPN 

 Za EUP se v skladu z določbami tega 
odloka izdela OPPN. 
Območje namenjeno za razvoj centralnih, 
mestotvornih dejavnosti. 
1 Obvezna izhodišča: 
ohranjanje urbanosti središča mesta; 
− spreminjanje prioritet urejanja prometa v 

prid javnemu prostoru, urejenemu za 
pešce in kolesarje; 

− razvoj mestotvornih programov; 
− ureditev glavne mestne osi s pripadajočo 

mikrourbano opremo in ohranjanjem 
zelene poteze ob Tovarniški cesti. 

2 Dopustni objekti: objekti namenjeni 
servisnim, storitvenim in družbenim 
dejavnostim, stanovanjem ter ureditvi 
parkirnih in zelenih površin. Nova 
individualna stanovanjska gradnja ni 
dovoljena. Dovoljena je gradnja objektov za 
potrebe izvajanja trgovske dejavnosti, 
gostinstva in turizma, storitvenih in 
poslovnih dejavnosti, dejavnosti javne 
uprave, izobraževanja, zdravstva in 
socialnega varstva, kulture, razvedrila, 
rekreacijskih dejavnosti; Objekti morajo v 
pritlični etaži imeti zagotovljene površine za 
javne in servisne dejavnosti. V višjih 
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nadstropjih objektov se dopušča tudi 
stanovanjska dejavnost. 
3 Dopustna izraba: FZ = največ 0,5; FI = 
največ 2,0; 
DOBP = min. 0,1; višinski gabariti: 
K+P+2+T (terasa); h = največ 15m; 
4 Druga merila in pogoji: Zagotovi se 
parkirne površine. 
Dopušča se ureditev prometne, komunalne 
in energetske infrastrukture. Ohranja / uredi 
se kolesarske in peš povezave preko 
območja, v navezavi z Mladinsko in 
Kajuhovo ulico. 
− Upoštevati je treba varstveni režim 

kulturne dediščine EŠD 22209 - 
Kidričevo Naselje. 1A 

− Upoštevati je treba varstveni režim EPO 
Dravsko polje ID št. 42500. 2 

− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - 
državni nivo (II. kategorija).«. 

 
V vrstici za z oznako šifra  EUP »KI31« se v stolpcu 

»POSEBNI PIP« v prvi alineji prvi stavek nadomesti z 
novim stavkom, ki se glasi: 
»Površine so namenjene industriji.«. 

Vrstice z oznako šifra  EUP  »KI47« in »KI92« se črtajo. 
V vrstici z oznako šifra  EUP »KI93 « se šifra EUP  

dopolni z oznako »– OPPN«, v stolpcu »POSEBNI PIP« 
se prva alineja nadomesti z novo alinejo, ki se glasi: 
»Površine so namenjene industriji.  Za EUP se v skladu z 
določbami tega odloka izdela OPPN.«. 

Za vrstico z oznako šifra  EUP »KI100« se  dodata novi 
vrstici z oznako šifra  EUP »KI101« in »KI102«, ki se 
glasita: 

 
»KI101  − Upoštevati je treba varstveni 

režim EPO Dravsko polje 
ID št. 42500. 2 

− Upoštevati je treba varstveni 
režim VVO - državni nivo 
(III. kategorija). 

KI102 Inovacija − Upoštevati je treba varstveni 
režim EPO Dravsko polje 
ID št. 42500. 2 

− Upoštevati je treba varstveni 
režim VVO - državni nivo 
(III. kategorija).«. 

 
Vrstici z oznako šifra EUP »KI104«in »KI105« se črta. 
V vrstici z oznako šifra EUP »KI107« se v stolpcu 

»POSEBNI PIP« v prvi alineji prvi stavek nadomesti z 
novim stavkom, ki se glasi: 
»Površine so namenjene industriji.«. 

V vrstici z oznako šifra EUP »KI108« se v stolpcu 
»POSEBNI PIP« v prvi alineji prvi stavek nadomesti z 
novim stavkom, ki se glasi: 
»Površine so namenjene industriji.«. 

V vrstici z oznako šifra EUP »KI112« se dodajo nove 
vrstice z oznakami šifra EUP »KI113«, »KI114«, 
»KI116«, »KI117« in »KI119«, ki se glasijo: 
 

 
»KI113 Mizarstvo 

Tajhmajster 
− Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 
− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija). 

KI114  1 Dopustne namembnosti: gradnja kmetijskih stavb za intenzivno pridelavo rastlin. Gradnja 
kmetijskih stavb za intenzivno rejo živali ter žag je prepovedana. 
2 Druga merila in pogoji: 
− Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 
− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. kategorija). 

KI116- 
OPPN 

 Območje je namenjeno večstanovanjski gradnji. Za EUP se v skladu z določbami tega odloka 
izdela OPPN. 
− Priporočena tipologija večstanovanjske gradne: blok ali stolp (od tega stolpič, vila blok). V 

OPPN naj se predvidi enotno tipologijo za celotno območje. 
− Višinski gabariti naj ne presegajo etažnosti P+2+M. 
− Razporeditev objektov  naj sledi enotnemu ritmu. 
− Delež odprtih bivalnih površin naj dosega vsaj faktor 0,5. 
− Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 
− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II.  kategorija). 

KI117  − Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 
− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. kategorija). 

KI118  Območje je v osnovi namenjeno razvoju gostinskih in turističnih dejavnosti.   
1 Obvezna izhodišča: 
− ohranjanje urbanosti središča mesta in nizanje programskih segmentov vzdolž Tovarniške 

ceste; 
− spreminjanje prioritet urejanja prometa v prid javnemu prostoru, urejenemu za pešce in 

kolesarje; 
− razvoj mestotvornih programov; 
− ureditev glavne mestne osi s pripadajočo mikrourbano opremo in ohranjanjem zelene poteze 

ob Tovarniški cesti. 
2 Dopustni objekti: objekti namenjeni gostinskim, turističnim,  storitvenim in družbenim 
dejavnostim ter ureditvi parkirnih in zelenih površin. Nova individualna stanovanjska gradnja ni 
dovoljena. Dovoljena je gradnja objektov za potrebe izvajanja  gostinstva in turizma, storitvenih 
in poslovnih dejavnosti,  kulture, razvedrila, rekreacijskih dejavnosti; Objekti morajo v pritlični 
etaži imeti zagotovljene površine za javne in servisne dejavnosti. 
3 Dopustna izraba: FZ = največ 0,5; FI = največ 2,0; 
DOBP = min. 0,1; višinski gabariti: K+P+2+T (terasa); h = največ 15m, objekti naj ne presegajo 
višine osrednjega objekta restavracije; 
4 Druga merila in pogoji: 
Servisne poti se izvede ob zahodnem robu enote. Zagotovi se javne parkirne površine. 
Na mejnih površinah ob Tovarniški cesti se ohranja zeleni pas širine 35 m z drevoredom. 
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Dopušča se ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Ne glede na to se ob 
jugovzhodnem vogalu obstoječe osrednje stavbe dopusti gradnjo samostojnega objekta ali ali 
prizidavo obstoječega objekta,  ki pa ne sme posegati v obstoječe pešaške površine, ki 
območje Vitala povezujejo s Tovarniško cesto. Ohranja / uredi se kolesarske in peš povezave 
preko območja, v navezavi z Mladinsko in Kajuhovo ulico.  
− Upoštevati je treba varstveni režim kulturne dediščine EŠD 22209 - Kidričevo Naselje. 1A 
− Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 
− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. kategorija). 

KI119- 
OPPN 

 − Površine so namenjene industriji.  Za EUP se v skladu z določbami tega odloka izdela 
OPPN. 

− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (II. In III. kategorija).«. 

 
2.1.2  Posebni PIP za EUP na območju naselja 

Njiverce 
 

37. člen 
V razdelku »2.1.2 Posebni PIP za EUP na območju 

naselja Njiverce« se v preglednici v vrstici z oznako  šifra 
EUP  »NJ01«  v stolpcu »POSEBNI PIP« črtata prvi dve 
alineji.  

Dosedanja tretja in četrta alineja postaneta prva in 
druga alineja. 

Vrstica z oznako šifra EUP »NJ18« se črta. 
V Vrstici z oznako šifra EUP »NJ21« se v tretjem 

stolpcu za drugo alinejo doda novo tretjo alinejo, ki se 
glasi: 
»- Gradnja stavb za kmetijstvo je dopustna  v skladu s 
pogoji, k izhajajo iz Uredbe o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja 
(Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15 ).«. 

Za vrstico z oznako šifra EUP »NJ74« se doda novo 
vrstico z oznako šifra  EUP  »NJ75«, ki se glasi: 
 
»NJ75  − Upoštevati je treba varstveni režim 

EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 
− Upoštevati je treba varstveni režim 

VVO – državni nivo (III. 
kategorija).« 

 
2.1.4 Posebni PIP za EUP na območju naselja 

Cirkovce 
 

38. člen 
V razdelku »2.1.4 Posebni PIP za EUP na območju 

naselja Cirkovce« se v preglednici v vrstici z oznako šifra 
EUP »CI10-OPPN« v tretjem stolpcu tretjo alinejo 
spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»-po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja 
rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za 
kar naj se izdela ustrezen pogozditveni načrt, ostale 
površine naj se prepustijo naravni sukcesiji;«. 

Četrta alineja se nadomesti z novo četrto in peto 
alinejo, ki se glasita: 

»- Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega 
vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu 
površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne 
surovine je treba določiti koto do katere se sme vršiti 
pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti 
največ do dveh metrov nad nivojem podtalnice. 

- Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske 
infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosov 
in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski 
plin ni dovoljena.«. 

Dosedanja peta do sedma alineja postane šesta do 
osma alineja. 

V vrstici z oznako šifra EUP »CI11-OPPN« se v tretjem 
stolpcu tretjo alinejo spremeni tako, da se glasi: 
»-po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja 
rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za 
kar naj se izdela ustrezen pogozditveni načrt, ostale 
površine naj se prepustijo naravni sukcesiji;«. 

Četrta alineja se nadomesti z novima četrto in peto 
alinejo, ki se glasita: 
»- Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega 
vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu 
površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne 
surovine je treba določiti koto do katere se sme vršiti 
pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti 
največ do dveh metrov nad nivojem podtalnice. 
- Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske 
infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosov 
in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski 
plin ni dovoljena.«. 

Dosedanja peta do sedma alineja postane šesta do 
osma alineja. 

V vrstici z oznako šifra EUP »CI34« se v tretjem stolpcu 
doda nova prva alineja, ki se glasi: 
»- Dovoljena je gradnja objektov za potrebe turizma, 
rekreacije in športa.«. 

Dosedanja prva in  druga alineja postaneta  druga in 
tretja alineja. 
Za vrstico z oznako šifra  EUP »CI51« se  doda novi 
vrstici z oznako šifra  EUP »CI52« in »CI53«, ki se 
glasita: 

 
»CI52  − Upoštevati je treba zaščitne ukrepe zaradi poseganja na območja ogrožena zaradi erozije. 3 

− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija). 
CI53- OPPN  − Površine so namenjene izkoriščanju mineralnih surovin. Za EUP se v skladu z določbami tega 

odloka izdela OPPN. 
− V gozdne površine izven območja gramoznice ni dovoljeno posegati (sečnja zaradi gradbenih 

dovozov, gradnje pomožnih objektov). 
− Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti. 
− Po izkoriščanju je na območju gramoznice treba osnovati gozd. Z izkoriščanjem gramoznice 

prizadeti gozdni prostor mora biti po eksploataciji ustrezno saniran, v smislu ekološke in 
funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov). 

− Dostop na sosednja gozdna zemljišča mora biti zagotovljen v času priprave in v času izkoriščanja 
gramoznice na način, da med izkoriščanjem in po njem ne bodo poslabšani pogoji gozdne 
proizvodnje. 

− Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane, se morajo takoj po končani gradnji sanirati tako, 
da se vzpostavi čim bolj naravno stanje. 

− Treba je izdelati projekt sanacije in rekultivacije v smislu ponovne ogozditve površin. Projekt sanacije 
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in rekultivacije mora biti rokovno zavezujoč ter mora podrobno določati način ogozditve (izvedba 
brežin, talna podlaga, humus, drevesne vrste, varstvo, gojenje). Ogozditev je možna le z 
ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. S tem projektom morajo biti tudi 
opredeljene deponije zemlje in humusa. 

− Dinamika del pri izkoriščanju mora biti izvedena tako, da je obdobje od odstranitve sestoja do 
sanacije v gozd čim krajše, vendar ne daljše od 3 let  Gozdno drevje se lahko odstrani največ 8 
mesecev pred začetkom izkoriščanja, tla pa morajo biti pripravljena na sanacijo v roku 6 mesecev 
po prenehanju izkoriščanja. Sanacija mora vsebovati tudi ustrezno ureditev novo nastalega 
gozdnega roba na način, da se ohrani stabilnost okoliških gozdnih sestojev. Način in izvedba 
biološke obnove zemljišča mora biti določen s projektom sanacije in rekultivacije. 

− Po izvršenem poseku gozda se vrhnja, najmanj 0,3 m debela plast zemlje in humusa, začasno 
deponira in pri rekultivaciji vrne na isto površino. Na terase je treba nariniti deponirano zemljo in 
humus v minimalni debelini 30 cm. 

− Krčenje gozdne in grmovne vegetacije se naj izvede izven gnezditvnega časa ptic in obdobja 
poleganja  mladičev (od 1. prvega novembra do konca februarja) in na način, da se živali lahko 
pravočasno umaknejo. Dejavnosti naj se organizirajo tako, da bo onemogočeno kakršno koli 
kemijsko onesnaženje vode, kaljenje pa bo omejeno na najmanjše možno območje. Časovni 
razpored del naj se opredeli tako, da se način in čas opravljanja posegov kar najbolj prilagodi 
življenskim ciklom živali; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, 
ko živali potrebujejo mir (dela se izvajajo samo v svetlem delu dneva, območja se trajno ne 
osvetljuje). 

− Po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja rekultivirati s potencialno naravno gozdno 
združbo, za kar naj se izdela ustrezen pogozditveni načrt, ostale površine naj se prepustijo 
naravni sukcesiji. 

− Sanacija naj se izvaja sproti, določena naj bo v sanacijskem načrtu, ki naj bo del rudarskega 
projekta. 

− Vsi morebitni objekti so na območju lahko izključno začasni in se po koncu izkoriščanja mineralne 
surovine odstranijo, prav tako dovozne poti in ostala infrastruktura. Sestavni del načrta sanacije 
naj bo Načrt odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. 

− Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 
− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. Kategorija). 
− Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu 

površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne surovine je treba določiti koto do katere 
se sme vršiti pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti največ do dveh metrov 
nad nivojem podtalnice. 

− Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, 
silosov in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski plin ni dovoljena.«. 

2.1.5  Posebni PIP za EUP na območju naselja 
Dragonja vas 

 
39. člen 

V razdelku »2.1.5 Posebni PIP za EUP na območju 
naselja Dragonja vas« se v preglednici v vrstici z oznako 
šifra  EUP »DV03« v tretjem stolpcu doda nova prva 
alineja, ki se glasi: 
»- Ob objektih, ki so zgrajeni na meji odprtega prostora 
krajine, se priporoča ureditev z drevesno mejico lokalno 
značilnih drevesnih vrst.«. 

Dosedanja prva do četrta alineja postanejo druga do 
peta alineja. 

V vrstici z oznako šifra EUP »DV05« se v tretjem 
stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi: 
»- Ob objektih, ki so zgrajeni na meji odprtega prostora 
krajine, se priporoča ureditev z drevesno mejico lokalno 
značilnih drevesnih vrst.«. 

Dosedanja prva in druga alineja postaneta  druga in  
tretja alineja. 
Za vrstico z oznako šifra  EUP »DV44« se doda novo 
vrstico z oznako šifra  EUP »DV45«, ki se glasi: 
 
»DV45 Plastika 

Medved 
− Območje ob prehodu v odprto 

krajino se  naj uredi z 
drevesno mejico lokalno 
značilnih drevesnih vrst. 

− Upoštevati je treba zaščitne 
ukrepe zaradi poseganja na 
območja ogrožena zaradi 
erozije.3 

− Upoštevati je treba varstveni 
režim VVO - državni nivo (III. 

kategorija).«. 

 
2.1.6 Posebni PIP za EUP na območju naselja 

Kungota pri Ptuju 
 

40. člen 
V razdelku »2.1.6 Posebni PIP za EUP na območju 
naselja Kungota pri Ptuju« se v preglednici za vrstico z 
oznako šifra EUP »KU30« doda novi vrstici z oznako 
šifra EUP »KU31« in »KU32«, ki se glasita: 
 
»KU31  − Upoštevati je treba varstveni režim 

VVO - državni nivo (III. Kategorija). 
− Upoštevati je treba varstveni režim 

kulturne dediščine EŠD 6509  Del 
rimskega vodovoda med Framom in 
Ptujem. 

KU32  − Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO - državni nivo (III. kategorija).«. 

 
2.1.7 Posebni PIP za EUP na območju naselja 

Lovrenc na Dravskem polju 
 

41. člen 
V razdelku »2.1.7 Posebni PIP za EUP na območju 
naselja Lovrenc na Dr. polju« se v preglednici za vrstico z 
oznako šifra  EUP »LO30«  doda novi vrstici z oznako 
šifra  EUP »LO31«  in »LO32«, ki se glasita: 
 
»LO31  − Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 

zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije. 3 
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− Upoštevati je treba varstveni režim 
EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO - državni nivo (III. kategorija). 

LO32  − Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 
zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije.3 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO - državni nivo (III. kategorija).«. 

 
2.1.8 Posebni PIP za EUP na območju naselja 

Mihovce 
 

42. člen 
V razdelku »2.1.8 Posebni PIP za EUP na območju 
naselja Mihovce« se v preglednici za vrstico z oznako 
šifra EUP »MI78« doda novi vrstici z oznako šifra EUP 
»MI79« in »MI80«, ki se glasita: 
 
»MI79  − Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 

zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije. 3 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO - državni nivo (III. kategorija). 

MI80  − Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 
zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije. 3 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO - državni nivo (III. kategorija).«. 

 
2.1.9  Posebni PIP za EUP na območju naselja 

Pleterje 
 

43. člen 
V razdelku »2.1.9 Posebni PIP za EUP na območju 

naselja Pleterje« se v preglednici v vrstici z oznako šifra 
EUP »PL01« v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki 
se glasi: 
»- Na vstopu in izstopu iz naselja je treba zasaditi 
drevesne mejice za vizualno bariero nastalemu ostrešju s 
sončnimi celicami.«. 

Dosedanja prva do šesta alineja postane druga do 
sedma alineja. 

V vrstici z oznako šifra EUP »PL02« se v tretjem 
stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi: 

»- Na vstopu in izstopu iz naselja se priporoča zasaditev 
drevesne mejice za vizualno bariero nastalim velikim 
parkiriščem.«. 

Dosedanja prva do četrta  alineja postane druga do 
peta alineja. 

V vrstici z oznako šifra EUP »PL57-OPPN« se v tretjem 
stolpcu za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se 
glasi: 
»- Ne glede na določbe veljavnega OPPN na območju 
industrijski objekti (npr. objekti za proizvodnjo izdelkov in 
polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj 
pridobljene mineralne surovine), objekti okoljske 
infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosi in 
skladišča nenevarnih snovi ter rezervoarji za zemeljski 
plin niso dopustni.«. 

V vrstici z oznako šifra EUP »PL58-OPPN« se v tretjem 
stolpcu za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se 
glasi: 
»- Ne glede na določbe  veljavnega OPPN na območju 
industrijski objekti (npr. objekti za proizvodnjo izdelkov in 
polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj 
pridobljene mineralne surovine), objekti okoljske 
infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosi in 
skladišča nenevarnih snovi ter rezervoarji za zemeljski 
plin niso dopustni.«. 

V vrstici z oznako šifra EUP »PL59-OPPN« se v tretjem 
stolpcu za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se 
glasi: 
»- Ne glede na določbe  veljavnega OPPN na območju 
industrijski objekti (npr. objekti za proizvodnjo izdelkov in 
polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj 
pridobljene mineralne surovine), objekti okoljske 
infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosi in 
skladišča nenevarnih snovi ter rezervoarji za zemeljski 
plin niso dopustni.«. 

V vrstici z oznako šifra EUP »PL60-OPPN« se v tretjem 
stolpcu za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se 
glasi: 
»- Ne glede na določbe  veljavnega OPPN na območju 
industrijski objekti (npr. objekti za proizvodnjo izdelkov in 
polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj 
pridobljene mineralne surovine), objekti okoljske 
infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosi in 
skladišča nenevarnih snovi ter rezervoarji za zemeljski 
plin niso dopustni.«. 

Za vrstico z oznako šifra EUP »PL75« se  doda nova 
vrstica z oznako šifra EUP »PL76-OPPN«, ki se glasi: 
 

 
»PL76- OPPN  − Površine so namenjene izkoriščanju mineralnih surovin. Za EUP se v skladu z določbami tega 

odloka izdela OPPN. 
− V gozdne površine izven območja gramoznice ni dovoljeno posegati (sečnja zaradi gradbenih 

dovozov, gradnje pomožnih objektov). Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje 
materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti. 

− Po izkoriščanju je na območju gramoznice treba osnovati gozd. Z izkoriščanjem gramoznice 
prizadeti gozdni prostor mora biti po eksploataciji ustrezno saniran, v smislu ekološke in 
funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov). 

− Dostop na sosednja gozdna zemljišča mora biti zagotovljen v času priprave in v času 
izkoriščanja gramoznice na način, da med izkoriščanjem in po njem ne bodo poslabšani 
pogoji gozdne proizvodnje. 

− Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane, se morajo takoj po končani gradnji sanirati 
tako, da se vzpostavi čim bolj naravno stanje. 

− treba je izdelati projekt sanacije in rekultivacije v smislu ponovne ogozditve površin. Projekt 
sanacije in rekultivacije mora biti rokovno zavezujoč ter mora podrobno določati način 
ogozditve (izvedba brežin, talna podlaga, humus, drevesne vrste, varstvo, gojenje). 
Ogozditev je možna le z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. S tem 
projektom morajo biti tudi opredeljene deponije zemlje in humusa. 

− Dinamika del pri izkoriščanju mora biti izvedena tako, da je obdobje od odstranitve sestoja do 
sanacije v gozd čim krajše, vendar ne daljše od 3 let  Gozdno drevje se lahko odstrani 
največ 8 mesecev pred začetkom izkoriščanja, tla pa morajo biti pripravljena na sanacijo v 
roku 6 mesecev po prenehanju izkoriščanja. Sanacija mora vsebovati tudi ustrezno ureditev 
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novo nastalega gozdnega roba na način, da se ohrani stabilnost okoliških gozdnih sestojev. 
Način in izvedba biološke obnove zemljišča mora biti določen s projektom sanacije in 
rekultivacije. 

− Po izvršenem poseku gozda se vrhnja, najmanj 0,3 m debela plast zemlje in humusa, 
začasno deponira in pri rekultivaciji vrne na isto površino. Na terase je treba nariniti 
deponirano zemljo in humus v minimalni debelini 30 cm. 

− Krčenje gozdne in grmovne vegetacije se naj izvede izven gnezditvnega časa ptic in obdobja 
poleganja  mladičev (od 1. prvega novembra do konca februarja) in na način, da se živali 
lahko pravočasno umaknejo. Dejavnosti naj se organizirajo tako, da bo onemogočeno 
kakršno koli kemijsko onesnaženje vode, kaljenje pa bo omejeno na najmanjše možno 
območje. Časovni razpored del naj se opredeli tako, da se način in čas opravljanja posegov 
kar najbolj prilagodi življenskim ciklom živali; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v 
času, ki ne sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir (dela se izvajajo samo v svetlem 
delu dneva, območja se trajno ne osvetljuje). 

− Po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja rekultivirati s potencialno naravno 
gozdno združbo, za kar naj se izdela ustrezen pogozditveni načrt, ostale površine naj se 
prepustijo naravni sukcesiji. 

− Sanacija naj se izvaja sproti, določena naj bo v sanacijskem načrtu, ki naj bo del rudarskega 
projekta. 

− Vsi morebitni objekti so na območju lahko izključno začasni in se po koncu izkoriščanja 
mineralne surovine odstranijo, prav tako dovozne poti in ostala infrastruktura. Sestavni del 
načrta sanacije naj bo Načrt odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. 

− Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 
− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. Kategorija). 
− Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja 

blizu površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne surovine je treba določiti koto 
do katere se sme vršiti pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti največ do 
dveh metrov nad nivojem podtalnice. 

− Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih 
odpadkov, silosov in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski plin ni 
dovoljena.«. 

2.1.11  Posebni PIP za EUP na območju naselja 
Spodnji Gaj pri Pragerskem 

 
44.  člen 

V razdelku »2.1.11 Posebni PIP za EUP na območju 
naselja Spodnji Gaj pri Pragerskem« se v preglednici v 
vrstici z oznako šifra EUP »SG01« v tretjem stolpcu črta 
tretjo in četrto alinejo. 

Dosedanja peta  alineja postane tretja  alineja. 
Za vrstico z oznako šifra EUP »SG08« se doda nova 

vrstica z oznako šifra  EUP »SG09«, ki se glasi: 
 

»SG09  − Upoštevati je treba omilitvene ukrepe 
zaradi poseganja na območja poplav 
in poplavne erozije.4 

− Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 
zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije.3 

− Zaradi konfliktnih območij s stališča 
zdravja ljudi zaradi hrupa in 
onesnaženja zraka, saj prihaja do 
neposrednega stika med 
gospodarskimi conami in 
stanovanjskimi območji, je treba 
upoštevati naslednja določila: 

− Omejiti in preprečiti se morajo 
obstoječi in predvideni konflikti v 
prostoru, zaradi neustreznega 
umeščanja dejavnosti v prostor 
(neposredno stikanje stanovanjskih 
in proizvodnih površin – 
gospodarske cone). Med konfliktnimi 
stiki se naj vzpostavijo ustrezni nekaj 
metrski zeleni pasovi (kar naj se 
odraža tudi v dejanskem stanju). 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO - državni nivo (III. kategorija).«. 

 

2.1.12  Posebni PIP za EUP na območju naselja 
Spodnje Jablane 

 
45. člen 

V razdelku »2.1.12 Posebni PIP za EUP na območju 
naselja Spodnje Jablane« se v preglednici v vrstici za 
EUP z oznako šifra EUP »SJ30« v drugem stolpcu črta 
besedo »Gramoznica«. 

V tretjem stolpcu se  prvo alinejo nadomesti z novo  
prvo do peto alinejo, ki se glasijo: 
»- Območje gramoznice se nameni centru za predelavo 
gradbenih odpadkov. 
- Za EUP je treba v skladu s pogoji, k izhajajo iz Uredbe 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS št. 59/07, 32/11, 
24/13 in 79/15 ), izdelati OPPN. Do sprejema OPPN na 
območje ni dovoljeno posegati. Za potrebe OPPN je 
treba v skladu s predpisi izdelati analizo tveganja, iz 
katere bo izhajalo, katere zaščitne ukrepe je treba izvesti, 
da bo tveganje za onesnaženje podzemne vode 
sprejemljivo. Do sprejema OPPN območja ni dovoljeno 
zasipavati. 
- Višina objektov znotraj območja naj ne presega 8 m nad 
urejenim terenom. 
- Območje ob prehodu v odprto krajino proti jugu in 
vzhodu ter proti severu se uredi z drevesno mejico 
lokalno značilnih drevesnih vrst, ki se lahko mešajo z 
iglavci. Pri tem se naj prednostno uporabi obstoječo 
drevesno zarast, ki se jo lahko dopolni in v primeru 
ostarelih ali poškodovanih dreves nadomesti. 
- Odprte površine znotraj območja, ki niso neposredno v 
funkciji kot manipulativne površine, se ohranja v 
urejenem stanju.«. 
 
2.1.13 Posebni PIP za EUP na območju naselja Šikole 
 

46. člen 
V razdelku »2.1.13 Posebni PIP za EUP na območju 

naselja Šikole« se v preglednici v vrstici z oznako šifra  
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EUP »SL08« v tretjem stolpcu doda nova prva alineja, ki 
se glasi: 
»- Priporoča se obsaditev območja z linijo grmovnic ali 
dreves lokalno značilnih listnatih vrst.«. 

Dosedanja prva do sedma alineja postanejo druga do 
osma alineja. 

V vrstici z oznako šifra  EUP »SL19« v tretjem stolpcu 
doda nova prva alineja, ki se glasi: 
»- V EUP se dovoli postavitev kozolca kot nezahtevnega 
ali enostavnega objekta za namen promocije 
podeželskega turizma v občini Kidričevo.«. 

Dosedanja prva do tretja vrstica postanejo druga do 
četrta alineja. 

V vrstici z oznako šifra  EUP »SL59« se šifro EUP 
dopolni z oznako »– OPPN«, v tretjem stolpcu se pred 
dosedanjo prvo alinejo doda nova prva alineja, ki se 
glasi: 
»- Območje se nameni turističnim dejavnostim. Za EUP 
se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN.«. 

Dosedanja prva do peta alineja postanejo druga do 
šesta alineja. 

Za vrstico z oznako šifra EUP »SL71« doda nove 
vrstice z oznako šifra EUP »SL72«, »SL73«, »SL74« in 
»SL75«, ki se glasijo: 
 
»SL72  − Upoštevati je treba omilitvene ukrepe 

zaradi poseganja na območja poplav 
in poplavne erozije.4 

− Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 
zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije.3 

− Upoštevati je treba varstveni režim VVO 
– državni nivo (III. kategorija) 

SL73  − Upoštevati je treba omilitvene ukrepe 
zaradi poseganja na območja poplav 
in poplavne erozije.4 

− Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 
zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije.3 

− Upoštevati je treba varstveni režim VVO 
– državni nivo (III. kategorija). 

SL74  − Upoštevati je treba omilitvene ukrepe 
zaradi poseganja na območja poplav 
in poplavne erozije.4 

− Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 
zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije.3 

− Upoštevati je treba varstveni režim VVO 
– državni nivo (III. kategorija). 

SL75  − Upoštevati je treba omilitvene ukrepe 
zaradi poseganja na območja poplav 
in poplavne erozije.4 

− Za območja poplav, kjer razredi 
poplavne nevarnosti niso bili določeni, 
velja opozorilna karta poplav.5 

− Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 
zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije.3 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
kulturne dediščine   EŠD 15557 – 
Arheološko najdišče Med cestami.1 

− Upoštevati je treba varstveni režim VVO 
– državni nivo (III. kategorija).«. 

 
2.1.14 Posebni PIP za EUP na območju naselja      

Strnišče 
 

47. člen 
V razdelku »2.1.14 Posebni PIP za EUP na območju 

naselja Strnišče« se v preglednici v vrstici z oznako šifra 
EUP »SN04« v tretjem stolpcu črta besedilo: »(Opomba: 

glej splošni PIP glede varstva gozdov in splošni PIP o 
legi objektov, še posebej točko, ki se nanaša na odmik od 
meje gozdnega roba)«. 

V vrstici z oznako šifra  EUP »SN05« se v tretjem 
stolpcu doda nova alineja, ki se glasi: 
»- Upoštevati je treba varstveni režim VVO – državni nivo 
(III. kategorija).«. 

V vrstici z oznako šifra EUP »SN07« se v tretjem 
stolpcu doda nova prva alineja, ki se glasi: 
»- Dovoli se gradnja objektov za potrebe športa in 
rekreacije.«. 

Dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in 
tretja alineja. 

Za vrstico z oznako šifra EUP »SN63« se doda nove 
vrstice z oznako šifra EUP »SN64«, »SN65« in »SN66«, 
ki se glasijo: 

 
»SN64  (Opomba: glej splošni PIP glede varstva 

gozdov in splošni PIP o legi objektov, še 
posebej točko, ki se nanaša na odmik od 
meje gozdnega roba) 
− Upoštevati je treba varstveni režim 

EPO Dravsko polje ID št. 42500.2 
− Upoštevati je treba varstveni režim 

VVO – državni nivo (III. kategorija). 
SN65  − Upoštevati je treba varstveni režim 

VVO – državni nivo (III. kategorija). 

SN66  − Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO – državni nivo (III. kategorija).«. 

 
2.1.15 Posebni PIP za EUP na območju naselja 

Stražgonjca 
 

48. člen 
V razdelku »2.1.15 Posebni PIP za EUP na območju 

naselja Stražgonjca« se v preglednici v vrstici z oznako 
šifra EUP »SR04« v tretjem stolpcu doda nova prva 
alineja, ki se glasi: 
»V severovzhodnem delu območja se izven območja 
razreda srednje poplavne nevarnosti dopusti gradnjo 
vaškega doma, namenjenega krajevni skupnosti in 
lokalnim društvom.«. 

Dosedanja prva do tretja alineja postane druga do 
četrta alineja. 

Za vrstico z oznako šifra  EUP »SR35« se  doda nova 
vrstica z oznako šifra  EUP »SR36«, ki se glasi: 
 
»SR36  − Upoštevati je treba omilitvene ukrepe 

zaradi poseganja na območja poplav 
in poplavne erozije.4 

− Za območja poplav, kjer razredi 
poplavne nevarnosti niso bili določeni, 
velja opozorilna karta poplav.5 

− Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 
zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije.3 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
kulturne dediščine EŠD 6511 – 
Rimska cesta Celeia-Poetovio. 1 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO – državni nivo (III. kategorija).«. 

 
2.1.16 Posebni PIP za EUP na območju naselja 

Starošince 
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49. člen 
V razdelku »2.1.16 Posebni PIP za EUP na območju 

naselja Starošince« se v preglednici v vrstici z oznako 
šifra EUP »ST20-OPPN« v tretjem stolpcu tretja alineja 
spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»-po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja 
rekultivirati s potencialno naravno gozdno združbo, za 
kar naj se izdela ustrezen pogozditveni načrt, ostale 
površine naj se prepustijo naravni sukcesiji;«. 

Četrta alineja se nadomesti z novo četrto in peto 
alinejo, ki se glasita: 
» - Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega 
vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja blizu 

površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne 
surovine je treba določiti koto do katere se sme vršiti 
pridobivanje gramoza. Izkoriščanje gramoza se sme vršiti 
največ do dveh metrov nad nivojem podtalnice. 
- Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske 
infrastrukture za predelavo gradbenih odpadkov, silosov 
in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski 
plin ni dovoljena.«. 

Dosedanja peta do sedma alineja postane šesta do 
osma alineja. 

Z vrstico z oznako  šifra  EUP ST24 se doda nova 
vrstica z oznako šifra  EUP »ST25«, ki se glasi: 
 

 
»ST25  − Površine so namenjene izkoriščanju mineralnih surovin. Za EUP se v skladu z določbami 

tega odloka izdela OPPN. 
− V gozdne površine izven območja gramoznice ni dovoljeno posegati (sečnja zaradi 

gradbenih dovozov, gradnje pomožnih objektov). Prepovedano je vsako zasipavanje in 
odlaganje materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti. 

− Po izkoriščanju je na območju gramoznice treba osnovati gozd. Z izkoriščanjem gramoznice 
prizadeti gozdni prostor mora biti po eksploataciji ustrezno saniran, v smislu ekološke in 
funkcionalne skladnosti (pogozditev z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin vkopov). 

− Dostop na sosednja gozdna zemljišča mora biti zagotovljen v času priprave in v času 
izkoriščanja gramoznice na način, da med izkoriščanjem in po njem ne bodo poslabšani 
pogoji gozdne proizvodnje. 

− Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane, se morajo takoj po končani gradnji sanirati 
tako, da se vzpostavi čim bolj naravno stanje. 

− Treba je izdelati projekt sanacije in rekultivacije v smislu ponovne ogozditve površin. Projekt 
sanacije in rekultivacije mora biti rokovno zavezujoč ter mora podrobno določati način 
ogozditve (izvedba brežin, talna podlaga, humus, drevesne vrste, varstvo, gojenje). 
Ogozditev je možna le z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. S tem 
projektom morajo biti tudi opredeljene deponije zemlje in humusa. 

− Dinamika del pri izkoriščanju mora biti izvedena tako, da je obdobje od odstranitve sestoja 
do sanacije v gozd čim krajše, vendar ne daljše od 3 let. Gozdno drevje se lahko odstrani 
največ 8 mesecev pred začetkom izkoriščanja, tla pa morajo biti pripravljena na sanacijo v 
roku 6 mesecev po prenehanju izkoriščanja. Sanacija mora vsebovati tudi ustrezno ureditev 
novo nastalega gozdnega roba na način, da se ohrani stabilnost okoliških gozdnih sestojev. 
Način in izvedba biološke obnove zemljišča mora biti določen s projektom sanacije in 
rekultivacije. 

− Po izvršenem poseku gozda se vrhnja, najmanj 0,3 m debela plast zemlje in humusa, 
začasno deponira in pri rekultivaciji vrne na isto površino. Na terase je treba nariniti 
deponirano zemljo in humus v minimalni debelini 30 cm. 

− Krčenje gozdne in grmovne vegetacije se naj izvede izven gnezditvnega časa ptic in 
obdobja poleganja  mladičev (od 1. prvega novembra do konca februarja) in na način, da 
se živali lahko pravočasno umaknejo. Dejavnosti naj se organizirajo tako, da bo 
onemogočeno kakršno koli kemijsko onesnaženje vode, kaljenje pa bo omejeno na 
najmanjše možno območje. Časovni razpored del naj se opredeli tako, da se način in čas 
opravljanja posegov kar najbolj prilagodi življenskim ciklom živali; posege, dejavnosti in 
aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir (dela se 
izvajajo samo v svetlem delu dneva, območja se trajno ne osvetljuje). 

− Po zaključku izkoriščanja je treba vsaj 80 % območja rekultivirati s potencialno naravno 
gozdno združbo, za kar naj se izdela ustrezen pogozditveni načrt, ostale površine naj se 
prepustijo naravni sukcesiji. 

− Sanacija naj se izvaja sproti, določena naj bo v sanacijskem načrtu, ki naj bo del rudarskega 
projekta. 

− Vsi morebitni objekti so na območju lahko izključno začasni in se po koncu izkoriščanja 
mineralne surovine odstranijo, prav tako dovozne poti in ostala infrastruktura. Sestavni del 
načrta sanacije naj bo Načrt odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. 

− Upoštevati je treba varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500. 2 
− Upoštevati je treba varstveni režim VVO - državni nivo (III. kategorija). 
− Gramoznica se nahaja na območju aluvialnega vodonosnika, kjer se podzemna voda nahaja 

blizu površja. V rudarskem projektu za izkoriščanje mineralne surovine je treba določiti koto 
do katere se sme vršiti pridobivanje gramoza Izkoriščanje gramoza se sme vršiti največ do 
dveh metrov nad nivojem podtalnice. 

− Gradnja industrijskih objektov, objektov okoljske infrastrukture za predelavo gradbenih 
odpadkov, silosov in skladišč nenevarnih snovi ter rezervoarjev za zemeljski plin ni 
dovoljena.«. 

2.1.17 Posebni PIP za EUP na območju naselja 
Zgornje Jablane 

 

50. člen 
V razdelku »2.1.17 Posebni PIP za EUP na območju 
naselja Zgornje Jablane« se v preglednici za vrstico z 
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oznako šifra EUP »ZJ29- DPA« doda novo vrstico z 
oznako šifra EUP »ZJ31«, ki se glasi: 
  
»ZJ31  − Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 

zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije.3 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO - državni nivo (III. kateorija).«. 

 
2.1.18 Posebni PIP za EUP na območju naselja  

Župečja vas 
 

51. člen 
V razdelku »2.1.18 Posebni PIP za EUP na območju 
naselja Župečja vas« se v preglednici za vrstico z oznako 
šifra EUP »ZV27« doda nova vrstica z oznako šifra   EUP 
»ZV28«, ki se glasi: 
 
»ZV28  − Upoštevati je treba omilitvene ukrepe 

zaradi poseganja na območja poplav 
in poplavne erozije.4 

− Upoštevati je treba zaščitne ukrepe 
zaradi poseganja na območja 
ogrožena zaradi erozije.3 

− Upoštevati je treba varstveni režim 
VVO - državni nivo (III. Kategorija).«. 

 
PRILOGA 3: Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in 
enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše 
namenske rabe prostora 
 

52. člen 
V celoti se nadomesti Prilogo 3 odloka o OPN. 
 
PRILOGA 4: Preglednica dopustnih objektov glede na 
namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske 
rabe prostora 
 

53. člen 
V celoti se nadomesti Prilogo 4 odloka o OPN. 
 
V. Grafični del OPN 
 

Strateški del 
54. člen 

Nadomesti se karte 1, 2, 3, 4, 5 in 6  strateškega dela 
OPN iz  četrtega odstavka 2. člena odloka o OPN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvedbeni del 

55. člen 
Nadomesti se karte 1, 2, 3, 4 in 5 izvedbenega dela OPN 
iz  četrtega odstavka 2. člena odloka o OPN. 
 
VI.  Prehodne in končne določbe 
 

56. člen 
(vpogled prostorski akt) 

Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na 
Občini Kidričevo, Oddelku za okolje in prostor, in na 
sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 
Podravju. 
 

57. člen 
(prehodne določbe) 

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se 
začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po 
določbah prostorskih izvedbenih aktov občine, veljavnih v 
času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. 
 

 
58. člen 

(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in  
začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 3500-3/2016 
Datum: 26.8.2019 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 
 

 
 
Priloge 
Priloga 3    Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in 

enostavnimi objekti po posameznih vrstah 
podrobnejše namenske rabe prostora 

Priloga 4   Preglednica dopustnih objektov glede na 
namen po posameznih vrstah podrobnejše 
namenske rabe prostora 
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Priloga 3 Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe 
prostora 
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Priloga 4 Preglednica dopustnih objektov glede na namen po posameznih vrstah podrobnejše namenske  
rabe prostora  
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OBČINA KOBILJE 
 
903. Spremembe Statuta Občine Kobilje 
 
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO) je 
Občinski svet Občine Kobilje na svoji 5. redni seji dne 
27.08.2019 sprejel 
 

SPREMEMBE STATUTA 
OBČINE KOBILJE 

 
1. člen 

S temi spremembami statuta se spreminja Statut Občine 
Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016).     
 

2. člen 
Dosedanji 53. člena Statuta se nadomesti z naslednjim 
besedilom:  
»(1) O izločitvi uradne osebe v občinski upravi odloča 
direktor občinske uprave.  
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.  
(3) O izločitvi župana odloča občinski svet.«  
 

3. člen 
Spremembe statuta pričnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.   
 
Številka: 58 
Datum: 27.8.2019 
 

 Občina Kobilje  
 Robert Ščap, župan 

 
 

904. Dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Kobilje 

 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO) in 
13. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 26/2016) je Občinski svet Občine 
Kobilje na svoji 5. redni seji dne 27.08.2019 sprejel 
 

DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE KOBILJE 

 
1.člen 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobilje se dopolni 
tako, da se dopolni 27. člen s tem, da se doda odstavek 
številka (6) z naslednjim besedilom: 
»Potek seje občinskega sveta ali njegovih delovnih teles, 
ki je odprta za javnost se snema s tonsko ali avdio-video 
snemalno napravo in se tonski posnetek objavi na uradni 
spletni strani občine, v roku sedmih delovnih dni po seji 
sveta ter se izbriše najkasneje v roku 8 dni od objave na 
spletni strani občine. Avdio-video posnetek se predvaja 
po seji dvakrat na internem kanalu občine Kobilje, enkrat 
v dopoldanskem času in enkrat v popoldanskem času.  Iz 
avdio-video posnetka seje se pred javnim predvajanjem 
izbrišejo deli seje z varovanimi osebnimi podatki.  
Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvaja občinska 
uprava oziroma za to pooblaščeni zunanji sodelavec. 
Zvočni zapis predstavlja dobesedni zapisnik seje, zato se 
zapisniki sej ne pišejo dobesedno, temveč se zapišejo le 
sklepi. Zvočni in slikovni posnetki se uporabljajo z 
namenom obveščanja javnosti, predvsem zaradi 
transparentnosti delovanja in sprejemanja odločitev ter 

zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem organov 
občine ter izdelave zapisnika in predvajanja sej na 
internem televizijskemu kanalu. 
Arhiv avdio-video posnetkov se hrani za posamezno 
mandatno obdobje občinskega sveta, po končanem 
mandatu se posnetki izbrišejo v roku 30 dni od potrditve 
večine mandatov naslednjega občinskega sveta in 
župana. 
Glede avdio-video snemanja in objavljanjem teh 
posnetkov se vzpostavi Evidenca avdio-video posnetkov 
sej občinskega sveta, ki se vpiše v katalog zbirk osebnih 
podatkov, ki ga vodi upravljavec zbirke Občina Kobilje, ta 
zbirka pa se vpiše tudi v Register zbirk osebnih podatkov 
pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. 
Pred začetkom posamezne seje občinskega sveta se vsi 
aktivni udeleženci sej, skladno z določili zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov, na primeren način seznanijo z 
avdio-video snemanjem sej in za kakšen namen se bo 
zvočni posnetek uporabil, od njih pa se hkrati pridobijo 
ustrezne izjave oziroma soglasja za snemanje. Izjave 
oziroma soglasja aktivnih udeležencev so veljavna za 
posamezno mandatno obdobje, v katerem so bila 
pridobljena. 
Ne glede na zgoraj navedeno se skladno z določbami 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov seje 
občinskega sveta zvočno oziroma slikovno snemajo, ne 
glede na privolitev kateregakoli udeleženca, če gre za 
nujno izvrševanje zakonitih pristojnosti nalog in 
obveznosti občine, ob predhodnem publiciranju dejstva, 
da bodo seje občinskega sveta zvočno oziroma slikovno 
snemane, ne glede na privolitev kateregakoli udeleženca. 
Vsi aktivni udeleženci sej občinskega sveta se na 
primeren način opozorijo na njihovo odgovornost, da v 
svojih predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih 
osebnih podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem 
primeru na sejah javnost prisotna, javen pa je tudi zvočni 
zapis. 
Avdio-video snemanje in predvajanje teh posnetkov ni 
namenjeno izvajanju oblastnih nalog občine. Snemanje 
sej, odprtih za javnost, je skladno z zakonom, ki ureja 
medije, dopustno tudi za akreditirane predstavnike 
medijev in v primeru, da gre za javno sejo. 
Zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles je svetnikom ali tretjim osebam 
prepovedano brez soglasja vseh navzočih na seji, razen 
predstavnikov medijev iz prejšnjega odstavka. 
Posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost 
izključena, se zaradi obdelave varovanih podatkov ne 
objavljajo javno. Ti deli sej se lahko snemajo le zvočno.  
Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to 
dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati 
magnetogram (zvočni zapis). Poslušanje se opravi v 
času uradnih ur v prostorih občinske uprave ob 
navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.« 
 

2. člen 
Dopolnitve poslovnika pričnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 57 
Datum: 27. 8. 2019 
 

 Občina Kobilje  
 Robert Ščap, župan 

 
 

905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju Občinske 
uprave Občine Kobilje  
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Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)in četrtega odstavka 46. 
člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 26/2016), je Občinski svet Občine Kobilje 
na 5. redni seji dne 27.08.2019 na predlog župana 
sprejel  
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 

PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOBILJE 
 

1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 
občine Kobilje (Uradni list RS, št. 72/01 in Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 35/14); v nadaljevanju: odlok).  
 

2. člen 
V odloku se 21. člen spremeni tako, da se nadomesti z 

naslednjim besedilom:   
»Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske 
uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.    

Direktor občinske uprave:   
• neposredno vodi občinsko upravo, organizira in 

koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim 
nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce 
v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;   

• izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;  
• opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in 

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih 
skupinah v občini;  

• skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje 
nalog občinske uprave;  

• potrjuje potne naloge župana;  
• opravlja druge naloge po nalogu župana.  
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren 

županu.  
Direktor občinske uprave opravlja delo v nazivu v 

nazivu IV. stopnje, Višji svetovalec I, ter mora imeti 
najmanj naslednjo stopnjo dosežene izobrazbe:   
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja),  
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),  
• visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska 

univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja).«  
 

3. člen 
Župan mora sistemizaciji delovnih mest uskladiti 
najkasneje v roku enega meseca po pričetku veljavnosti 
tega odloka.   
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 59 
Datum: 27.8.2019 
 

 Občina Kobilje 
 Robert Ščap, župan 

 
 

 
OBČINA MIRNA 

 
906. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen 

programov v Vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli 
Mirna 

 

Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 – UPB 2, 
25/08, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) 
ter Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/2011) je Občinski svet Občine Mirna na  7. 
redni seji dne 27.8.2019 sprejel   
  

SKLEP 
O DOPOLNITVI SKLEPA O DOLOČITVI CEN 

PROGRAMOV V VRTCU DETELJICA PRI OSNOVNI 
ŠOLI MIRNA 

  
1. člen 

V Sklepu o določitvi cen programov v Vrtcu Deteljica pri 
Osnovni šoli Mirna se v 1. členu doda nov 2. odstavek z 
naslednjim besedilom:  »Cena programa za otroke, ki 
obiskujejo kombinirani oddelek, se obračunava glede na 
starost vključenih otrok. Sprememba se upošteva s prvim 
dnem naslednjega meseca, po dopolnjeni starosti treh 
let.«  
  

 2. člen 
Dopolnitev sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.9.2019 dalje.  
 
Številka: 602-1/2019-5 
Datum: 28.8.2019 
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 
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907. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

pobude in elaborata za lokacijsko preveritev 
za individualno odstopanje od prostorsko 
izvedbenih pogojev na območju poslovno 
proizvodnega objekta Pfeifer d.o.o. 

 
Na podlagi sedmega odstavka 131. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Odloka o 
določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Nazarje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/19) ter 27. člena 
Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 49/17) je 
župan Občine Nazarje, dne 28. 8. 2019  sprejel 
 

SKLEP 
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 
POBUDE IN ELABORATA ZA LOKACIJSKO 

PREVERITEV ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD 
PROSTORSKO IZVEDBENIH POGOJEV NA 

OBMOČJU POSLOVNO PROIZVODNEGA OBJEKTA 
PFEIFER D.O.O. 

 
I. 

Javno se razgrne pobuda in elaborat lokacijske 
preveritve na območju poslovno proizvodnega objekta 
Pfeifer d.o.o., ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje 
d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, št. projekta 
1/19, januar 2019, dopolnitev junij 2019, katerega 
pooblaščena prostorska načrtovalka je Aleksandra 
Geršak Podbreznik univ. dipl. inž. arh., MA, ZAPS 0115 
A. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki 
prostorskih aktov: 1231. 
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II. 
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni 
na spletni strani Občine Nazarje www.nazarje.si  in v 
sejni sobi Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 
Nazarje. Javna razgrnitev bo trajala od 9. 9. 2019 do 23. 
9. 2019 (15 dni). Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za 
ogled v delovnem času občinske uprave.  
 

III. 
Za pripravo lokacijske preveritve je Ministrstva za okolje 
in prostor,  Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, izdalo mnenje št. 
35038-49/2019/4-10922-7 z dne 4. 6. 2019,  s katerim je 
dodelilo identifikacijsko številko lokacijske preveritve v 
zbirki prostorskih aktov: 1231. 
 

IV. 
V času javne razgrnitve  lokacijske preveritve bo 
organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 18. 9. 
2019 ob 10.00 uri, v sejni sobi občine Nazarje.  
 

V. 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi 
zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjeni 
pobudi za lokacijo preveritev. Pripombe in predlogi se 
lahko podajo pisno v knjigo pripomb na mestu javne 
razgrnitev, po pošti na naslov Občina Nazarje Savinjska 
cesta 4, 3331 Nazarje ali na elektronski naslov: 
obcina@nazarje.si. Ustno se lahko pripombe in predlogi 
podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k 
razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.  
 

VI. 
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred 
začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom po 
svetovnem spletu (www.nazarje.si ) in na krajevno 
običajen način. O javni razgrnitvi občina pisno obvesti 
lastnike sosednjih zemljišč. Ta sklep se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in na svetovnem spletu 
(www.nazarje.si ) ter začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Številka: 3505-0001/2019-20 
Datum: 28.8.2019  
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 OBČINA APAČE Stran 
899. Odlok o porabi sredstev iz 

proračunske rezerve  Občine 
Apače v letu 2019 
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900. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine Apače 
za leto 2019 
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901. Sklep o ukinitvi grajenega javnega 
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906. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi 

cen programov v Vrtcu Deteljica pri 
Osnovni šoli Mirna 

1451 

 
 OBČINA NAZARJE Stran 
907. Sklep o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi pobude in elaborata za 
lokacijsko preveritev za individualno 
odstopanje od prostorsko izvedbenih 
pogojev na območju poslovno 
proizvodnega objekta Pfeifer d.o.o. 

1452 

 


	2.1.7 Posebni PIP za EUP na območju naselja Lovrenc na Dravskem polju
	2.1.8 Posebni PIP za EUP na območju naselja Mihovce
	2.1.14 Posebni PIP za EUP na območju naselja      Strnišče

