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OBČINA DIVAČA 

 
369. Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 

spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za 
leto 2014 

 

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v 
občini Divača v obdobju 2014-2010 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 18/2014), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 
61/2008 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine 
Divača za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 7/2014), Zakona o spremljanju državnih pomoči 
(Uradni list RS, št. 37/2004) in odločitve Komisije za 
izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje 
ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za 
leto 2014 št. 410-0048/2014-1 z dne 13.05.2014, 
Občina Divača objavlja 

 
JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV SPODBUJANJA 
ZAPOSLOVANJA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2014 

 
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 

6215 Divača. 
 
2. Predmet javnega razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 
sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja 
zaposlovanja v občini Divača, in sicer: 

 sofinanciranje pripravništva za kritje dela stroškov 
dela (UKREP 1), 

 sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela 
stroškov dela (UKREP 2) in 

 sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za 
realizacijo samozaposlitve (UKREP 3). 

 
3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih 

morajo izpolnjevati: 

 
Ukrep 1 in Ukrep 2 

Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma 
pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev 

so upravičenci gospodarske družbe v skladu z 

zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter 
samostojni podjetniki posamezniki, ki: 

 imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno 
enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-
Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, 
Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in 
zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v 
poslovnem prostoru na območju navedenih občin, 

 so na dan prijave registrirani za opravljanje 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, 

 na dan prijave niso v stečajnem postopku, 
postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave 
ali v likvidaciji, 

 na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po 
Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah, 

 imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji in 

 imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača. 

 najkasneje v roku 15-dni od podpisa pogodbe 
zaposlijo brezposelne osebe za polni delovni čas 
za najmanj eno leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti 
državljan Republike Slovenije, imeti stalno 
prebivališče na območju občine Divača in je 
prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece 
pred oddajo vloge 

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni: 
a. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva, 
b. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo, 
c. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za 

nabavo vozil za cestni prevoz. 
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe 

domačega blaga pred rabo uvoženega. 
 
Ukrep 3 
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci 

brezposelne osebe, ki: 

 so državljani Republike Slovenije, 

 imajo stalno bivališče na območju občine Divača,  

 so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, 

 imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji, 
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 imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača. 

 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci: 
 
Za UKREP 1 – spodbujanje pripravništva: 

 iskalec pripravništva mora biti državljan Republike 
Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši 
od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter 
mora imeti stalno prebivališče na območju občine 
Divača, 

 prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti 
delovno razmerje v obdobju leta razpisa oz. v roku 
15-dni od podpisa pogodbe, 

 zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega 
leta za polni delovni čas, 

 v primeru nudenja pripravništva mora delodajalec 
zagotoviti mentorja za pripravnika in program 
pripravništva. 

Ciljna skupina so mladi pripravniki z dokončano 
srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno 
izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko 
izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo 
oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti 
in stopnji njihove izobrazbe. 
 
Za UKREP 2 - spodbujanje novih zaposlitev: 

 imajo registriran sedež ali poslovno enoto na 
območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, 
Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, 
Postojna, Ilirska Bistrica, Koper vsaj eno leto pred 
oddajo vloge na javni razpis, 

 najkasneje v roku 15-dni od podpisa pogodbe 
zaposlijo brezposelne osebe oz. so to osebo 
zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za 
najmanj eno leto, ki so državljani Republike 
Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju 
občine Divača in so prijavljeni na ZRSZ 
zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge. 

 
Za UKREP 3 – spodbujanje samozaposlitev: 

 upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj 
eno leto pred oddajo vloge, 

 sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje 
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor 
oz. poslovodna oseba, oz. kot zaposlena oseba če 
je lastnik ali solastnik ali zaposlen v 
novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna 
podlaga 040 + 112, oz. 001) ter pridobitev statusa 
samostojnega podjetnika posameznika –s.p. 
(zavarovalna podlaga 005), 

 realizira samozaposlitev na območju občine 
Divača (poslovni prostor in sedež morata biti na 
območju občine Divača), 

 dejavnost se mora izvajati na območju občine 
Divača vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve, 

 najkasneje v roku 15-dni od podpisa pogodbe 
mora realizirati samozaposlitev. 

 
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni 

razpis: 

Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2014, ki je 
na razpolago na proračunski postavki 10039001 – 
Povečanje zaposljivosti (100002 - Subvencioniranje 
delovnih mest) znaša 10.000,00 EUR, od tega za: 

 UKREP 1: spodbujanje pripravništva v okvirni 
višini 2.897,65 EUR, 

 UKREP 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni 
višini 2.367,45 EUR in  

 UKREP 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni 
višini 4.734,90 EUR. 

Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi 
ukrepi glede na število upravičencev in višino 
zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev. 
 
6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški 

sofinanciranja 

Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se 
dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije po pomoči 
»de minimis« (OJ L352/2013). 

Višina »de minimis« pomoči, dodeljena posameznem 
prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči. V cestnoprometnem sektorju v 
tovornem prometu pa znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR.  

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali 
namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči. 

Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena 
po pravilu »de minimis«. 

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
izjavo o: 

 že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z 
navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku 
je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de 
minimis« pomoč, 

 drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške. 

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti tudi 
seznam podjetij s katerimi je lastniško povezan. 

Upravičeni stroški sofinanciranja so za UKREP 1 - 
spodbujanja pripravništva in UKREP 2 – 
spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje dela 

stroškov plač. 
Za UKREP 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so 

upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo 
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem 
dejavnosti in sicer: stroški obveznih prispevkov za 
socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin 
poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in 
računalniške opreme. 

Višina sredstev sofinanciranja znaša: 

 za UKREP 1 - spodbujanja pripravništva 
1.578,30EUR, 

 za UKREP 2 - spodbujanja novih zaposlitev 
2.367,45 EUR ter 

 za UKREP 3 - spodbujanja samozaposlitev 
2.367,45 EUR . 

Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku. 
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec v 

roku 20- dni od podpisa pogodbe predložiti 
naslednjo dokumentacijo za izplačilo: 

a. za UKREP 1 – ukrep spodbujanja pripravništva in 
UKREP 2 – ukrep novih zaposlitev: 

 zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih, 

 fotokopije pogodbe o zaposlitvi, 

 fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. 
M-1) 

b. za UKREP 3 - ukrep spodbujanja samozaposlitve: 

 zahtevek za izplačilo, 

 fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in 
sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register 
Slovenije (Ajpes), 

 fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. 
M-1). 
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7. Merila za izbor končnih prejemnikov: 
Za UKREP 1 - spodbujanje pripravništva: 

 finančna stabilnost in likvidnost prosilca – 
bonitetna ocena, 

 starost mladega iskalca zaposlitve oz. pripravnika, 

 zaposlitev za nedoločen čas. 
Za UKREP 2 – spodbujanje novih zaposlitev: 

 finančna stabilnost in likvidnost prosilca – 
bonitetna ocena, 

 zaposlitev za nedoločen čas, 

 dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na 
zavodu več kot leto dni), 

 invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe 
pristojnega organa, 

 brezposelna oseba starejša od 50 let, 

 mladi do vključno 29 let. 
Za UKREP 3 - spodbujanje samozaposlitev: 

 načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem 
letu poslovanja, 

 število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh 
letih poslovanja, 

 inovativnost in izvirnost ideje, 

 tržni potencial ideje. 
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na 

podlagi meril pridobili najvišje število točk oz. do porabe 
razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukrepe se 
nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na 
spletni strani občine Divača na naslovu www.divaca.si. 

 
8. Rok za predložitev vlog je: 

 Za prvo obravnavo v roku 21- dni od dneva objave 
tega razpisa v Uradnem glasilu slovenskih občin, 

 Vloge se bodo obravnavale še: 20.09.2014 in 
10.11.2014. 

 Zadnji rok za oddajo vlog je 09.11.2014. 

 Komisija bo vloge obravnavala do porabe 
proračunskih sredstev. 

 
9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu "Vloga 

na javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 
2014". Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih 
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji. 

 
10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 

obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se 
dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so 
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača: 
http://www.divaca.si. 

 
11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 

pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na 
prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu 
napis »NE ODPIRAJ, VLOGA NA JAVNI RAZPIS – 
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 2014«. Na 
hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se 

štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka 
za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v 
poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. V 
primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več 
ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. 

 
12. Odpiranje in ocenjevanje vlog 

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom 
župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od 
poteka roka za predložitev vlog na razpis oz. 

20.09.2014 in 10.11.2014. Odpiranje vlog ni javno. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. 
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno 
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge 
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva 
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma 
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja 
zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem 
razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne 
bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.  

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno 
dokumentacijo. 

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog 
ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi 
izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov 
in neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev 
razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom 
predložila direktorju občinske uprave oziroma drugi 
pooblaščeni osebi, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma 
nedodelitvi sredstev. 
 
13. Izbor in višina sredstev  

Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu 
pogodbe. 

Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna 
pritožba v roku 15 dni po prejemu sklepa. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi 
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi 
odloča župan. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. 
 
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 

vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, 
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba 
je Nataša Macarol, tel. št. 05 73 10 938. 

 

Številka: 410-0048/2014-2 
Datum: 13.05.2014 
 
 Občina Divača 
 Drago Božac, župan 
 

 
 
370. Javni razpis za sofinanciranje programov 

ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača 
delujejo na področju kulture, sofinanciranje 
organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v 
Občini Divača, sofinanciranje nakupa opreme 
za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki 
delujejo na področju kulture 

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odloka o 
proračunu občine Divača za leto 2014 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 8/14), Statuta Občine Divača 
(Uradni list RS, št. 6/14), Odloka o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture v občini Divača 
(Uradni list RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradni list RS, št. 
34/12, 56/13, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/14) 
(v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa kulture v 
občini Divača za leto 2014, Občina Divača objavlja  
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JAVNI RAZPIS  
ZA LETO 2014 ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA 
DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE, 

SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE 
KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA, 

SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE 
DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V 
OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU 

KULTURE 

(v nadaljevanju: razpis) 
 

Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, 
Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača  

 
ID za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974 

 
1.  Predmet razpisa:  

Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih 
društev, ki v občini Divača delujejo na področju kulture, 
sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 
prireditev v občini Divača, sofinanciranje nakupa 
opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v 
občini Divača delujejo na področju kulture - za leto 
2014. 
 
2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet 
sofinanciranja: 
 
I.  Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, 

ki v občini divača delujejo na področju kulture; 

A. dejavnost pihalnih orkestrov (godbeniška 
dejavnost), 

B. dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki v 
občini Divača delujejo na področju kulture in 
sestavljenih ljubiteljskih društev, ki imajo v okviru 
svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, 
ki se izvaja redno, preko celega leta v okviru 
posamezne sekcije, skupine (v nadaljevanju: 
društva). 

Pod točko A) se lahko prijavijo društva, ki v občini 
Divača delujejo na področju izvajanja dejavnosti pihalnih 
orkestrov (godbeniška dejavnost) in izpolnjujejo pogoje, 
skladno z razpisom in Pravilnikom; 

Pod točko B) se lahko prijavijo društva, ki v občini 
Divača izvajajo dejavnost na ostalih področjih 
kulturnega ljubiteljskega (po) ustvarjanja in izpolnjujejo 
pogoje skladno z razpisom in Pravilnikom. 
 
II. Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 

prireditev v občini divača; 

A. organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira 
LJUBITELJSKO DRUŠTVO / KLUB S SEDEŽEM 
V OBČINI DIVAČA, ki izpolnjuje pogoje, določene 

v Pravilniku in v razpisu; organizator lahko tudi 
sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za 
prijavo.  

Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni 
razpis največ ENO (1) prireditev. 

Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in 
izvedbe kulturnih prireditev v občini Divača (II. Merila), 
se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik 
prireditev: 

1.  Enovita kulturna prireditev 
Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega (1) dne 
(npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni 
večer, baletni večer, glasbeni koncert, likovna 
razstava, fotografska razstava,..), izveden na eni 
ali na več različnih lokacijah v enem ali v različnih 
krajih (vas, zaselek,…) v občini Divača. 

Za prireditve enake namembnosti (isti organizator), 
ki se ponavljajo na različnih lokacijah v občini 
Divača, se upošteva ena prireditev. 

2.  SESTAVLJENA KULTURNA PRIREDITEV 
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več 

dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih 
krajih (vas, zaselek,…) v občini Divača , v 
trajanju več dni, vendar največ v razponu 1 
tedna oziroma 7 dni zapored; 

b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh 
ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v 
enem ali v različnih krajih (vas, zaselek,..) v 
občini Divača. Posamezni dogodki znotraj 
kulturne prireditve se odvijajo vsaj enkrat 
tedensko, vendar v razponu 1 meseca oziroma 
30 dni zapored. 

 
B. organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira 

LJUBITELJSKO DRUŠTVO/KLUB, S SEDEŽEM 
IZVEN OBČINE DIVAČA (vendar njihove enote 

(sekcije, skupine) delujejo tudi v občini Divača in 
organizirajo kulturno prireditev na območju občine 
Divača), ki izpolnjuje pogoje, določene v Pravilniku 
in v razpisu; organizator lahko tudi 
sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za 
prijavo.  

Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni 
razpis največ ENO (1) prireditev. 

Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in 
izvedbe kulturnih prireditev v občini Divača (II. Merila), 
se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik 
prireditev: 

1.  Enovita kulturna prireditev 
 Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega (1) 

dne (npr. literarni večer, gledališka predstava, 
plesni večer, baletni večer, glasbeni koncert, 
likovna razstava, fotografska razstava,..), 
izveden na eni ali na več različnih lokacijah v 
enem ali v različnih krajih (vas, zaselek,…) v 
občini Divača. 

 Za prireditve enake namembnosti (isti 
organizator), ki se ponavljajo na različnih 
lokacijah v občini Divača, se upošteva ena 
prireditev. 

2.  Sestavljena kulturna prireditev 
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več 

dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih 
krajih (vas, zaselek,…) v občini Divača , v 
trajanju več dni, vendar največ v razponu 1 
tedna oziroma 7 dni zapored; 

b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh 
ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v 
enem ali v različnih krajih (vas, zaselek,..) v 
občini Divača. Posamezni dogodki znotraj 
kulturne prireditve se odvijajo vsaj enkrat 
tedensko, vendar v razponu 1 meseca oziroma 
30 dni zapored. 

 
C. organizacija kulturne prireditve, ki jo organizira 

JAVNI ZAVOD, ki izpolnjuje pogoje, določene v 

Pravilniku in v razpisu; organizator lahko tudi 
sodeluje/nastopa na prireditvi, kar pa ni pogoj za 
prijavo.  

Upravičena oseba lahko v tekočem letu prijavi na javni 
razpis največ ENO (1) prireditev. 

Skladno z Merili za sofinanciranje organizacije in 
izvedbe kulturnih prireditev v občini Divača (II. Merila), 
se lahko sofinancira upravičene stroške naslednjih oblik 
prireditev, pri čemer se (v primerjavi z merili za 
vrednotenje vlog društev/klubov) prizna 80% doseženih 
točk: 
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1.  Enovita kulturna prireditev 
Je enovit kulturni dogodek v trajanju enega (1) dne 
(npr. literarni večer, gledališka predstava, plesni 
večer, baletni večer, glasbeni koncert, likovna 
razstava, fotografska razstava,..), izveden na eni 
ali na več različnih lokacijah v enem ali v različnih 
krajih (vas, zaselek,…) v občini Divača. 
 Za prireditve enake namembnosti (isti 
organizator), ki se ponavljajo na različnih lokacijah 
v občini Divača, se upošteva ena prireditev. 

2.  Sestavljena kulturna prireditev 
a) kulturna prireditev je sestavljena iz več 

dogodkov, izvedenih v enem ali v različnih 
krajih (vas, zaselek,…) v občini Divača , v 
trajanju več dni, največ v razponu 1 meseca 
oziroma 30 dni zapored; 

b) kulturna prireditev je sestavljena iz sklopa treh 
ali več samostojnih dogodkov, izvedenih v 
enem ali v različnih krajih (vas, zaselek,..) v 
občini Divača. Posamezni dogodki znotraj 
kulturne prireditve se odvijajo v ponavljajočih 
časovnih terminih v razponu tekočega leta.  
Za prireditve enake namembnosti (isti 
organizator), ki se ponavljajo na različnih 
lokacijah v občini Divača in v različnih terminih 
v okviru tekočega leta, se upošteva ena 
prireditev. 

Do dodelitve sofinancerskih sredstev po tem 
Pravilniku niso upravičena društva, klubi, druge pravne 
ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača posebej 
sklenila pogodbo za organizacijo posamezne prireditve 
(prireditve v organizaciji Občine Divača). 

Društvo s sedežem v občini Divača, ki v letu prijave na 
javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
praznuje 10. letnice delovanja društva dobi za 
prijavljeno prireditev dodatne točke v skladu s kriteriji, 
določenimi v MERILIH II. 

Iz naslova razpisa se za sofinanciranje prireditev 
finančna sredstva iz občinskega proračuna za isto 
prireditev v tekočem letu namenijo le enemu 
organizatorju. 
 
III.  Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe 

delovanja ljubiteljskih društev, ki v občini divača 
delujejo na področju kulture; 

Sofinanciranje nakupa opreme in/ali popravila opreme 
za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v občini 
Divača delujejo na področju kulture in izpolnjujejo 
pogoje skladno z razpisom in Pravilnikom. 

Sofinanciranje se izvaja v skladu z Merili za 
sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja 
ljubiteljskih društev na področju kulture (I. Merila).  
 
3.  Okvirna višina sredstev za leto 2014 
 
I.  Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, 

ki v občini divača delujejo na področju kulture; 
okvirna višina sredstev: skupno 37.000,00 EUR in sicer 

od tega: A. 16.000,00 EUR - za dejavnost pihalnih 
orkestrov; B. 21.000,00 EUR - za dejavnost ostalih 
kulturnih društev, skladno s Pravilnikom in razpisom; 
proračunska postavka: »18030300 - Sredstva za 
delovanje kulturnih društev - sofinanciranje programov 
društev - tekoče leto« ter 3.000,00 EUR za izvajanje 

kulturnih projektov v tujini za preteklo leto; proračunska 
postavka »18032200 - Sofinanciranje gostovanj 
kulturnih društev - tekoče leto« 
 
II.  Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 

prireditev v Občini Divača; 
okvirna višina sredstev: 20.000,00 EUR; 

proračunska postavka: »14030600 - sredstva za 
prireditve - razpis tekoče leto«.  
 
III. Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe 
delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača 
delujejo na področju kulture; 
okvirna višina sredstev: 5.000,00 EUR; 

proračunska postavka: »18032600 - Sofinanciranje 
nakupa opreme kulturnim društvom - tekoče leto«. 

Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo 
biti za odobrene namene na kateremkoli področju, ki je 
predmet tega razpisa, porabljena v proračunskem letu 
2014 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s 
Pravilnikom in merili. 
 
4.  Sodelovanje na razpisu 
 
I.  Sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, 

ki v Občini Divača delujejo na področju kulture; 

Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev 
mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 ima sedež v občini Divača, 

 ima registrirano kulturno društveno dejavnost 
najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas 
registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v 
tekočem letu, 

 je izvedla najmanj 3 nastope v preteklem letu 
(upošteva se skupno število nastopov ne glede na 
to ali so izvedeni na območju občine Divača ali 
izven občine Divača), 

 ima v tekočem letu izvedenih najmanj 90 vaj na 
skupino; šteje se, da vaja traja 60 min,  

 ima v tekočem letu organizirano redno kulturno 
dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v 
okviru posamezne sekcije, skupine, 

 ima zagotovljene materialne, prostorske in 
kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti na področju kulture,  

 ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o 
društvih,  

 Občini redno letno predloži dokumentacijo o planih 
in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v 
pogodbi o sofinanciranju dejavnosti, 

 deluje najmanj 1 leto – pri čemer se šteje čas 
delovanja od ustanovitve društva do dneva prijave 
na javni razpis.  

Prijavijo se lahko društva in zveze društev; 
posamezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v 
okviru društva. 
 
II.  Sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 

prireditev v občini divača; 

Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev 
mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 Društva/klubi 

o ima sedež v občini Divača in tudi deluje na 
območju občine Divača, 

o ima sedež  izven občine Divača, vendar 
njihove enote-sekcije delujejo tudi v občini 
Divača in organizirajo kulturno prireditev na 
območju občine Divača, pri čemer se njihovo 
prijavo vrednoti skladno z II. Merili, 

o ima registrirano kulturno društveno dejavnost 
najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas 
registracije, ki je minil do objave javnega 
razpisa v tekočem letu, 

o deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot 
posamezna skupina (sekcija) v okviru društva, 
ki ima poleg KULTURNE registrirano še drugo 
dejavnost – turistično in/ali razvojno dejavnost 
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na področju kulture in/ali turizma najmanj eno 
leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki 
je minil do objave javnega razpisa v tekočem 
letu, 

o je organizator kulturne prireditve na območju 
občine Divača, 

o društvo/klub s sedežem v Občini Divača pa je 
lahko organizator kulturne prireditve tudi v 
Kosovelovem domu v Sežani, v Kulturnem 
domu v Lokvi ali v Kulturnem domu v Hrpeljah-
Kozini, 

o kulturna prireditev, ki je predmet prijave na 
javni razpis, mora biti izvedena v tekočem letu 
na katerega se javni razpis nanaša, 

o ima zagotovljene materialne, prostorske in 
kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti na področju kulture,  

o ima urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa 
zakon o društvih.  

Do dodelitve sofinancerskih sredstev za organizacijo 
in izvedbo kulturnih prireditev po tem Pravilniku niso 
upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične 
osebe, ki izvajajo godbeniško dejavnost. 

 Javni zavodi 

o javni zavod, katerega ustanovitelj ali 
soustanovitelj je Občina Divača in deluje na 
območju občine Divača ali ima z Občino 
Divača pogodbeno razmerje za izvajanje 
dejavnosti v občini Divača in podružnice oz. 
dislocirane enote javnih zavodov, ki delujejo na 
območju občine Divača,  

o ima registrirano kulturno dejavnost in/ali le-ta 
izhaja že iz njegove osnovne dejavnosti, 

o je organizator kulturne prireditve na območju 
občine Divača, 

o kulturna prireditev, ki je predmet prijave na 
javni razpis, mora biti izvedena v tekočem letu 
na katerega se javni razpis nanaša, 

o ima zagotovljene materialne, prostorske in 
kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti na področju kulture.  

 
III.  Sofinanciranje nakupa opreme za potrebe 

delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini 
Divača delujejo na področju kulture; 

 
Upravičena oseba za pridobitev finančnih sredstev za 
sofinanciranje mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 ima sedež v občini Divača in tudi deluje na 
območju občine Divača, 

 ima registrirano kulturno društveno dejavnost 
najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas 
registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v 
tekočem letu, 

 deluje kot samostojno kulturno društvo ali kot 
posamezna skupina (sekcija) v okviru društva, ki 
ima poleg KULTURNE registrirano še drugo 
dejavnost – turistično in/ali razvojno dejavnost na 
področju kulture in/ali turizma najmanj eno leto, pri 
čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do 
objave javnega razpisa v tekočem letu, 

 ima v tekočem letu organizirano redno kulturno 
dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v 
okviru posamezne sekcije, skupine, 

 ima zagotovljene materialne, prostorske in 
kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti na področju kulture,  

 ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o 
društvih. 

Prijavijo se lahko društva in zveze društev; 
posamezne sekcije ali skupine društva se prijavijo v 
okviru društva. 
 
5.  Razpisna dokumentacija  

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 
prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.  

Razpisna dokumentacija je pripravljena v običajni 
(tiskani) in v elektronski obliki.  

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, 
Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.  

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Divača: http://www.divaca.si   

Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na 
osnovi njihove izražene pisne zahteve v času 
razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani 
in/ali v elektronski obliki. 
 
6.  Oddaja in dostava vlog  

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 
obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, 
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.  

Vlogo, ki bo posredovana na razpis samo v tiskani 
obliki, je potrebno predložiti osebno ali po pošti v 

zaprtem ovitku na naslov:  
OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3A, 6215 

DIVAČA;  
ovitek mora biti označen z navedbo: »NE ODPIRAJ - 

JAVNI RAZPIS - KULTURA 2014«.  

Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov 
(sedež). 

Vlogo, ki bo posredovana na razpis v elektronski 
obliki, je potrebno posredovati na elektronski naslov: 
obcina@divaca.si in nato ustrezno in pravilno izpolnjen 

obrazec iz razpisne dokumentacije z nazivom 
»SPLOŠNI PODATKI PRIJAVITELJA« ter VSE 
PRILOGE, zahtevane v razpisni dokumentaciji, osebno 
ali po pošti predložiti v zaprtem ovitku na naslov:  

OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3A, 6215 
DIVAČA;  

ovitek mora biti označen z navedbo: »NE ODPIRAJ - 
JAVNI RAZPIS - KULTURA 2014«.  

Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov 
(sedež). Prijavitelji, ki imajo elektronski podpis, ga 
uporabijo pri pošiljanju elektronske vloge.  

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa. 

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v 
razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša. 

Za PREPOZNO se šteje celotna vloga in/ali del vloge 
ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača. 

Za NEPOPOLNO se šteje celotna vloga in/ali del 
vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.  

Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločila vse vloge predlagateljev: 

 ki jih ni vložila upravičena oseba,  

 prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,  

 ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.  
 
7.  Razpisni rok 

Razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in zaključi 30. dan od dneva 
objave v Uradnem glasilu Slovenskih občin. 
 
8.  Odpiranje vlog in obveščanje o izboru 

Postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je imenoval 
župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno.  

http://www.divaca.si/
mailto:obcina@divaca.si
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Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in 
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se 
zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno 
obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete 
odločitve o sofinanciranju. 

 
9.  Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 

pojasnil 

Suzana Škrlj; tel.št.: 05/7310-930 
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v 

času uradnih ur Občine Divača. 
Postopek javnega razpisa poteka skladno s 

Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini 
Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13, Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 18/14) in Merili, ki so sestavni del 
Pravilnika.  
 
Številka: 410-0049/2014-3 
Divača, 14.05.2014 
 
 Občina Divača 
 Drago Božac, župan 
 

 
 
371. Javni razpis za izbiro izvajalcev programov 

športa v Občini Divača 
 

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 
22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32,     
110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 
24/00, 31/00 popr.), Statuta Občine Divača (Uradni list 
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu 
občine Divača za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 8/14 ), Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju športa v občini Divača (UPB1 - 
uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) 
(v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v 
občini Divača za leto 2014 (sprejet na 24. seji OS 
občine Divača, dne 6. 2. 2014), Občina Divača objavlja  

 
JAVNI RAZPIS  

ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV 
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA 

LETO 2014 

 
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, 
Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača  

 
ID za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974 

 
1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis) 

 
Občina Divača bo v letu 2014 sofinancirala naslednje 

programe športa: 

 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,  

 Športna rekreacija,  

 Šport invalidov,  

 Kakovostni šport,  

 Vrhunski šport,  

 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu,  

 Delovanje športnih društev in klubov, 

 Športne prireditve. 
 
2.  Okvirna višina sredstev za leto 2014 

Proračunska postavka: »18050000 – Programi športa 
– sredstva za programe športa – razpis«: 

Okvirna višina sredstev za leto 2014 je 36.000,00EUR 

in sicer od tega:  

 okvirna višina sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini 
Divača: 31.000,00 EUR; 

 okvirna višina sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje organizacije in izvedbe športnih 
prireditev: 5.000,00 EUR – od tega športne 
prireditve - 3.000,00 EUR; ostale sestavljene 
prireditve (turizem in šport ) - 2.000,00 EUR.  

Sredstva, dodeljena na podlagi razpisa, morajo biti za 
odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2014 
oziroma v zakonskih plačilnih rokih. 
 
3.  Merila  

Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na 
podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na 
področju športa v občini Divača (UPB1 - uradno 
prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) in 
Meril, ki so sestavni del navedenega Odloka.  

 
4.  Sodelovanje na razpisu 

Skladno z Odlokom se na razpis za sofinanciranje 
programov športa lahko prijavijo izvajalci programov 
športa: 

 športna društva in klubi, 

 zveza športnih društev,  

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

 javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 
Izvajalci programov športa v občini Divača, ki so v 

občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov 
športa in na podlagi Javnega razpisa za izbiro in 
sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini 
Divača - za leto 2014, pridobijo sofinancerska sredstva 
iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa, 
lahko pridobijo tudi sofinancerska sredstva za izvajanje 
športnih prireditev v tekočem letu, skladno z Merili za 
izbor in sofinanciranje programov športa v občini 
Divača. 

Na javni razpis za pridobitev proračunskih finančnih 
sredstev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev 
se lahko prijavijo tudi društva/klubi, ki izpolnjujejo pogoje 
Odloka in bi ustrezali kriterijem javnega razpisa s 
področja turizma (Javni razpis za vrednotenje 
programov turistične dejavnosti v občini Divača – za leto 
2014) (TŠKD, TKŠD, TD, RAZVOJNA DRUŠTVA) in 
sicer za organizacijo športnih prireditev (npr. pohodov), 
ki niso izvedene v okviru redne društvene dejavnosti.  

Organizator prireditve lahko v tekočem letu prijavi na 
javni razpis največ dve (2) športni prireditvi. 
 
5.  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji  
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 

na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

 imajo sedež v občini Divača, 

 imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri 
čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do 
objave javnega razpisa v tekočem letu, 

 imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje 
za realizacijo načrtovanih športnih programov, 

 imajo organizirano redno dejavnost - redno vadbo 
najmanj šestintrideset tednov v letu, 

 za društva in klube - da imajo urejeno evidenco o 
članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, 
kot to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa 
urejeno evidenco o udeležencih v posameznem 
programu, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200197&stevilka=4794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200227&stevilka=1171
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200315&stevilka=589
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 da redno letno dostavljajo občini podatke o 
članstvu, poročila o realizaciji programov in 
doseženih rezultatih ter plan načrtovanih 
aktivnosti. 

V primeru, da se posamezni program športa izvaja na 
območju občine Divača in je namenjen občanom 
divaške občine, na javni razpis pa se za ta program ne 
prijavi noben izvajalec s sedežem v občini Divača, je za 
izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki 
nima sedeža v občini Divača, če izpolnjuje ostale 
navedene pogoje.  

Pravico do sofinanciranja organizacije in izvedbe 
športnih prireditev imajo na podlagi razpisa izbrani 
izvajalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca 
programov športa, ki so določeni v Odloku o 
uresničevanju javnega interesa na področju športa 
v Občini Divača in je v tekočem letu izbran za 
izvajalca programov športa v občini Divača,  

 športna prireditev je izvedena v občini Divača, 

 športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na 
katerega se nanaša javni razpis, na katerega 
organizator športne prireditve kandidira. 

 
6.  Razpisna dokumentacija  

Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 
prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav. 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, 
Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Divača: http://www.divaca.si  

Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na 
osnovi njihove izražene pisne zahteve v času 
razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo. 
 
7.  Oddaja in dostava vlog  

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 
obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, 
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 
Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v 
zaprtem ovitku na naslov: OBČINA DIVAČA, 
KOLODVORSKA ULICA 3A, 6215 DIVAČA; ovitek 
mora biti označen z navedbo: »NE ODPIRAJ - RAZPIS 
ŠPORT 2014«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: 

naziv in naslov (sedež). 
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 

pogoji in kriteriji razpisa. 
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v 

razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša. 

Za PREPOZNO se šteje celotna vloga in/ali del vloge, 
ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača. 

Za NEPOPOLNO se šteje celotna vloga in/ali del 
vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.  

Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločila vse vloge predlagateljev: 

 ki jih ni vložila upravičena oseba,  

 prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,  

 ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.  
 
8.  Razpisni rok 

Razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem 
listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
9.  Odpiranje vlog in obveščanje o izboru 

Postopek razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. 

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in 
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se 
zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno 
obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete 
odločitve o sofinanciranju. 
 
10.  Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 

pojasnil 

Občinska uprava Občine Divača (Suzana Škrlj, 
Romana Derenčin); tel.št.: 05/7310-930 

Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v 
času uradnih ur Občine Divača. 

Postopek razpisa poteka skladno z Odloka o 
uresničevanju javnega interesa na področju športa v 
občini Divača (UPB1 - uradno prečiščeno besedilo 1, 
(Uradni list RS, št. 57/12) in Merili, ki so sestavni del 
navedenega Odloka.  
 
Številka: 410-0007/2014-3 
Divača, 12. 5 . 2014 
 
 Občina Divača 
 Drago Božac, župan 
 

 
 

OBČINA GORNJI GRAD 
 
372. Razpis prostega delovnega mesta direktorja 

Javnega komunalnega podjetja Komunala 
d.o.o. Gornji Grad 

 
RAZPIS  

PROSTEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA 
JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA 

d.o.o. GORNJI GRAD 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji 
Grad, na podlagi 28. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - 
ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 16. 
člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO 
št. 03/11-UPB in 05/12) in 28. člena Statuta Javnega 
komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad, 
razpisuje prosto delovno mesto direktorja Javnega 
komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad.  

Poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, morajo 
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: 

 da ima najmanj višje šolsko izobrazbo, 

 opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega 
postopka, 

 da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,  

 da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na 
vodilnih mestih, 

 da pozna področje delovanja podjetja,  

 da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in 
organizacijske sposobnosti razvidne iz dosedanjih 
zaposlitev, 

 da je državljan RS, 

 da predloži program dela Javnega komunalnega 
podjetja Komunala d.o.o., Gornji Grad, za 
mandatno obdobje štirih let. 

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja 
dokazila:  

 kratek življenjepis, 

 fotokopijo diplome, 

 dokazilo o opravljenem izpitu iz splošnega 
upravnega postopka, 
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 potrdilo o državljanstvu, 

 izjavo, da kandidat ni bil kaznovan zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,  

 izjavo, da zoper kandidata ni sprožen kazenski 
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje 
alinee, 

 dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih mestih, z 
izkazom časovnega obdobja,  

 opis vrste in obsega delovnih nalog na delovnem 
mestu, ki ga predlaga kot izkaz delovnim 
izkušnjam z opredelitvijo oziroma izkazovanjem 
sposobnosti za uspešno gospodarjenje in 
organizacijskih sposobnosti vezano na dosedanje 
zaposlitve, 

 program dela podjetja, ki naj vsebuje vizijo razvoja, 
dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne 
aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. 

Priporočljivo je, da kandidat predloži dokazila o 
dodatnih znanjih.  

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na 
delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja 
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje 
sklenjeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot 
delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki 
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero 
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja 
takega dela. 

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi 
listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in 
stopnje izobrazbe. 

Delovno razmerje bo s kandidatom sklenjeno za 
mandatno obdobje štirih let, s polnim delovnim časom. 

Kandidati naj pisne prijave s priloženimi dokazili 
pošljejo najpozneje do 30.05.2014, za pravočasne se 
štejejo tudi prijave, ki bodo ta dan, oddane priporočeno 
na pošto, na naslov: Občina Gornji Grad, Attemsov 
trg 3, 3342 Gornji Grad, s pripisom »Razpis za 

direktorja Komunale d.o.o. Gornji Grad – Ne odpiraj«. 
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne 

bodo uvrstile v izbirni postopek. 
Neizbrani kandidati bodo v 8 dneh po zaključenem 

postopku pisno obveščeni o neizbiri.  
Vse dodatne informacije dobite na tel. 03/839 18 50, 

pri Podbrežnik Eriki. 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške. 
 
 Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve, imenovanja in priznanja 
 Franc Rup, predsednik 
 

 
 

OBČINA MAKOLE 
 

373. Zaključni račun proračuna Občine Makole za 
leto 2013 

 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 
30/2002,56/02-ZJU,110/02-ZDT-B,127/06-ZJZP, 14/07-
ZSDPO, 109/08 in 49/09) ter 30. in 105. člena Statuta 
Občine Makole  (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
2/2007) je Občinski svet Občine Makole na  22. redni 
seji dne 13.05.2014  sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2013 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Makole 
za leto 2013. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2013 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Makole za leto 2013. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu. 
 

3. člen 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
proračuna Občine Makole so v letu 2013 realizirani v 
naslednjih zneskih: 

 

Konto   O P I S 
Realizacija 

2013 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

        

  I. S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 2.091.892 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.683.548 

70   DAVČNI PRIHODKI 1.595.155 

700   Davki na dohodek in dobiček 1.509.076 

703   Davki na premoženje 38.835 

704   Domači davki na blago in storitve 47.201 

   706   Drugi davki 43 

71   NEDAVČNI PRIHODKI 88.393 

710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 62.002 

711  Takse in pristojbine 2.767 

712  Globe in druge denarne kazni 5.799 

714   Drugi nedavčni prihodki 17.826 

72  KAPITALSKI PRIHODKI 2.900 
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722  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 2.900 

74   TRANSFERNI PRIHODKI 405.443 

740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij 223.872 

741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 181.571 

    

  II. S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 2.213.401 

        

40   TEKOČI ODHODKI  671.350 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 184.886 

401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 29.016 

402   Izdatki za blago in storitve 424.903 

403  Plačila domačih obresti 10.924 

409   Rezerve 21.621 

41   TEKOČI TRANSFERI  667.521 

410   Subvencije 17.459 

411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 427.943 

412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 48.853 

413   Drugi tekoči domači transferi 173.266 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  838.288 

420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 838.288 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  36.242 

431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 18.020 

432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  18.222 

        

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.) -121.509 

        

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 

        

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

750   Prejeta vračila danih posojil 0 

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

440   Dana posojila 0 

441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

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

        

  C. R A Č U N  F I N A N C I R A N J A   

        

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 38.102 

500  Domače zadolževanje 38.102 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 91.230 

550  Odplačila domačega dolga 91.230 

  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -174.638 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -53.129 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 121.509 

  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA 244.528 

 

Priloge k zaključnemu računu so splošni del proračuna 
(bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 
in naložb in račun financiranja) z obrazložitvami, 
posebni del proračuna z obrazložitvami na nivoju 
podskupine izdatkov po institucionalni klasifikaciji, 
poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov, bilanca 
stanja z obrazložitvami ter poročilo o upravljanju 
denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa. 
 

4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2013 
se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-4/2014-19 
Makole, dne 13. maja 2014 
 
 Občina Makole 
 Alojz Gorčenko, župan 
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374. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju 
Občine Makole 

 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 
Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 
108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 
Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013), 17., 26., 202. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 
43/2011 Odl.US: U-I-166/10-8, 21/2013 in 111/2013), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 88/2011, 8/2012 
in 108/2013), 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih 
javnih službah v Občini Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 25/2011) in 16. člena Statuta 
Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
2/2007) je občinski svet Občine Makole na 22. redni seji 
dne 13.05.2014 sprejel 
 

ODLOK 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN 
PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU 

OBČINE MAKOLE 

 
I.  Splošne določbe 
 

1. člen 
(namen) 

(1) namen odloka je: 

 zagotavljanje izvajanja javne službe, 

 uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje 
okolja in posebej na varovanje voda, 

 smotrno planiranje, gradnja in uporaba javne 
kanalizacije, 

 zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, 
virov financiranja in nadzora izvajanja javne  
službe. 

 
2. člen 

(splošne določbe) 

(1) S tem odlokom se ureja način izvajanja gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
in padavinske vode na območju občine Makole  (v 
nadaljnjem besedilu: javna služba), ki obsega:  

 organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 
javne službe,  

 obvezne storitve in naloge javne službe, 

 vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in 
uporabo javnih dobrin 

 vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje javne službe, 

 pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov, 

 vire financiranja javne službe, osnove za 
oblikovanje cen in obračun storitev  

 nadzor.  
(2) Ta odlok določa tudi ukrepe za učinkovito izvajanje 
javne službe, in sicer:  

 vodenje upravnih postopkov in postopkov v skladu 
z javnimi pooblastili,  

 vodenje evidenc izvajalca javne službe.  
 

3. člen 
(uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode) 

(1) Vrste nalog in ukrepe ki se izvajajo v okviru 
opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe in standarde komunalne opremljenosti, ki 
morajo biti izpolnjeni za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode določa Uredba o odvajanju in 

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode  – v 
nadaljevanju: uredba.  
(2) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, 
kot izrazi, ki jih določa uredba. 
(3) Uporabnik je fizična ali pravna oseba ali fizična 
oseba, ki opravlja samostojno dejavnost, ki je lastnik ali 
solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na 
območju občine, priključenega na javno kanalizacijo 
oziroma koristnik storitve javne službe.  
 
II.  Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 

 
4. člen 

(izvajalec javne službe) 

(1) Občina Makole (v nadaljevanju Občina) je lastnica 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode in zagotavlja izvajanje 
javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem 
območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s 
tem odlokom. 
(2) Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju občine je javno podjetje 
Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in 
druge zadeve d.o.o.  (v nadaljevanju: izvajalec) 
 

5. člen 
(program odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode) 

(1) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na vseh 
poselitvenih območjih v skladu z veljavno zakonodajo in 
Programom odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki ga v skladu z uredbo 
pripravi izvajalec in po uskladitvi potrdi Občinski svet. 
Usklajen program izvajalec, v predpisanih rokih v 
uredbi, posreduje na ministrstvo. 
(2) V programu odvajanja in čiščenja se opredelijo tudi 
območja, kjer se za posamezne stavbe ali skupine 
stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, 
namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in 
neobdelanega blata ni mogoč, javna služba ne izvaja. 
 

6. člen 
(prostorsko zagotavljanje javne službe odvajanja in 

čiščenja odpadne vode)  

(1) Javna služba odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode se zagotavlja na območju celotne občine: 

a.)  z odvajanjem komunalne in padavinske odpadne 
vode v javno kanalizacijo ali 

b)  s storitvami praznjenja obstoječih greznic, 
nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav (v nadaljevanju besedila MKČN). 

(2) Čiščenje odpadne vode na območju občine  se 
zagotavlja v:  

 v malih komunalnih čistilnih napravah, zmogljivosti 
do 2000 populacijskih enot (v nadaljnjem besedilu: 
PE) za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo 
preko javnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki 
so priključene nanje in z njimi upravlja izvajalec 
javne službe,  

 v obstoječih greznicah, nepretočnih greznicah in 
MKČN do 50 PE za odpadne vode iz stavb 
oziroma drugih objektov (v nadaljnjem besedilu: 
objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo 
in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki 
ga potrdijo lastniki. V primeru, da skupno MKČN 
upravlja upravljavec, mora biti le-ta izbran in 
potrjen s strani vseh lastnikov MKČN. 

 
7. člen 
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(lokacija prevzema in ravnanje z blatom) 

(1) Prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic 
in MKČN ter vsebine iz nepretočnih greznic, se 
prostorsko zagotavlja na obstoječi komunalni čistilni 
napravi Slovenska Bistrica.  
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo za 
območja, ki ga z javno službo pokriva izvajalec javne 
službe. 
 
III.  Obvezne storitve in naloge javne službe 
 

8. člen 
(storitve izvajalca javne službe) 

(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec 
javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno 
z javno kanalizacijo, zagotoviti:  

1.  vzdrževanje in čiščenje objektov javne 
kanalizacije,  

2.  odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo,  

3.  odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki 
se s streh in javnih površin odvajajo v javno 
kanalizacijo, v primeru, da ponikanje ali odvajanje 
v vodotok ni možno,  

4.  odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo iz utrjenih površin 
večjih od 100 m

2
, ki niso javne površine,  

5.  odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo, 

6.  druge storitve, skladno s predpisi.  
(2) Storitve iz točke 4. in 5. točke prejšnjega odstavka 
izvajalec javne službe izvaja  v okviru prostih 
zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev 
javne službe z uporabo javne infrastrukture in v soglasju 
z lastnikom infrastrukture ter po ceniku posebnih 
storitev. 
(3) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe 
upravljati MKČN in nepretočne greznice, ki jih je v 
skladu z uredbo dolžna  zagotavljati Občina.  
(4) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za 
objekte v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo in za stavbe ali za funkcionalno 
zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, zagotoviti:  

 redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter 
obdelavo njihove vsebine na ČN,  

 prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat 
na tri leta,  

 prevzem blata iz MKČN do 50 PE najmanj enkrat 
na tri leta,  

 - prve meritve in obratovalni monitoring oz. 
izdelavo ocene obratovanja za MKČN z 
zmogljivostjo   manjšo od 50 PE in iz 3. točke tega 
člena, v skladu z veljavnimi  predpisi. 

 evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata 
oziroma odplak. 

 

IV.  Javno pooblastilo izvajalcu 
 

9. člen 
(upravni postopki in javna pooblastila) 

(1) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda na območju Občine na podlagi javnega 
pooblastila izvaja naslednje naloge v zvezi z 
opravljanjem javne službe po tem odloku: 

 vodi kataster javne kanalizacije, 

 - izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in 
mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev   
objektov in urejanje prostora ter odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda, 

 izdaja soglasja k projektnim rešitvam, 

 izda soglasje za izvedbo kanalizacijskega 
priključka. 

(2) Izvajalec izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje 
in soglasja na podlagi vloge in predložene 
dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o 
graditvi objektov, zakonodaji s področja okolja  ter 
navodilih izvajalca. 
K vlogi projektnih pogojev oziroma soglasij  mora biti  
priložen tudi: 

 v primeru priključitve na javno kanalizacijo načrt 
izvedbe priključitve na javno kanalizacijo z oznako 
dimenzij cevovoda, materiala, koto priključitve, 
lokacijo in oznako  priključnih jaškov javne 
kanalizacije, 

 v primeru vgradnje male komunalne čistilne 
naprave načrt z vrisano lokacijo čistilne naprave, 
kapaciteto, predvideno porabo pitne vode, lokacijo 
iztoka in iztočnega jaška, 

 situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter 
vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali 
se bodo nahajali na lokaciji, 

 načrt ponikovalnice, z navedbo lokacije, v kolikor 
je predvideno ponikanje meteorne vode, 

 overjeno pogodbo o služnosti z lastnikom parcele, 
po kateri bo potekal kanalizacijski priključek, 

 opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi 
vode in načinu odvajanja in morebitnega 
predčiščenja odpadne vode, 

 potrdilo pristojnega organa o odstranitvi objekta ali 
spremembi namembnosti stavbe, v kolikor gre  

 za odstranitev priključka 
(3) Izvajalec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec pri 
izgradnji, rekonstrukciji in obnovi kanalizacijskega 
omrežja ter tehničnih pregledih objektov oziroma 
novozgrajenega kanalizacijskega omrežja. 
(4) Povračila stroškov v zvezi z opravljanjem javnih 
pooblastil izvajalec in Občina uredita v Pogodbi o 
poslovnem najemu infrastrukture in izvajanjem 
gospodarskih javnih služb. 
(5) Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične 
podatke iz katastra, ki niso predmet storitev javnega 
pooblastila oziroma javne službe, fotokopije 
dokumentacije, fotokopiranje manjkajočih prilog k 
vlogam, izvajalec javne službe zaračuna materialne 
stroške po merilih in tarifi storitve javne službe, ki so 
določene v ceniku izvajalca javne službe. 
(6) Občina lahko v skladu z zakonskimi predpisi  
prekliče javno pooblastilo. 
 

10. člen 
(kataster) 

Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine in se 
vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega 
katastra gospodarske javne infrastrukture. Kataster se 
vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki je Občini 
neprekinjeno dostopna. 
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11. člen 
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij) 

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji 
skrbi izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v 
skladu s predpisi o javnem naročanju pisno naroči tretji 
osebi, ki je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški 
za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne  
službe. 
(2) Investitor v obnovo javne kanalizacije je Občina. (3) 
Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec 
javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne 
službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno 
kanalizacijsko omrežje, izvajalec del pa mora tak nadzor 
omogočiti.  
(4) V primeru novogradnje  ali rekonstrukcije javne 
kanalizacije so priključki izvedeni  v cestnem telesu in 
izvedba revizijskega jaška namenjenega priključevanju 
objektov locirana na parcelni meji cestnega telesa 
oziroma zemljišča, kjer poteka kanalizacija, strošek 
investicije in se financira iz javnih sredstev. Uporabnik 
krije stroške izvedbe kanalizacije do revizijskega jaška 
javne kanalizacije, kjer je v skladu s prejetimi navodili ali 
pogoji  in soglasji izvajalca možna priključitev. 
 
V.  Vrsta in obseg objketov ter naprav potrebnih 

za izvajanje javne službe 
 

12. člen 
(opredelitev naprav in objektov javne kanalizacije) 

(1) Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo 
primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z 
njimi povezane tehnološke naprave, kot so: 

 kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod 
komunalne in padavinske odpadne vode,  

 črpališča za prečrpavanje komunalne in 
padavinske odpadne vode,  

 objekti in naprave  podtlačne kanalizacije,  

 MKČN velikosti najmanj 50 PE,   

 razbremenilniki visokih vod,  

 zadrževalni in pretočni bazeni,                                                                                                       
drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje 
javne kanalizacije. 

(2) Vse naprave in objekti javne kanalizacije so v lasti 
Občine.  
 

13. člen 
(javna kanalizacija) 

(1) V sistem javne kanalizacije za odpadne vode ni 
dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, 
vodotokov ter podtalnice, če obstaja možnost ponikanja 
v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok, razen če je 
pridobljeno soglasje izvajalca javne službe. 
V ločeno zgrajeno kanalizacijo padavinskih vod, pa ni 
dovoljeno odvajati odpadno komunalno in industrijsko 
odpadno vodo. 
(2) Lastnik ali upravljalec objekta na območju, kjer je 
zgrajena fekalna kanalizacija, mora za padavinsko 
vodo, ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje 
neposredno v vodotok ali ponikanje v tla. Lastnik ali 
upravljalec površin, s katerih odteka toliko onesnažena 
padavinska voda, da je po veljavnih predpisih ne sme 
spuščati neposredno v vode, mora na območjih, kjer ni 
javne kanalizacije, to vodo zajeti in očistiti oziroma 
ravnati v skladu z uredbo. 
(3) V strjenih naseljih  padavinskih vod ni dovoljeno  
odvajati  po zemljišču na način, ki bi povzročal škodo na 
sosednjih zemljiščih. Prelivi iz zbiralnikov padavinskih 
vod morajo biti speljani v kanalizacijo, vodotoke oz. na 
način, da z odvajanjem padavinske vode ne povzročajo 
škode na sosednjih zemljiščih. 
 
 

VI.  Storitve na območju poselitve ali njegovem 
delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo 

 
14. člen 

(opredelitev naprav in objektov uporabnika) 

(1) Naprave in objekti uporabnika so: 

 interna kanalizacija s kanalizacijskim priključkom 
od hišne kanalizacije do vključno prvega 
priključnega jaška na javno kanalizacijo, 

 začasna naprave in objekti za predčiščenje 
odpadnih vod (male komunalne čistilne naprave, 
obstoječe greznice, greznice brez iztoka) za čas 
do priključitve na javno kanalizacijo, 

 objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, 
peskolovi in lovilci olj, merilna mesta in 
vzorčevalniki na kanalizacijskem priključku ali na 
vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav, 

 interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in 
napravami v stanovanjski stavbi oz. objektu 

 nepretočne greznice, obstoječe greznice ter 
MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. 

(2) Naprave in objekte iz tega člena tega odloka, 
upravlja in vzdržuje uporabnik na svoje stroške. (3) 
Uporabnik je dolžan z napravami v njegovi lasti 
gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje 
odpadne komunalne in padavinske vode ter zagotavljati, 
da odpadna voda pred iztekom v javno kanalizacijo 
izpolnjuje zahtevane karakteristike. 
 

15. člen 
(kanalizacijski priključek) 

(1) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov 
ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode iz objekta. Kanalizacijski 
priključek je sestavni del stavbe uporabnika in je zato v 
zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora biti izveden 
tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode 
iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz 
prostorov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se 
mora izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo 
odpadne vode gravitacijsko odtekale preko revizijskega 
jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji 
priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno 
odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega 
nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek 
priključnega kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo 
zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija.  Tlačni 
cevovodi iz črpališč morajo biti opremljeni z elementom, 
ki preprečuje vračanje prečrpane odpadne vode iz 
kanalizacijskega priključka v interno črpališče 
(2) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski 
jašek, ki izvajalcu javne službe služi za preverjanje 
razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni 
vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje 
priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti 
postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega 
nemoteno dostopata izvajalec javne službe in 
uporabnik.  
(3) V primeru, ko revizijskega jaška ali interne 
kanalizacije v celoti ni mogoče postaviti na zemljišču, ki 
je v lasti lastnika objekta, mora lastnik objekta, za 
katerega je predvidena priključitev, izvajalcu javne 
službe predložiti notarsko overjeno služnostno pogodbo 
na katerem je možno postaviti revizijski jašek oz. interno 
kanalizacijo. 
(4) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti 
izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno 
kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno 
vzdrževati in izvajati kontrolo odpadne vode. 
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16. člen 
(število priključkov na javno kanalizacijo) 

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so 
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek 
na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije 
terena ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se 
izjemoma, skladno s soglasjem izvajalca javne službe, 
dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.  
(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno 
kanalizacijo preko svojega priključka. V primerih, ko se 
pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali 
racionalno, je po navodilih izvajalca javne službe 
dovoljena priključitev več objektov preko enega 
skupnega revizijskega jaška in kanalizacijskega 
priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki 
takšnega priključka. V tem primeru je priključek v 
zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka. 
 

17. člen 
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo) 

(1) Na območjih, kjer je javna kanalizacija  zgrajena, se 
gradi, obnavlja ali preureja, je priključitev objekta ali 
preureditev obstoječega priključka objekta na javno 
kanalizacijo obvezna. 
(2) V kolikor je zaradi globine obstoječe kanalizacije 
priklop na javno kanalizacijsko omrežje možen samo z 
internim prečrpališčem  komunalne odpadne vode, ga je 
lastnik objekta dolžan izvesti na lastne stroške. 
(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati 
tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj 
območja naselja ali dela naselja opremljenega z javno 
kanalizacij, če je letna obremenitev zaradi nastajanja 
komunalne odpadne vode preračunana na 1m dolžine 
kanalizacijskega voda, ki ga je treba zagotoviti za 
priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, 
odvajanje odpadne vode iz stavbe pa je mogoče brez 
naprav za prečrpavanje. 
(4) Izvajalec javne službe mora v roku trideset dni, po 
prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, 
obvestiti lastnike objektov, da je priključitev njihovega  
objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati 
pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo 
se mora, pod nadzorom izvajalca javne službe, opraviti 
v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni 
priključitvi.  
(5) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne 
kanalizacije odvajala komunalna in padavinska odpadna 
voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno 
kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške obstoječo 
greznico ali MKČN opusti in izključi iz sistema odvajanje 
odpadne vode ter upravljalcu dopusti nadzor nad 
izvedenimi deli.  
(6) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo 
industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 
PE oziroma  odvede več kot 4.000 m

3
 vode na leto, 

morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka 
izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca 
javne službe. 
(7) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi 
merilnega mesta: 

 voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta, 

 - v vsakem času, brez posebnega obvestila, 
dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu   
omogočiti pregled obratovalnega dnevnika, 

 dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode 
za določitev kvalitete odpadne vode in meritev 
količine odpadne vode, 

 izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja 
merilnih naprav. 

 

18. člen 
(prijava gradnje priključka na javno kanalizacijo) 

(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi 
na podlagi pisne vloge investitorja ali lastnika objekta  in 
predložitvi ter izpolnitvi naslednjih pogojev:  

 pravnomočnega gradbenega dovoljena za objekt, 
ki se priključuje na javno kanalizacijo ali izjave pod 
kazensko in materialno odgovornostjo, da je bil 
objekt zgrajen pred letom 1967,  

 dokazila o ustanovljeni služnosti na zemljiščih po 
katerih bo potekal kanalizacijski priključek, 

 da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca 
javne službe, 

 načrt hišnega priključka, 

 dokazilo, da je uporabnik Občini poravnal 
predpisani komunalni prispevek oziroma vse 
obveznosti do lastnika infrastrukture. 

(2) Investitor je dolžan vlogo podati najkasneje v 
petnajstih dneh pred izvedbo del. Pregled in prevzem 
kanalizacijskega priključka izvede izvajalec javne 
službe. 
(3) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede 
izvajalec javne službe ali drug za to usposobljen in 
registriran izvajalec gradbenih del, njegovo gradnjo pa 
mora nadzorovati pooblaščeni predstavnik izvajalca 
javne službe. Stroške nadzora zaračuna izvajalec javne 
službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika javne 
službe. 
 

19. člen 
(izvedba kanalizacijskega priključka in navezave na 

javno kanalizacijo) 

(1) Navezava kanalizacijskega priključka na javno 
kanalizacijo se izvede le v revizijski jašek, ki ga določi 
izvajalec. 
(2) Stroški izgradnje priključka bremenijo uporabnika. 
Izveden kanalizacijski priključek je last uporabnika, ki 
mora izvajalcu javne službe obratovanja omogočiti 
dostop do priključka. 
(3) Navezava kanalizacijskega priključka na javno 
kanalizacijo ni dovoljena, če: 

 je javna kanalizacija v takem stanju, da ne 
zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod, 

 odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče 
mehansko in biološko očistiti oziroma so te 
odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi 
dopisi. 

(4) Uporabnik je dolžan zgraditi priključek za 
kanalizacijo iz materialov, ki ustrezajo evropskim 
normativom (SIST EN) in na način, ki zagotavlja 
popolno tesnost. 
(5) Po končani montaži, uporabnik podpiše izjavo, da je 
kanalizacijski priključek zgrajen v skladu s tehničnimi 
standardi in zahtevami upravljalca. Če so ob pregledu 
ugotovljene pomanjkljivosti, jih je uporabnik dolžan 
odpraviti. 

 
VII.  Izvajanje javne službe na območjih, kjer ni 

javne kanalizacije 
 

20. člen 
(obveznost izgradnje MKČN ali nepretočne greznice) 

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 
odpadne vode, je za investitorja obvezna izgradnja 
MKČN ali nepretočne greznice v skladu z veljavno 
uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode malih 
komunalnih čistilnih napravah.  
(2) Na območjih, kjer po program odvajanja in čiščenja 
ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki 
objektov dolžni obstoječe greznice v zakonsko 
predpisanih rokih navedenih v veljavni zakonodaji in v 
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programu odvajanja in čiščenja nadomestiti z MKČN ali 
nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko 
predpisanim standardom, glede tehnične izvedbe in 
dodatne obdelave očiščene odpadne vode. Posamezni 
uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN do 50 PE s 
pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa 
javne kanalizacije, za upravljanje s temi objekti, pa 
morajo določiti odgovornega upravljavca naprav.  
(3) Na območjih, kjer po program odvajanja in čiščenja 
ni predvidena gradnja javne kanalizacije, se lahko 
komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb 
odvaja v MKČN z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 
PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in 
upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, 
iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, njen 
upravljavec pa mora zagotavljati prevzem blata z 
uporabo storitev javne službe. 
 

21. člen 
(izvedba ocene obratovanja MKČN) 

(1) Skladno z uredbo o malih komunalnih čistilnih 
napravah izvajalec zagotovi prve meritve in obratovalni 
monitoring oziroma izdela oceno obratovanja za MKČN 
z zmogljivostjo do 50 PE, na zakonsko predpisan način. 
(2) Lastnik  MKČN do 50 PE je dolžan izvesti prijavo 
male MKČN izvajalcu javne službe. Prijavo izvede na 
obrazcu prijave in vloge za izdelavo ocene delovanja 
MKČN, ki jo pripravi izvajalec javne službe. K obrazcu 
morajo biti priložene vse zahtevane priloge. 
(3) Izvajalec javne službe mora izvesti oceno 
obratovanja v 30 dneh od prejete prijave MKČN, v 
kolikor je oddana popolna vloga prijave, vendar ne prej 
kot po 3 mesecih obratovanja MKČN. V kolikor vloga ni 
popolna, izvajalec javne službe lastnika MKČN pozove k 
dopolnitvi vloge. 
(4) Lastnik male komunalne čistilne naprave mora na 
iztoku iz MKČN zagotoviti vzorčevalno mesto, ki 
omogoča odvzem reprezentativnih vzorcev za izvedbo 
prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelavo 
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave. 
(5) V okviru izvedbe ocene obratovanja  MKČN lahko 
izvajalec javne službe  odpadno vodo na dotoku in 
iztoku MKČN povzorči, pregleda vsebnost blata v 
usedalniku in količino biomase v aeracijskem bazenu ter  
izvede analizo odpadnih voda. Za lastno kontrolo ter 
kontrolo navedenih  parametrov za MKČN se za 
izvedbo ocene MKČN, lahko izvede analiza odpadne 
vode v laboratoriju izvajalca javne službe. V primeru 
prijav o neustreznosti delovanja MKČN ustreznim 
inšpekcijskim službam,  pa mora biti izvedena analiza 
akreditiranega laboratorija. Izvedba analiz za lastno 
kontrolo se uporabnikom dodatno ne obračuna. 
(6) V primeru ugotovljene neustreznosti delovanja 
MKČN izvajalec na to pisno opozori uporabnika. 
Uporabnik je dolžan v roku dveh mesecev od 
odposlanega opozorila izvajalca, odpraviti 
pomanjkljivosti na MKČN in o odpravi  pisno seznaniti 
izvajalca, ki izvede ponovni ogled MKČN. 
(7) V kolikor neustreznost v delovanju MKČN v roku 2 
dveh mesecev ni odpravljena oz. uporabnik o odpravi 
napake v predpisanem roku pisno ne seznani izvajalca, 
prične izvajalec  uporabniku  obračunavati polno cene 
okoljske dajatve v skladu s predpisom o okoljski dajatvi.  
(8) Lastnik oziroma uporabnik MKČN do 50 PE je 
dolžan voditi dnevnik MKČN, v skladu s prejetimi 
navodili MKČN in zakonskimi predpisi. 

 
22. člen 

(prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN) 

Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in 
obdelavo blata iz obstoječih greznic in MKČN ter 
prevzem in ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic na 

celotnem območju občine v obsegu in rokih določenih v 
8. členu tega odloka in Programu odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. 

 
23. člen 

(način prevzema blata iz greznic in MKČN) 

(1) Storitve prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih 
greznic in MKČN izvajalec javne službe na območju 
občine zagotavlja iz prostornine usedalnika, merjenega 
v m

3
.  

(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za 
posameznega uporabnika  določi izvajalec v skladu z 
veljavno uredbo, standardi in navodili. 
(3) Izvajalec javne službe, je dolžan lastniku nepretočne 
greznice, MKČN zagotoviti odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:  

 minimalna prostornina nepretočne greznice oz. 
velikost MKČN mora biti skladna z izdanim 
soglasjem,  

 da so v nepretočno greznico oz. MKČN speljane 
samo komunalne odpadne vode iz gospodinjstva,  

 da je greznica oz. MKČN zgrajena v skladu s 
predpisi. 

Vse ugotovljene nepravilnosti mora izvajalec  prijaviti na 
ustrezne inšpekcijske službe, ki ukrepajo v skladu s 
svojimi pooblastili. 
(4) V primeru, da lastnik obstoječe greznice, greznice 
brez iztoka ali MKČN  naroča odvoz pogosteje: 

 kot je smiselno glede na porabo pitne vode in 
velikost greznice, 

 zaradi odvajanja padavinskih voda v greznico ali 
MKČN , 

 kot je opredeljeno v navodilih o vzdrževanju MKČN 
ali pa je 

 ugotovljena neustreznost gradnje, mora lastnik 
pogostejše izvedbe storitev plačati po trenutno 
veljavnem ceniku izvajalca javne službe, prav tako 
pa se lastnika  v primeru neustreznosti gradnje 
prijavi na ustrezno inšpekcijsko službo. 

 
24. člen 

(storitve izvedene izven rednega delovnega časa) 

Storitve vezane na obstoječe greznice, nepretočne 
greznice in MKČN naročene in na zahtevo stranke 
izvedene izven rednega delovnega časa izvajalca, se 
uporabnikom obračunajo dodatno, po izvedeni storitvi in 
po veljavnem ceniku v 8. členu tega odloka in za storitve 
izvedene izven rednega delovnega časa. 
 

25. člen 
(obveščanje o prevzemu blata in izdelavi ocene 

obratovanja MKČN) 

(1) Izvajalec javne službe je dolžan o nameri prevzema 
blata iz obstoječe greznice, nepretočne greznice ali 
MKČN do 50 PE, uporabnika pisno obvestiti vsaj 
petnajst dni pred začetkom opravljanja storitve. V 
obvestilu mora biti naveden datum izvedbe storitve. 
(2) Izvajalec javne službe je dolžan uporabnika obvestiti 
oz. se dogovoriti o datumu izvedbe ocene obratovanja 
MKČN, kar se lahko dogovori telefonično ali preko 
elektronske pošte. V kolikor dogovora o datumu izvedbe 
ocene  na ta način ne doseže, uporabniku posreduje 
pisno obvestilo vsaj petnajst dni pred predvidenim 
datumom izvedbe.  
(3) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem javne 
službe pravico do enkratne prestavitve najavljenega 
datuma storitve navedene pod točko 1 in točko 2,  ki pa 
ne more biti daljši kot tri mesece. O takšni nameri mora 
uporabnik izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred 
predvideno izvedbo storitve. 
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26. člen 
(ravnanje z blatom iz greznice ali MKČN na 

kmetijskem gospodarstvu) 

(1) V primeru, da blato iz obstoječe greznice ali MKČN 
oziroma vsebina v nepretočni greznici, nastaja na 
kmetijskem gospodarstvu rejnih živali in lastnik poda 
ustrezna dokazila in pisno izjavo, da bo blato oziroma 
vsebina zmešana skupaj z gnojevko oziroma gnojnico 
ter skladiščena najmanj šest mesecev pred uporabo za 
gnojilo v kmetijstvu, je kmetijsko gospodarstvo izvzeto iz 
plačevanja storitev prevzema in ravnanja blata iz 
obstoječih greznic ali MKČN oziroma vsebine iz 
nepretočnih greznic, po m

3
 dobavljene pitne vode.  

(2) Lastnik kmetijskega gospodarstva rejnih živali mora 
izvajalcu javne službe ob začetku opravljanja te 
dejavnosti oziroma ob vsakem prejemu dopisa o 
rednem praznjenju greznice oz. MKČN, dostaviti 
obrazec o kmetijskem gospodarstvu in obrazec o 
staležu rejnih živali ali kopijo zadnjega izpiska iz registra 
živali (GVŽ), ki pa ne sme biti starejši od treh mesecev.   
(3) Če lastnik kmetijskega gospodarstva izvajalcu javne 
službe v predpisanem času ne dostavi ustreznega 
potrdila, mu izvajalec javne službe začne zaračunavati 
stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda oziroma 
storitve povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami ali MKČN. Vse spremembe se 
upoštevajo naslednji mesec od dneva prejema potrdila, 
izvajalec javne službe pa mu za nazaj ne sme povrniti 
stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda in storitev 
povezanih z greznicami ali MKČN, merjene po m

3
 

dobavljene pitne vode. 
(4) V kolikor se storitev praznjenja greznice oz. MKČN 
na kmetijskem gospodarstvu izvede, dokazilo pa se 
dostavi po izvedbi storitve, se storitev praznjenje 
greznice/MKČN kmetijskemu gospodarstvu normalno 
obračuna.  
 
VIII.  Gradnja novih kanalizacijskih omrežij in 

prenos  v upravljanje 
 

27. člen 
(gradnja kanalizacije) 

Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz 
materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo 
evropskim normativom (SIST EN) na tem področju.  
 

28. člen 
(ureditev lastništva novozgrajenih javnih kanalizacij) 

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti 
obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor 
novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja 
dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te predati v last 
Občini.  
(2) Za prevzem novozgrajenih objektov in omrežij javne 
kanalizacije iz prvega odstavka tega člena mora biti 
predložena naslednja dokumentacija:  

 gradbeno dovoljenje,  

 projekt izvedenih del,  

 elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster 
in potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne 
infrastrukture (GJI),  

 uporabno dovoljenje,  

 garancijske izjave,  

 okoljevarstveno dovoljenje, kolikor je potrebno. 
 

29. člen 
(gradnja novih kanalizacijskih omrežij) 

Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega 
omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen v 
primerih, ko:  

 padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni 
ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti 
ponikanja,  

 zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja 
dveh vzporednih kanalov,  

 je padavinska voda tako močno onesnažena, da je 
ni možno odvajati v vodotok ali ponikati. 

 
IX.  Pravice in obveznosti izvajalca javne službe 

in uporabnikov 
 

30. člen 
(pravice in obveznosti izvajalca) 

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec javne službe 
naslednje pravice in obveznosti:  

 zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se 
odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne 
kanalizacije,  

 zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz 
obstoječih greznic in MKČN,  

 zagotavljati odvajanje in čiščenje vsebine iz 
nepretočnih greznic,  

 zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske 
odpadne vode, ki se s streh in javnih površin 
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, 
v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in 
glede na tip kanalizacije, če zmogljivost in tip 
kanalizacije to omogoča,  

 zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske 
odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s 
površin, ki niso javne površine ter odvajanje in 
čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvajajo 
v javno kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec 
javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti 
javne kanalizacije in glede na tip kanalizacije, kot 
posebno storitev z uporabo javne infrastrukture,  

 za območja opremljena z javno kanalizacijo za 
odvajanje mešanice komunalne in padavinske 
odpadne vode, zagotoviti izvedbo tehničnih 
ukrepov za ustrezno zadrževanje čistilnega vala v 
napravah za zadrževanje,  

 zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne 
kanalizacije, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v 
stanje pred posegom,  

 izdelovati program odvajanja in čiščenja ter ga 
objavljati na svojih spletnih straneh,  

 sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve 
javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih 
zemljišč s komunalno infrastrukturo,  

 izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja 
MKČN ter voditi ustrezne evidence o teh objektih,  

 obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah 
odvajanja odpadne vode in o času trajanja 
prekinitev,  

 voditi podatke o objektih in napravah javne 
kanalizacije,  

 voditi predpisane evidence in izvajati predpisana 
poročila v skladu z veljavno zakonodajo,  

 redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 
izterjavo dolgovanih zneskov,  

 izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in 
kanalizacijskih priključkov ter MKČN,  

 izvajati redno vzdrževanje ter vzdrževalna dela v 
javno korist,  

 uporabnikom omogočati priključevanje objektov na 
javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, 
in jih o tem obveščati,  

 zagotavljati predpisane meritve in nadzirati 
sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav 
in drugih naprav za prečiščevanje industrijske 
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odpadne vode, ter izvajati potrebne ukrepe za 
zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja,  

 nadzirati stanje kanalizacijskega priključka na 
mestu priključitve na javno kanalizacijo,  

 izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev 
delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in 
drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno 
začasno odvajanje odpadne vode in v okviru 
priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in 
reševanja,  

 voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi 
od uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih 
objektov, organov lokalne skupnosti ter državnih 
organov in služb na podlagi veljavne zakonodaje,  

 izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi 
evidenco o njih,  

 izvajati druge obveznosti tega odloka. 
 

31. člen 
(pravica dostopa) 

 Izvajalec javne službe ima vsak čas pravico dostopa do 
kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega 
vzdrževanja, meritev in snemanj ter do naprav v lasti 
uporabnikov, kjer mora izvajati obvezne storitve javne 
službe ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča na 
katerem se kanalizacijski objekti in ostale naprave 
nahajajo. Če je možno, se o tem lastnika obvesti. 
Izvajalec mora po opravljenem delu vzpostaviti 
zemljišče v prejšnje stanje in poravnati morebiti nastalo 
škodo. 
 

32. člen 
(pravice in obveznosti uporabnika) 

(1) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:  

 morajo se priključiti na javno kanalizacijo in 
odvajati vanjo komunalne odpadne vode na vseh 
območjih, kjer je le-ta zgrajena,  

 na javno kanalizacijo se priključiti le s soglasjem 
izvajalca javne službe,  

 po izvedbi internega kanalizacijskega priključka do 
javne kanala izključiti greznico ali MKČN iz 
sistema odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda,  

 zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije 
skladno z odobreno tehnično dokumentacijo in 
izdanim soglasjem izvajalca javne službe,  

 vzdrževati kanalizacijski priključek, interno 
kanalizacijo in vse naprave vgrajene vanjo,  

 vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop 
do mest za ugotavljanje količine in stopnje 
onesnaženosti odpadne vode,  

 vzdrževati greznice in MKČN,  

 omogočati izvajalcu javne službe dostop do javne 
kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in 
obnovitvenih del na javni kanalizaciji,  

 omogočati izvajalcu javne službe neoviran dostop 
do greznice oziroma MKČN in prevzem vsebine,  

 omogočiti izvajalcu javne službe pregled MKČN in 
predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti 
MKČN,  

 obveščati izvajalca javne službe o vseh 
spremembah količin in lastnosti industrijske 
odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne 
službe,  

 obveščati izvajalca javne službe o pojavih, ki bi 
utegnili imeti vpliv na obratovanje javne 
kanalizacije,  

 pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne 
ocene, kot to določa ta odlok,  

 pisno obveščati izvajalca javne službe o 
spremembi naziva, naslova, lastništva objekta, 

številu oseb  in spremembah na objektu, ki imajo 
vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske 
vode in obračun stroškov,  

 plačevati stroške storitev javne službe,  

 upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri 
odvajanju in čiščenju odpadne vode. 

(2) V primeru, da uporabnik stavbo, inženirski objekt ali 
del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča preda v 
najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve 
javne službe, je najemodajalec dolžan  izvajalca javne 
službe pisno obvestiti in navesti začetek in konec 
najemnega razmerja. 
(3) V primeru, da zapadli račun najemnik ne poravna v 
dogovorjenem roku, tudi po prejetem opominu, se 
slednji prefakturira lastniku objekta in od takrat naprej je 
lastnik zavezanec za plačilo računa ne glede na trajanje 
najemnega razmerja. Lastnika objekta se obvesti takoj 
po 1. opominu. 
(4 V večstanovanjskih stavbah, kjer upravnik izvaja 
upravljanje po stanovanjskem zakonu in drugih 
področnih predpisih, se pravice in dolžnosti, opredeljene 
v 2. točki tega člena, smiselno uporabljajo tudi za 
upravnika večstanovanjske stavbe. 
(5) V večstanovanjskih stavbah, kjer ni upravnika, 
solastniki sporazumno določijo plačnika storitev in o tem 
pisno obvestijo izvajalca javne službe. V nasprotnem 
primeru je osnova za delitev plačilo število 
stanovanjskih enot in število stalno in začasno 
prijavljenih stanovalcev. 
 (6) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne 
kanalizacije. Na vplivnem območju kanalizacije se ne 
sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja 
kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in 
izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile 
poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale 
njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni 
dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske 
objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo 
preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko 
omrežje. 
(7) Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode 
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom 
onemogočiti. 
 

33. člen 
(monitoring za industrijske odpadne vode) 

(1) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko 
odpadno vodo, mora do 31. marca izvajalcu javne 
službe, v pisni ali elektronski obliki, posredovati letno 
poročilo o emisijskem monitoringu odpadnih voda za 
preteklo leto. 
(2) Uporabnik je dolžan pridobiti soglasje izvajalca pred 
vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količine 
industrijske odpadne vode, do katerih je prišlo zaradi 
sprememb industrijskih postopkov, sprememb obsega 
proizvodnje, prenehanja določene dejavnosti, načina 
predčiščenja odpadne vode ali zaradi drugih podobnih 
vzrokov. 
 
X.  Prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne 

vode 

 
34. člen 

(prekinitev dobave vode, odvajanja odpadne vode in 
ukinitev priključka) 

(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega 
vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča 
nevarnost za vodni vir ali javni vodovod.  
(2) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo 
uporabnika in po uradni dolžnosti izvajalca javne službe. 
Stroške ukinitve krije uporabnik. Ukinitev na zahtevo 
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uporabnika je dopustna ob odstranitvi objekta ali 
opustitvi uporabe objekta, kar mora uporabnik dokazati 
s potrdilom pristojnih organov.  
(3) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po 
predhodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne 
vode, kadar:  

 je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali 
naprav v njej ogroženo obratovanje javne 
kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni 
čistilni napravi,  

 je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo 
izveden brez soglasja izvajalca javne službe,  

 uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe 
dovoli priključitev drugega uporabnika na interno 
kanalizacijo ali kanalizacijski priključek, ali 
spremeni njegovo zmogljivost,  

 uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe 
meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali 
pregled kanalizacijskega priključka,  

 uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe 
spremeni izvedbo priključka,  

 uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe 
v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,  

 ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža 
zdravje in premoženje prebivalcev,  

 kadar uporabnik ne poravna stroškov po izdanem 
računu in opominu,  

 kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne 
ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,  

 uporabnik, zaradi določitve količine industrijske 
odpadne vode, ne zagotovi merjenja odvzetih 
količin vode iz naravnih virov. 

(4) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do 
odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača 
uporabnik. 
 

35. člen 
(prekinitve odvajanja odpadne vode zaradi 

vzdrževalnih del in zaradi višje sile) 

(1) Izvajalec javne službe ima pravico, brez povračila 
stroškov, prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas 
zaradi načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na 
javni kanalizaciji. O vzrokih, času trajanja prekinitev ter 
o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo, 
izvajalec javne službe obvesti uporabnike na krajevno 
običajen način.  
(2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del 
ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec javne 
službe pravico brez povračila stroškov prekiniti ali 
omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode v javno 
kanalizacijo. Izvajale ima v teh primerih dolžnost  v 
štiriindvajsetih urah vzpostaviti začasen režim odvajanja 
odpadne vode. 
(3)V primeru višje sile ima izvajalec javne službe pravico 
brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom 
odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo. V tem 
primeru mora izvajalec postopati skladno z načrtom 
ukrepanja v primeru višje sile, ki ga pripravi organ 
pristojen za zaščito in okolje. Višja sila po tem odloke 
so: potres, požar, poplave, izpad energije,udori, plazovi, 
lomi in velike okvare na javni kanalizaciji. 
 

36. člen 
(odgovornost za škodo) 

Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo v objektih 
zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru poplav, 
naliva večje izdatnosti od projektirane ter ob naravnih in 
drugih nesrečah, na katere ne more vplivati. 
 
 

XI.  Viri financiranja javne službe, osnove za 
oblikovanje cen in obračun storitev 

 
37. člen 

(financiranje javne službe) 

(1) Javna služba se financira iz:  

 cene storitev javne službe,  

 proračuna občin (subvencije),  

 okoljskih dajatev in drugih virov. 
(2) Predlog cene oblikuje izvajalec javne službe, potrdi 
pa jih občinski svet. 

 
38. člen 

(priprava elaborata in potrditev cene storitve) 

(1) Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda in cene vezane na storitev z obstoječimi 
greznicami, nepretočnimi greznicami in MKČN se 
oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o 
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja.  
(2) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju 
cene izvajanja storitev javne službe. V kolikor razlika 
med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na 
dejansko količino opravljenih storitev presega 10 % od 
potrjene cene, ga izvajalec do 30. 9. tekočega leta 
posreduje v pregled občinski upravi. 
Občinska upravaelaborat pregleda in pisno posreduje 
morebitne zahteve za njegovo dopolnitev, spremembo 
ali potrditev najkasneje 30 dni po prejemu elaborata. 
(3) Dopolnitev oz. spremembo elaborata  pripravi 
izvajalec v 15 dneh od pisnega prejema pripomb, 
občinska uprava pa elaborat nato ponovno pregleda v 
10 dneh od prejema dopolnjenega elaborata. 
(4) Po pregledu s strani občinske uprave se elaborat do 
konca tekočega leta obravnava in potrdi na občinskem 
svetu. 
 

39. člen 
(obračun cene) 

(1) Cena storitve odvajanja in čiščenja odpadne 
komunalne in padavinske odpadne vode z javnih 
površin se uporabnikom obračunava glede na 
dobavljeno količino pitne vode izraženo v m

3
, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni 
napravi.  
(2) Cena storitve prevzema vsebine in ravnanja z 
vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in 
ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ter 
obratovalnega monitoringa za MKČN se uporabnikom 
obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode 
izraženo v m

3
, ki se odvaja v nepretočno greznico, 

obstoječo greznico ali MKČN. 
(3) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim 
vodomerom, se storitve obračunavajo skladno z 
veljavnimi predpisi na področju oblikovanja cen. 
(4) Uporabnikom, ki za dobavo pitne vode nimajo 
ustreznih dovoljenj in soglasij oziroma dobavo pitne 
vode nimajo urejeno v skladu z določili Zakona o vodah, 
se storitev obračunava  tako, da se upošteva  normirana 
poraba pitne vode 150 litrov na osebo dnevno na 
podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih 
prebivalcev. 
(5) V stavbah namenjenih bivanju, kjer ni stalno ali 
začasno prijavljenih stanovalcev, se v primeru naročila  
storitev vezanih na obstoječe greznice, nepretočne 
greznice ali MKČN, storitev obračuna po ceniku 
izvajalca javne službe. 
V kolikor se v stavbah namenjenih bivanju izvaja 
gospodarska dejavnost se osnova za obračun določi 
enako kot za nestanovanjske stavbe. 
(6) Za nestanovanjske stavbe, ki nimajo urejenega 
sistema meritve pitne vode, je letna količina odpadnih 
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komunalnih voda enaka eni tretjini števila uporabnikov 
stavbe. Pri ugotavljanju števila uporabnikov 
nestanovanjske stavbe se upošteva število stalnih 
uporabnikov (število zaposlenih) in število razpoložljivih 
zmogljivosti (število gostov in drugih uporabnikov 
stavbe).  Število uporabnikov nestanovanjske stavbe 
mora javiti uporabnik. Pri obračunu se upošteva 
normirana poraba pitne vode 150 litrov na osebo 
dnevno. 
(7) Uporabniki z območja obvezne priključitve na javno 
kanalizacijsko omrežje, pri katerih poleg odpadne vode 
iz gospodinjstva nastaja tudi odpadna voda v 
kmetijskem gospodarstvu ter se le-ta odvaja na 
kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov 
odvajanja in čiščenja odpadne vode iz kmetijske 
dejavnosti, če zagotovijo ločeno merjenje porabljene 
pitne vode za gospodinjstvo in kmetijsko gospodarstvo, 
namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti. Vgradnja 
merilca pretoka se izvede po pogojih in nadzorom 
izvajalca javne službe. V kolikor merilec ni vgrajen, se 
obračuna normirana poraba pitne vode 150 litrov na 
osebo dnevno.  
(8) Uporabniki z območja obvezne priključitve na javno 
kanalizacijsko omrežje, pri katerih iz porabljene pitne 
vode zaradi izvajanja dejavnosti oz. porabe v storitvi 
odpadna voda ne nastaja, niso dolžni plačevati stroškov 
odvajanja in čiščenja odpadne vode, če zagotovijo 
ločeno merjenje porabljene pitne vode za del, kjer 
odpadna voda ne nastaja. Vgradnja merilca pretoka se 
izvede po pogojih in nadzorom izvajalca javne službe. 
Ta točka velja smiselno tudi za uporabnike, ki koristijo 
storitve greznic oz. MKČN. 
(9) Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in 
odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine 
odpadne vode, veljajo določila odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju občine.  
(10) Uporabnikom, ki odvajajo in čistijo industrijska 
odpadna voda, se cene obračunavajo po ceniku 
posebnih storitev. 
(11) Izvajalec javne službe lahko na podlagi pisne 
reklamacije, v primeru prekomerne porabe pitne vode 
kot posledice okvare na internem vodovodnem omrežju, 
uporabnikom zmanjša stroške odvajanja komunalne 
odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode, 
storitve povezane z greznicami in MKČN ter okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda, če ugotovi, da pri iztoku ni prišlo do 
onesnaženja pitne vode in je bil iztok neposreden v 
podzemne vode. Stranka mora pisni vlogi za 
zmanjšanje računa predložiti zapisnik o ugotovljeni in 
odpravljeni okvari s strani upravljalca javnega 
vodovoda.  
(12) Uporabnikom, katerim se storitev greznic/MKČN ne 
obračunava v skladu s predpisom, ki ureja uporabo 
blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, se 
izvedba ocene obratovanja obračuna v skladu z 
veljavnim cenikom izvajalca ob izvedbi storitve. 
 

40. člen 
(plačilo storitve in vodenje evidenc o uporabnikih) 

(1) Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do 
dneva zapadlosti računa. Če uporabnik pravočasno ne 
poravna svojih obveznosti, je izvajalec javne službe 
uporabniku dolžan izstaviti pisni opomin, v primeru 
neplačila pa dolg sodno izterjati oziroma izvesti 
prekinitev dobave pitne vode oziroma  odvajanja 
odpadnih voda. 
(2) Morebitne reklamacije računov morajo biti pisne, 
podane v roku osmih dni od izstavitve računa. 
(3)Izvajalec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno 
odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora. Ugovor na 
izdan račun ne zadrži plačila. Kolikor uporabnik računa 

ne poravna niti v 15 dneh po prejemu pisnega 
odgovora, se mu izda pisni opomin. 
(4) Izvajalec, si v primeru zamude plačila pridržuje 
pravico zaračunati zakonsko zamudne obresti in stroške 
opomina. 
(5) Izvajalec javne službe pridobiva evidence od 
uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, 
državnih organov in služb, ustanovljenih na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o gospodarskih 
javnih službah. 
(6) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb 
morajo izvajalca javne službe pravočasno pisno 
obveščati o statusnih in lastninskih spremembah, ki 
vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem in 
o vseh spremembah naslova za dostavo računov in 
drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni 
naslednik vstopi v obstoječe razmerje.  
(7) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od 
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega 
ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega 
odjemalca, listino o prenosu lastninske pravice, številko 
in naslov odjemnega mesta ter podpisano izjavo novega 
uporabnika na obrazcu izvajalca javne službe, da 
vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje. 
(8) Upravljalci vodovodnih sistemov v občini ob vsakem 
popisu, oziroma najmanj enkrat letno,  izvajalcu javne 
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda posredujejo 
podatke o uporabnikih, dimenzijah števcev, porabi pitne 
vode in obračunanih akontacijah. 
 
XII.  Inšpekcijski nadzor 
 

41. člen 
(opravljanje inšpekcijskega nadzora) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.  
(2) Organ iz prvega odstavka tega člena je prekrškovni 
organ po tem odloku. 
 

42. člen 
(obseg inšpekcijskega nadzora) 

Inšpektor pristojnega medobčinskega inšpektorata in 
redarstva pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira 
zlasti:  

 če se kanalizacijsko omrežje, naprave in objekti 
uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, 
kot jih določa ta odlok,  

 če so kanalizacijsko omrežje, naprave in objekti 
vzdrževani na način in skladno s pogoji, kot jih 
določa ta odlok, 

 ali so priključki na javno kanalizacijo izvedeni na 
način in skladno s pogoji kot jih predpisuje ta 
odlok, 

 ali se na območju brez javne kanalizacije izvajajo 
storitve in ukrepi kot jih predpisuje odlok. 

 
43. člen 

(globe za pravne in fizične osebe) 

(1) Kadar se pravna oseba : 
1. ne priključi na javno kanalizacijo in ne uporablja 

javne kanalizacije v skladu z določili tega odloka, 
2. ne izpolnjuje obveznosti navedenih v odloku, 
3. odvaja odpadno komunalno vodo v meteorni kanal 

ali padavinsko vodo v fekalni kanal v primeru 
ločenega sistema, 

4. ne dovoli oziroma se ne odzove na obvestilo 
izvajalca na izvedbo storitve vezane na 
nepretočne greznice, obstoječe greznice in MKČN 
in izvedbo ocene obratovanja MKČN. 

se kaznuje z globo 1.000,00 EUR. V primerih, ko se 
pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
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šteje za srednje ali veliko gospodarsko družbo, se le ta 
kaznuje z globo 2.500,00 EUR. 
(2) Odgovorna oseba pravne osebe, fizična oseba in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika oziroma 
posameznik, ki samostojno izvaja dejavnost, se za 
prekršek iz tega člena kaznujejo z globo 250,00 EUR. 
 

44. člen 

(1) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje upravljalec 
omrežja, ki: 

 ne izvaja javnih pooblastil iz tega odloka, 

 dovoli priključek v nasprotju z določili odloka in 
predpisi, 

 ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v odloku. 
(2) Z globo 400,00 EUR se za prekrške iz prejšnje točke 
kaznuje odgovorna oseba upravljalca. 
 
XIII.  Prehodne in končne določbe 
 

45. člen 
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o 

prekrških ter postopki za izdajo soglasij) 

(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred 
uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih 
predpisih.  
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom 
uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih 
predpisih, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok 
milejši.  
(3) Če so bili projektni pogoji  izdani pred uveljavitvijo 
tega odloka, se postopki za izdajo soglasja    končajo po 
dosedanjih predpisih. 
 

46. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine Makole 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2008). 
 

 
47. člen 

(veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 900-4/2014-20 
Makole, dne 13. maja  2014 
 
 Občina Makole 
 Alojz Gorčenko, župan 
 

 
 
375. Sprememba Poslovnika občinskega sveta 

Občine Makole 
 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Ur. l. RS št. 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) je občinski svet Občine Makole na  22. redni seji 
dne 13.05.2014 sprejel 
 

SPREMEMBO POSLOVNIKA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MAKOLE 

 

1. člen 

Spremeni se Poslovnik Občinskega sveta Občine 
Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 4/2007) – v 
nadaljevanju Poslovnik. 
 

2. člen 

Črta se 3. odstavek 20. člena Poslovnika. Dosedanji 4. 
odstavek postane 3. odstavek. 
 

3. člen 

Črta se 4. odstavek 46. člena Poslovnika. 
 

4. člen 

(1) V 83. členu Poslovnika se doda novi 3. odstavek, ki 
se glasi: 
»(3) Prostorski akti se sprejemajo v skladu z zakonom, 
ki ureja prostorsko načrtovanje ob smiselni uporabi 
postopka kot velja za sprejem odloka.« 
(2). Dosedanji 3. odstavek 83. člena Poslovnika postane 
4. odstavek. 
 

5. člen 

Besedilo 98. člena Poslovnika se spremeni tako, da se 
glasi: 
»(1) Če je bil statut, poslovnik občinskega sveta, odlok 
ali drug občinski splošni akt zaradi številnih sprememb 
in dopolnitev bistveno spremenjen ali je nepregleden, 
lahko predlagatelj predlaga občinskemu svetu sprejem 
uradnega prečiščenega besedila, ki ga pripravi 
statutarno-pravna komisija. 
(2) Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez 
razprave 
(3) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in na uradni spletni strani 
občine.« 
 

6. člen 

99. člen Poslovnika se črta. 
 

7. člen 

(1) 4. odstavek 106. člena Poslovnika se spremeni tako, 
da se glasi: 
»(4) Izjava o odstopu, razen v primeru iz drugega 
odstavka tega člena, mora biti dana v pisni obliki 
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
je dolžna, hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja 
funkcije člana v nadzornem odboru občine ali v 
delovnem telesu sveta,  predlagati svetu novega 
kandidata« 
(2) 5. odstavek 106. člena Poslovnika se spremeni tako, 
da se glasi: 
»(5) Svet o predlogu iz prejšnjega odstavka odloči s 
sklepom.« 
(3) 6., 7. in 8. odstavek 106. člena Poslovnika se črtajo. 
 

8. člen 

Ta sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Makole začne veljati 15. (petnajsti) dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-4/2014-21 
Makole, dne 13. maja 2014 
 
 Občina Makole 
 Alojz Gorčenko, župan 
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376. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
sofinanciranja nakupa in vgradnje malih 
čistilnih naprav v Občini Makole 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno 
glasilo Slovenskih občin, št. 2/2007) je Občinski svet 
Občine Makole na 22. redni seji, dne 13.05.2014 sprejel 
 

PRAVILNIK  
O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O DODELITVI 

PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN 
SOFINANCIRANJA NAKUPA IN VGRADNJE MALIH 

ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI MAKOLE 

   
1. člen 

Spremeni se 3. alineja  1. odstavka 5. člena Pravilnika o 
dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja 
nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini 
Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2010) in 
sicer tako, da po novem glasi: 
»- čistilna naprava mora biti izven območja v katerem je 
že zgrajena javna kanalizacija ali pa za to območje še ni 
predvidena izgradnja javne kanalizacije v naslednjih 
štirih letih.« 
 

2. člen 

Ta pravilnik začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:900-4/2014-22 
Makole, dne 13. maja 2014 
 
 Občina Makole 
 Alojz Gorčenko, župan 
 

 
 
377. Sklep o imenovanju Občinske volilne 

komisije Občine Makole 
 

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Ur. l. RS )  in 16. člena Statuta Občine Makole 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) je Občinski 
svet Občine Makole na svoji 22. redni seji dne 
13.05.2014 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. 

V Občinsko volilno komisijo Občine Makole se 
imenujejo: 
Predsednica: Branka Doberšek Keršič, 

Pečke 49 d, Makole 
Namestnica predsednice: Anka Gorčenko, Pečke 3, 

Makole 
 
Član: Marijan Vantur, Pečke 28, Makole 
Namestnik člana: Branka Lepej, Jelovec pri Makolah 

81, Makole 
 
Član: Vida Krapše, Pečke 43, Makole 
Namestnik člana: Franc Kociper, Štatenberg 66a, 

Makole 
 
Član: Patricija Skerbiš, Stranske Makole 

20a, Makole 
Namestnik člana: Ivan Krošel, Strug 10, Makole 
 

2. 

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 
štiri leta. 
 

3. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 900-4/2014-17 
Makole, dne 13. maja 2014 
 
 Občina Makole 
 Alojz Gorčenko, župan 
 

 
 

OBČINA PREVALJE 
 

378. Javni razpis za izbor programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva, ki se 
bodo v letu 2014 sofinancirali iz občinskega 
proračuna 

 

Občina Prevalje na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o 
postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje 
programov s področja socialnega varstva v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/09 in 
11/2012) in sprejetega Odloka o proračunu Občine 
Prevalje za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 5/2014) objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA IZBOR PROGRAMOV S PODROČJA 

SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, KI 
SE BODO V LETU 2014 SOFINANCIRALI IZ 

OBČINSKEGA PRORAČUNA 
 

I.  Javni razpis: 

Sofinancirajo se programi s področja socialnega in 
zdravstvenega varstva. 
 
II.  Naročnik javnega razpisa:  

Naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 
2391 Prevalje. 
 
III.  Predmet javnega razpisa: 

Predmet javnega razpisa je izbor programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva, ki jih bo Občina 
Prevalje v letu 2014 sofinancirala  iz občinskega 
proračuna. 
 
IV.  Na javni razpis se lahko prijavijo: 

 društva s področja zdravstva in socialnega 
varstva, registrirana v skladu z Zakonom o 
društvih, 

 prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo 
na področju socialnega in zdravstvenega varstva  
in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi 
in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov. 

 
V.  Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: 

Izvajalci programov, katerih programi se bodo v letu 
2014 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje, morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

 da imajo sedež v Občini Prevalje oziroma sedež 
na območju občin Koroške regije, če je program 
dela izvajalca zastavljen tako, da se izvaja na 
območju Občine Prevalje in aktivno vključuje vsaj 
1/10 članov, ki so občani Občine Prevalje; da je 
izpolnjen pogoj glede sedeža izvajalca se šteje 
tudi v primeru, ko ima izvajalec v Občini Prevalje 
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oziroma na območju katerekoli občine Koroške 
regije sedež podružnice. Da izvajalec izpolnjuje 
pogoj glede števila članov iz Občine Prevalje, 
mora obvezno predložiti ustrezna dokazila glede 
članov iz Občine Prevalje. Če dokazil ne predloži, 
se šteje, da tega pogoja ne izpolnjuje. 

 da se program, s katerim kandidirajo na javnem 
razpisu na območju Občine Prevalje izvaja  že 
najmanj eno leto; 

 da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 

 da imajo urejeno evidenco članstva za programe, s 
katerimi kandidirajo na javnem razpisu. 

 
VI.  Merila za izbor programov: 

Programi s področja socialnega in zdravstvenega 
varstva, s katerimi bodo posamezni izvajalci kandidirali 
na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril 
in kriterijev Pravilnika o  postopku za izbiro in merilih za 
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva 
v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
7/09 in 11/2012). 

Iz proračuna občine se v posameznem koledarskem 
letu lahko sofinancira en program izvajalca. 
 
VII.  Rok izvedbe programov: 

Programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, 
se izvedejo v letu 2014. Dodeljena sredstva za 
sofinanciranje programov morajo biti porabljena v letu 
2014. 
 
VIII.  Okvirna višina sredstev za sofinanciranje 

programov: 

Sredstva za sofinanciranje programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva so zagotovljena v 
sprejetem proračunu občine za leto 2014, na postavki 
43201450 Financiranje društev na področju socialnega 
varstva v višini 13.861 €, od tega sredstva v višini 60% 
(8.317 €) za sofinanciranje programov na podlagi 
splošnih meril in sredstva v višini 40%  (5.544 €) za 
sofinanciranje programov, katerih izvedba je v 
posebnem interesu občine. 
 
IX.  Vsebina vloge in razpisna dokumentacija: 

Vloga za sofinanciranje programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Prevalje 
mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije.   

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno 
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri 
Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega 
razpisa, vsak delavnik, med 8.

00
 in 12.

00
 uro. Razpisna 

dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani 
www.prevalje.si . 
 
X.  Dodatne informacije v zvezi z razpisom: 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
izvajalci programov dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji 
Orešnik, na tel. št. 02 82 46 121, vsak delovni dan od 
8.

00
 do 12.

00
 ure. 

 
XI.  Rok in način prijave: 

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti 
najpozneje do 30.5.2014 na naslov: Občina Prevalje, 
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni 
razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov s 
področja socialnega in zdravstvenega varstva za  
leto 2014«. Predlagatelji lahko vloge oddajo tudi osebno 

na sedežu občine. 
 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je  
prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za 
oddajo prijav, do 12.

00
 ure. 

Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo 
upoštevala.  
 
XII. Datum odpiranja vlog: 

Odpiranje vlog bo komisija opravila 2.6.2014 ob 12.
00

 
uri v sejni sobi Občine Prevalje. 

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 
obveščeni o izidu javnega razpisa. 

Z izbranimi izvajalci programov s področja socialnega 
varstva bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju 
programov za leto 2014. 
 
Številka: 1292-0001/2014-11 
Datum: 9. 5.2014  
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 

OBČINA RUŠE 
 
379. Odlok o programu opremljanja za obstoječo 

komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območja Občine 
Ruše 

 

Občinski svet Občine Ruše je na podlagi 74. in 79. 
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS 
33-1761/2007, RS 70-3026/2008, RS 108-4890/2009, 
RS 80-4305/2010, RS 43-2042/2011, RS 57-2413/2012, 
RS 57-2414/2012, RS 109-4323/2012, RS 35-
1322/2013), 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS 80-
4136/2007), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS 95-4748/2007) 
ter 6. in 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 25/2011, 34/2012), na svoji 20. 
redni seji, dne 23.04.2014, sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBSTOJEČO 
KOMUNALNO OPREMO IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE 
OBČINE RUŠE 

 
I. Uvodne določbe 
 

1. člen 

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za 
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ruše, 
ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA Andrej NOVAK s.p., 
Paradiž 3, 8210 Trebnje, št. projekta PO-007/2013-
RUŠ, v nadaljevanju »program opremljanja«. 
 

2. člen 

Program opremljanja je podlaga za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo. 
 

3. člen 

Program opremljanja vsebuje: 

 vrste komunalne opreme, ki se obračunava v 
komunalnem prispevku; 

 obračunska območja posameznih vrst obstoječe 
komunalne opreme; 

http://www.prevalje.si/
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 skupne in obračunske stroške opremljanja po 
posameznih vrstah komunalne opreme in po 
obračunskih območjih; 

 preračun obračunskih stroškov opremljanja na 
parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta 
po posameznih vrstah komunalne opreme in 
obračunskih območjih; 

 podrobnejša merila za odmero komunalnega 
prispevka. 

 
4. člen 

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
1. Komunalna oprema so: 

 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo 
okolja, 

 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje 
izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po 
predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, 
kjer je priključitev obvezna, 

 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: 
občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 
površine. 

2. Obstoječa komunalna oprema je tista 

komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v 
upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe. 

3. Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s 

komunalno opremo pomeni gradnjo tiste vrste 
komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni 
mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila 
omogočena njena uporaba. 

4. Predvidena komunalna oprema so objekti in 

omrežja, ki so načrtovani v prostorskih aktih 
občine. 

5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov 

gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača 
občini.  

6. Obračunsko območje posamezne vrste 

komunalne opreme je območje, na katerem se 
zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne 
opreme, oziroma območje njene uporabe. 

7. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so 

povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne 
vrste komunalne opreme na obračunskem 
območju. 

8. Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto 

komunalne opreme na obračunskem območju so 
skupni stroški, izračunani po metodi 
nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež 
drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz 
načrtov razvojnih programov občinskega 
proračuna. 

9. Parcela je zemljiška parcela oz. njen del, na kateri 

je zgrajen ali je možno zgraditi objekt oz. gradbena 
parcela, ki je z veljavnim prostorskim aktom 
namenjena za graditev objektov. 

10. Veljavni prostorski akti po tem odloku so: Odlok 

o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše 
(MUV št. 26/10), Obvezna razlaga 6. odstavka 11. 
člena, 6. odstavka 13. člena in 6. odstavka 14. 
člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Ruše (MUV št. 7/11), Obvezna razlaga 3. 
alineje 14. odstavka 7. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Ruše (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 38/12), Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Ruše ((prve spremembe in 
dopolnitve), Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
7/13, v nadaljevanju: OPN); Odlok o strategiji 
prostorskega razvoja Občine Ruše (MUV št. 11/09, 
šteje kot strateški del Občinskega prostorskega 

načrta, v nadaljevanju: SPRO); zazidalni načrti 
(ZN) ter ureditveni načrti (URN), sprejeti na podlagi 

Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor, občinski lokacijski načrti (OLN), sprejeti na 

podlagi ZUreP-1 ter občinski podrobni prostorski 
načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPnačrt. 

11. Prostorski izvedbeni akt (v nadaljevanju: »PIA«) 

po tem odloku je izvedbeni del OPN iz 10. 
odstavka tega člena. 

12. Podrobni prostorski izvedbeni akti (v 
nadaljevanju: »PPIA«) po tem odloku so ZN, URN, 

OLN in OPPN iz 10. odstavka tega člena. 
13. Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh 

tlorisnih površin objekta in se izračuna po 
standardu SIST ISO 9836. 

 
II. Prikaz obstoječe komunalne opreme 

 
5. člen 

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo 
komunalno opremo v Občini Ruše: 

 prometno infrastrukturo z opremo; 

 kanalizacijsko omrežje z objekti; 

 vodovodno omrežje z objekti; 

 javne zelene in rekreacijske površine. 
(2) Prikaz obstoječe komunalne opreme je razviden iz 
grafičnih prilog k programu opremljanja. 
 
III. Obračunska območja posameznih vrst 

obstoječe komunalne opreme 
 

6. člen 

(1) Obračunska območja za posamezno komunalno 
opremo so: 

 ceste – 2 obračunski območji: Ruše – dolina, 
Pohorje; 

 kanalizacija - 2 obračunski območji: Ruše - dolina, 
Areh; 

 vodovod - 2 obračunski območji: Ruše – dolina, 
Areh; 

 javne zelene in rekreacijske površine - 1 
obračunsko območje: Ruše. 

(2) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na 
posamezno komunalno opremo, nahaja izven 
obračunskih območij te komunalne opreme, se 
obračunska območja razširijo na stavbno zemljišče tega 
objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju, 
na katerega se objekt priključuje. 
 

7. člen 

(1) Obračunska območja za posamezno komunalno 
opremo so: 

 prometna infrastruktura: Sistem občinskih cest je 

razdeljen na dve obračunski območji, pri čemer se 
lokalne ceste, objekti in oprema na cestah 
upoštevajo na celotnem območju urejanja v 
deležih po obračunskih območjih glede na 
površine zemljišč in neto tlorisnih površin objektov, 
ki se opremljajo v obračunskem območju. Javne 
poti se upoštevajo za vsako obračunsko območje 
posebej;  

 kanalizacijsko omrežje: Kanalizacijsko omrežje s 

čistilnimi napravami je razdeljeno na dve 
obračunski območji, pri čemer se primarna 
kanalizacijska infrastruktura (primarni cevovodi, 
črpališča, čistilne naprave) upošteva na celotnem 
območju urejanja v deležih po obračunskih 
območjih glede na površine zemljišč in neto 
tlorisnih površin objektov, ki se opremljajo v 
obračunskem območju. Sekundarni cevovodi se 
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upoštevajo za vsako obračunsko območje 
posebej; 

 vodovodno omrežje: Vodovodno omrežje in 

objekti so razdeljeni na dve obračunski območji, pri 
čemer se primarna vodovodna infrastruktura 
(tranzitni vodovodi, črpališča, vodohrani) upošteva 
na celotnem območju urejanja v deležih po 
obračunskih območjih glede na površine zemljišč 
in neto tlorisnih površin objektov, ki se opremljajo v 
obračunskem območju. Sekundarni vodovodi se 
upoštevajo za vsako obračunsko območje 
posebej; 

 javne zelene in rekreacijske površine: Območje 

javnih zelenih in rekreacijskih površin (rekreacijske 
površine, parki) se upošteva enakomerno na 
celotnem območju urejanja.  

(2) Obračunska območja so prikazana v grafičnih 
prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 - 
Pregledna karta obračunskih območij - Promet, Priloga 
2 - Pregledna karta obračunskih območij - Kanalizacija, 
Priloga 3 - Pregledna karta obračunskih območij – 
Vodovod; Priloga 4 - Pregledna karta obračunskih 
območij – Javne zelene in rekreacijske površine). 
 

IV. Skupni ter obračunski stroški opremljanja po 
posameznih vrstah komunalne opreme in po 
obračunskih območjih 

 
8. člen 

Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih 
vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih 
so na vpogled v programu opremljanja. 
 
V. Preračun obračunskih stroškov opremljanja 

na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno 
površino objekta po posameznih vrstah 
komunalne opreme in obračunskih območjih 

 
9. člen 

(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega 
zemljišča in kvadratnega metra neto tlorisne površine 
objekta za določeno komunalno opremo na obračunskih 
območjih so podani v tabelah 1 – 5. Predmetni 
obračunski stroški na enoto mere so povzeti po 
programu opremljanja. 
(2) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega 
zemljišča oziroma kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta za določeno komunalno opreme na 
obračunskem območju, ki se ureja s PIA, so opredeljeni 
kot seštevek stroškov primarne in sekundarne 
komunalne opreme. 
(3) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega 
zemljišča oziroma kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta za določeno komunalno opreme na 
obračunskem območju, ki se ureja s PPIA, so 
opredeljeni kot seštevek stroškov primarne komunalne 
opreme. 

 

Tabela 1: Stroški opremljanja – prometna infrastruktura 

Ruše - dolina 1,6724 1,6805 3,3528 4,9371 4,8233 9,7604

Pohorje 1,6724 1,7399 3,4123 4,9371 6,8179 11,7550

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Strošek na m
2
 stavbnega zemljišča (EUR/m

2
) Strošek na m

2
 neto tlorisne površine objekta (EUR/m

2
)

Primarna 

komunalna oprema

Sekundarna 

komunalna oprema

Skupaj Primarna 

komunalna oprema

Sekundarna 

komunalna oprema

Skupaj

Obračunska 

območja

 
 
Tabela 2: Stroški opremljanja – fekalno kanalizacijsko omrežje z objekti 

Ruše - dolina 1,6548 1,7546 3,4094 4,7977 5,0800 9,8777

Areh 1,6548 0,8104 2,4652 4,7977 2,9954 7,7931

Sekundarna 

komunalna oprema

Skupaj

FEKALNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE Z OBJEKTI

Obračunsko 

območje
Strošek na m

2
 stavbnega zemljišča (EUR/m

2
) Strošek na m

2
 neto tlorisne površine objekta (EUR/m

2
)

Primarna 

komunalna oprema

Sekundarna 

komunalna oprema

Skupaj Primarna 

komunalna oprema

 
 
Tabela 3: Stroški opremljanja – meteorno kanalizacijsko omrežje 

Ruše - dolina 0,3320 0,1763 0,5084 0,9613 0,5105 1,4719

METEORNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Obračunsko 

območje
Strošek na m

2
 stavbnega zemljišča (EUR/m

2
) Strošek na m

2
 neto tlorisne površine objekta (EUR/m

2
)

Primarna 

komunalna oprema

Sekundarna 

komunalna oprema

Skupaj Primarna 

komunalna oprema

Sekundarna 

komunalna oprema

Skupaj

 
 



Št. 21/16.5.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 727  

 

 

Tabela 4: Stroški opremljanja – vodovodno omrežje z objekti 

Ruše - dolina 1,0264 0,6809 1,7073 3,0832 2,0317 5,1149

Areh 1,0264 0,0387 1,0651 3,0832 0,1740 3,2572

Obračunsko 

območjae
Strošek na m

2
 stavbnega zemljišča (EUR/m

2
) Strošek na m

2
 neto tlorisne površine objekta (EUR/m

2
)

VODOVODNO OMREŽJE Z OBJEKTI

SkupajPrimarna 

komunalna oprema

Sekundarna 

komunalna oprema

Skupaj Primarna 

komunalna oprema

Sekundarna 

komunalna oprema

 
 
Tabela 5: Stroški opremljanja – javne in rekreacijske površine 

Ruše 0,1887 0,5570

JAVNE IN REKREACIJSKE POVRŠINE

Obračunsko 

območje
Strošek na m

2
 stavbnega zemljišča (EUR/m

2
) Strošek na m

2
 neto tlorisne površine objekta 

(EUR/m
2
)

 
 
VI. Podrobnejša merila za odmero komunalnega 

prispevka 
 

10. člen 

Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo 
naslednja merila: 

 površina parcele; 

 neto tlorisna površina objekta; 

 razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem 
neto tlorisne površine objekta (Dt); 

 opremljenost parcele s komunalno opremo; 

 faktor dejavnosti glede na vrsto objekta; 

 obračunski stroški posameznih vrst komunalne 
opreme na obračunskem območju, preračunani na 
enoto mere, t.j. na m

2
 parcele (Cp(i)) in na m

2
 neto 

tlorisne površine objekta (Ct(i)), ki so ustrezno 
indeksirani. 

 
11. člen 

(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v 
fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino 
parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega 
prispevka, upošteva površino parcele iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.  
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi 
objekt, ki se priključuje na novo zgrajeno komunalno 
opremo oziroma se mu izboljšuje opremljenost 
stavbnega zemljišča, se za površino parcele upošteva 
površina parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt 
ali površina parcele po podatkih iz uradnih evidenc 
oziroma veljavnega prostorskega akta. 
(3) Kolikor površino parcele ni mogoče določiti na način 
iz prvega in drugega odstavka tega člena, se površina 
stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. 
(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za 
katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, 
povzame iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.  
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče 
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega 
pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike 
Slovenije.  
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni 
prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno 
vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0. 
 

12. člen 

S tem odlokom se določi naslednje razmerje med 
deležem parcele in deležem neto tlorisne površine 
objekta: 

 delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka 
Dp znaša 0,4; 

 delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka Dt znaša 0,6. 

 
13. člen 

(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se 
upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste 
komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt 
oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste 
komunalne opreme.  
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, 
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki 
o opremljenosti parcele s komunalno opremo 
povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po 
predpisih o graditvi objektov.  
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim 
omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev 
pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti 
urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje 
cestno omrežje in da bo zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na 
obstoječe cestno omrežje. Kadar mora investitor za 
pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati 
del javnega cestnega omrežja oz. se po zemljiščih v 
njegovi lasti ne more direktno priključiti na občinsko 
javno cesto, se šteje, kot da parcela ni opremljena s 
sekundarnim cestnim omrežjem. 
(4) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim 
omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev 
pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti 
urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje 
kanalizacijsko omrežje in da bo zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje. 
(5) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim 
omrežjem, če je iz soglasja k projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev 
pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti 
urejanja prostora zgrajeno in izročeno v upravljanje 
vodovodno omrežje in da bo zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na 
obstoječe vodovodno omrežje.  
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi 
obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na 
posamezno vrsto komunalne opreme oz. jo bo 
uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem novem 
priključevanju. 
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(7) V primeru, da se objekt na obračunskem območju ne 
more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se 
komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se 
zmanjša za znesek komunalne opreme, ki je na 
območju ni. To velja le za sekundarno prometno ter 
individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija), 
medtem ko se za primarno prometno infrastrukturo ter 
za javne zelene in rekreacijske površine komunalni 
prispevek vselej obračuna. 
 

14. člen 

(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo 
faktorjev dejavnosti K(dejavnost), ki jih določa ta odlok. 

(2) Za opredelitev namembnosti objekta se upoštevajo 
predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je 
urejena enotna klasifikacija vrst objektov.  
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, 
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki 
o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z 
vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov. 
(4) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi 
objekt, ki se priključuje na novo zgrajeno komunalno 
opremo oziroma se mu izboljšuje opremljenost 
stavbnega zemljišča, se podatek o namembnosti 
objekta povzame iz javno dostopnih uradnih evidenc. 

 
Tabela 6: Faktorji dejavnosti za objekte glede na vrsto objekta 

Šifra kategorije 
(CC-SI - Struktura) 

Tip objekta Faktor dejavnosti 

11 
Stanovanjske stavbe  

0,7 

121 
Gostinske stavbe  

1,1 

122 
Upravne in pisarniške stavbe  

1,1 

123 
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti  

1,3 

124 
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij  

1,3 

125 
Industrijske stavbe in skladišča  

1,2 

126 
Stavbe splošnega družbenega pomena  

0,9 

127 
Druge nestanovanjske stavbe  

0,7 

23 
Kompleksni industrijski objekti  

1,3  

 
(5) Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v 
stavbah, razen za eno ali dvostanovanjske stavbe, ki so 
namenjeni parkiranju, je 0,70. 
(6) Za preostale objekte, ki z ozirom na namembnost 
niso navedeni v tabeli 6, je faktor dejavnosti enak 1,00. 
 

15. člen 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je 
investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost. 
Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno 
opremo odmeri: 

 za objekte, za katere je potrebno gradbeno 
dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo 
gradbenega dovoljenja, 

 za objekte, za katere ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja, ob priključitvi, na zahtevo 
zavezanca ali po uradni dolžnosti. 

 
16. člen 

(1) Stroški iz 9. člena tega odloka se indeksirajo za 
obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja 
leta po sprejemu programa opremljanja oziroma 
njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra 
leta pred izdajo odmerne odločbe. 
(2) Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks 
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za 
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 
pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 
 

17. člen 

(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne 
opreme se izračuna na naslednji način: 

 

DtijCttlorisnaAdejavnostiKDpijCpparcelaAijKP )()()(  

 
(2) Zgornje oznake pomenijo: 
KP(ij) znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem 

obračunskem območju [EUR], 
A(parcela) površina parcele [m

2
] 

Cp(ij) obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme [EUR/m

2
], 

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0.3, maks. 0.7; vsota Dp + Dt = 1), 
K(dejavnosti) faktor dejavnosti (min. 0.7, maks. 1.3), 
Ct(ij) obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za 

posamezno vrsto komunalne opreme [EUR/m
2
], 

A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta [m
2
], 

Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0.3, maks. 0.7; vsota Dp 
+ Dt = 1),  
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i posamezna vrsta komunalne opreme, 
j posamezno obračunsko območje. 
 

18. člen 

(1) Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnih 
prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na 
določenem obračunskem območju in se izračuna na 
naslednji način: 

)()( jiKPjKP  

 
(2) Zgornje oznake pomenijo: 

 
KP(j) celotni izračunani komunalni prispevek na 

določenem obračunskem območju, 
KP(ij) izračunani komunalni prispevek za 

posamezno vrsto komunalne opreme, na 
katero se objekt priključuje, za določeno 
obračunsko območje. 

 
19. člen 

(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino 
objekta ali spreminja njegovo namembnost, se 
komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata 
višina komunalnega prispevka po spremembi neto 
tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina 
komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta.  
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, 
predstavlja pozitivno razliko med komunalnim 
prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom 
pred spremembo neto tlorisne površine oziroma 
namembnosti objekta. 
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega 
člena negativna, se komunalni prispevek ne plača. 
 

20. člen 

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo 
prostovoljnih gasilskih domov, neprofitnih stanovanj, 
gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-
raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov ter ostalih 
objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Ruše. 
(2) V primerih, ko fizična oseba kot zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka za predmet odmere - 
stanovanjska stavba (šifra (CC-SI) je 1110 oz. 1121) ne 
uveljavlja zahtevka za obročno odplačevanje 
komunalnega prispevka, se mu odmerjeni komunalni 
prispevek zniža za 15 %. V kolikor pa zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka le tega ne plača v roku, 
določenem z odmerno odločbo, mu občinska uprava z 
dopolnilno odločbo prekliče oprostitev in naloži plačilo 
preostanka do polne vrednosti komunalnega prispevka. 
(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila 
komunalnega prispevka odloča, na predlog župana, 
občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena 
sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz 
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. 
 
VII. Upoštevanje preteklih vlaganj v javno 

komunalno infrastrukturo pri plačilu 
komunalnega prispevka 

 
21. člen 

(1) Vlaganja zavezanca za plačilo komunalnega 
prispevka, bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev v 
izgradnjo javne komunalne infrastrukture na območju 
Občine Ruše, se upoštevajo kot dobropis pri plačilu 
komunalnega prispevka in sicer po valorizirani vrednosti 
na podlagi uradno pridobljenih revalorizacijskih 
koeficientov Banke Slovenije. 

(2) Predmetna vlaganja se upoštevajo, v kolikor 
zavezanec zanje še ni prejel plačila s strani Občine 
Ruše oz. niso bila upoštevana pri katerikoli že izdani 
odločbi o odmeri komunalnega prispevka. 
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
uveljavlja pretekla vlaganja v javno komunalno 
infrastrukturo s predložitvijo ustrezne dokumentacije, kot 
so pogodbe oz. računi - k slednjim morajo biti priložena 
dokazila o dejanskem plačilu. 
 
VIII. Odločba o odmeri komunalnega prispevka 
 

22. člen 

(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo 
komunalnega prispevka občinska uprava Občine Ruše z 
odločbo.  
(2) Občinska uprava izda odločbo, s katero odmeri 
komunalni prispevek za gradnjo, na zahtevo zavezanca 
ali po uradni dolžnosti, ko od upravne enote v 
zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti 
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne 
zahteve.  
(4) Občinska uprava izda odločbo o odmeri 
komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti 
stavbnega zemljišča s komunalno opremo po uradni 
dolžnosti.  
(5) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ, 
pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja. 
 

23. člen 

(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno 
gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati 
komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
Če zavezanec ne plača komunalnega prispevka v roku 
1 leta po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je 
odmerjen komunalni prispevek, se komunalni prispevek 
na novo odmeri. 
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi 
obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na 
posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo 
uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komunalni 
prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s 
katero mu je odmerjen komunalni prispevek.  
(3) Ne glede na določila predhodnih odstavkov je 
mogoče določiti tudi obročno odplačevanje 
komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni 
komunalni prispevek plačan najkasneje v dveh letih od 
pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen 
komunalni prispevek. Obročno plačevanje je možno v 
primerih, ko je predmet odmere komunalnega prispevka 
stanovanjska stavba (šifra (CC-SI) je 1110 oz. 1121), 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka pa je 
fizična oseba. O možnosti obročnega odplačevanja 
odloči župan na pisni zahtevek zavezanca. V primeru 
obročnega odplačevanja ne velja rok plačil iz prejšnjih 
odstavkov, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri 
komunalnega prispevka. 
 
IX. Pogodba o opremljanju 
 

24. člen 

(1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in 
občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali 
celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem 
namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te 
komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. 
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(2) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne 
opreme nosi investitor. Investitor nosi tudi stroške 
izdelave projektne dokumentacije, geodetskih storitev, 
nadzora, inženiringa in stroškov pridobivanja pravice 
graditi. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi 
plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne 
opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati 
še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo 
obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo 
investitor priključil komunalno opremo zgrajeno po 
pogodbi o opremljanju. Preostali del komunalnega 
prispevka se izračuna po cenah, navedenih v 9. členu 
tega odloka. 
(3) Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, 
zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano 
uporabno dovoljenje. 
(4) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz 
veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS 33-1761/2007, RS 70-3026/2008, RS 108-
4890/2009, RS 80-4305/2010, RS 43-2042/2011, RS 
57-2413/2012, RS 57-2414/2012, RS 109-4323/2012, 
RS 35-1322/2013). 
 

25. člen 

Program opremljanja je na vpogled v Občini Ruše. 
 
X. Prehodne in končne določbe 
 

26. člen 

Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne 
opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti 
obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek 
izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega 
programa opremljanja ali novega programa opremljanja. 
V novem programu opremljanja se stroški obstoječe 
komunalne opreme prevzamejo po stroških, 
opredeljenih v 9. členu tega odloka. V novem programu 
opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za 
odmero komunalnega prispevka. 
 

24. člen 

Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih 
postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še 
niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega 
prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih. 
 

25. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Ruše (MUV, št. 14/2009). 
 

 

Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 352-01-005/2007 
Datum:  23.04.2014 
 
 Občina Ruše 
 Uroš Štanc, župan 
 
Priloge: 

 Priloga 1 - Pregledna karta obračunskih območij – 
Promet 

 Priloga 2 - Pregledna karta obračunskih območij – 
Kanalizacija 

 Priloga 3 - Pregledna karta obračunskih območij – 
Vodovod 

 Priloga 4 - Pregledna karta obračunskih območij – 
Javne zelene in rekreacijske površine 
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OBČINA VERŽEJ 
 
380. Obvezna razlaga Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Veržej (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/2014) 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list 
RS, št. 22/2008, 105/2012) ter 81. in 96. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Veržej (Uradni list 
RS, št. 81/2009) je Občinski svet Občine Veržej na 22. 
seji dne 14.5.2014 sprejel 
 

OBVEZNO RAZLAGO 
ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU 
OBČINE VERŽEJ (URADNO GLASILO SLOVENSKIH 

OBČIN 5/2014) 

 
1. člen 

Sprejme se obvezna razlaga četrtega odstavka 53. 
člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2014) – v 
nadaljevanju: odlok. 
 

2. člen 

Določilo četrtega odstavka 53. člena odloka je razumeti 
tako, da so ravne in enokapne strehe na stanovanjskih 
objektih možne tudi v vseh naseljih, izven varovanih 
območij kulturne dediščine, kjer se s tem oblikovanje 
objekta (strehe) prilagodi obstoječim sosednjim 
objektom z ravno in enokapno streho. 
 

3. člen 

Obvezna razlaga je sestavni del odloka. 
 

4. člen 

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 0321-2/2014-21; 3504-1/2010-198 
Datum: 14.5.2014 
 

 Občina Veržej 
 Slavko Petovar, župan 
 

 
 
381. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena 
 

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/2004-UPB1, 14/20065-popr., 126/2007, 
108/2009, 20/2011-odl.US, 57/2012, 110/2013) in 16. 
člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/2008, 
105/2012) je Občinski svet Občine Veržej na 22. seji 
dne 14.5.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA 
JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA 

 
1. člen 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
vzpostavi pri naslednjih nepremičninah: 

 parc. št. 1600/4 (ID znak 234-1600/4-0), 

 parc. št. 1601/2 (ID znak 234-1601/2-0), 

 parc. št. 1602/2 (ID znak 234-1602/2-0), 

 parc. št. 2089/1 (ID znak 234-2089/1-0) 
vse k. o. 234 Veržej. 
 

2. člen 

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po 
uradni dolžnosti izda občinska uprava. 
Pravnomočna ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo 
posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo. 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0321-2/2014-22; 478-7/2014-1; 478-8/2014-1 
Veržej, 14.5.2014 
 

 Občina Veržej 
 Slavko Petovar, župan 
 

 
 
382. Sklep o prenehanju javnega dobra 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010)  in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list 
RS, št. 22/2008, 105/2012) je Občinski svet Občine 
Veržej na 22. seji dne 14.5.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O PRENEHANJU JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

Status javnega dobra preneha na nepremičninah: 

 parc. št. 2004/2 k.o. 234 Veržej (ID znak: 234-
2004/2-0),  

 parc. št. 2004/4 k.o. 234 Veržej (ID znak: 234-
2004/4-0), 

 parc. št. 2029 k.o. 234 Veržej (ID znak: 234-
2029/0-0). 

 
2. člen 

Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po 
prenehanju statusa javnega dobra v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču Ljutomer vpiše lastninska pravica v 
korist Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 
Veržej do celote. 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0321-2/2014-23; 478-9/2014-1 
Veržej, 14.5.2014 
 

 Občina Veržej 
 Slavko Petovar, župan 
 

 
 

OBČINA VOJNIK 

 
383. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu - spremembe in dopolnitve ZN Vojnik 
cona 10A 

 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP(106/10 POPR.), 43/11- ZKZ-C, 57/12, 
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) in na podlagi 12. 
člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 
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38/2011) je Občinski svet Občine Vojnik na 29. redni 
seji dne, 15.5.2014 sprejel 

 
ODLOK  

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU - SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN 

VOJNIK CONA 10A 
 

I.  Splošne določbe 
 

1. člen 

(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni 
prostorski načrt Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik 
cona 10A (v nadaljevanju OPPN), ki predstavlja del 
ureditvenega območja naselja Vojnik v Občini Vojnik. Z 
OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi 
gradnja  večnamenskega objekta s pripadajočo zunanjo 
ureditvijo. 
(2) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 10A – v 
nadaljevanju: odlok – določa ureditveno območje, 
prostorske ureditve, umestitve načrtovane ureditve v 
prostor, pogoje za reševanje javne gospodarske 
infrastrukture, rešitve v zvezi z varovanjem okolja in 
narave ter kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za 
obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, parcelacije in etapnost izvedbe. 
(3) Vsebine iz prejšnjega odstavka so prikazane tudi v 
kartografskem delu in so sestavni del tega odloka. 
(4) Občinski podrobni prostorski načrt je izdelal AR 
projekt d.o.o., planinska cesta 5, 8290 Sevnica, pod št. 
14/2013. 
 

2. člen 

OPPN vsebuje naslednje sestavine: 
I.    Tekstualni del 
II.   Grafične priloge  
III.  Priloge 
IV.  Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
 
II.  Ureditveno območje OPPN 

 
3. člen 

(1) Meja območja urejanja občinskega podrobnega 
načrta meji na severni strani z že obstoječim 
kompleksom cerkve sv. Jerneja, na zahodni strani s 
parkirnimi površinami, lokalno cesto in stanovanjsko 
hišo, na vzhodni strani z lokalno cesto in parkirnimi 
površinami in na južni strani z obstoječo stanovanjsko 
pozidavo in odprtim jarkom 
Območje OPPN zajema parceli št. 632 in 634 vse k.o. 
Vojnik trg in je velikosti  6044m².  
(2) Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za 
območje, ki sega na zemljišči parc.      št. 632 in 634 vse 
k.o. Vojnik trg. 
(3) Izven območja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta poteka izvedba priključitve območja na cestno 
omrežje. Območje priključevanja poteka po naslednjih 
parcelah: 

 priključek na elektro omrežje  je na par. št. 632 in 
634 vse k.o. Vojnik trg.  
Izven in delno v območju OPPN poteka koridor  
VNV DV 2x110kV, ki se upošteva pri umestitvi 
objekta v prostor. 

 priključek na javni vodovod poteka na par. št. 
1032/4, 1032/28, 632 in 634 vse k.o. Vojnik trg  

 priključek na fekalno kanalizacijo poteka na par. št. 
634 k.o. Vojnik trg 

 priključek na meteorno kanalizacijo poteka na par. 
št. 634 k.o. Vojnik trg v obstoječ meteorni odvodnik 
na par. št. 634 k.o. Vojnik trg 

 priključek na telekomunikacijsko omrežje poteka 
na par. št. 634k.o. Vojnik trg  

 
III.  Merila in pogoji za izrabo območja in za 

oblikovanje posegov v prostor 
 

4. člen 

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste 
dejavnosti:  

 centralne dejavnosti 
  

5. člen 

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste 
gradenj, oziroma drugih del: 

 gradnja novega objekta 

 redna investicijska in vzdrževalna dela 

 spremembe namembnosti in sprememba rabe 

 rekonstrukcija objektov 

 rušitve in nadomestne gradnje 

 dozidave in nadzidave. 
 
 

6. člen 

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste 
dopustnih objektov glede na namen: 

 večnamenski objekt 

 gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna 
in energetska infrastruktura) 

 gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov 
skladno z obstoječo zakonodajo  

 zelene površine 
     

7. člen 

Na območju OPPN pogoji za urbanistično in krajinsko 
oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje 
objektov in naprav naslednji: 
Večnamenski objekt 

 lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji; 

dovoljene so tolerance v  smeri sever - jug in 
vzhod - zahod, pod pogojem, da se ne posega v 
cono preglednosti, da so zagotovljeni odmiki od 
sosednjih zemljišč in upravljavcev prometnega 
omrežja.  

 horizontalni gabariti: okvirni gabariti po geodetski 

zazidalni situaciji. Možna večja odstopanja (v 
»+2,00m« ali v »-2,00m«) od horizontalnih 
gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod 
pogojem, da je zagotovljena požarna varnost 
objekta in ustrezno število parkirnih mest. Tloris 
osnovnega volumna objekta je lahko podolgovate 
oblike, možna je tudi izvedba tlorisa v obliki  črke 
L. 

 vertikalni gabarit: objekt bo višine do max. 9,00m 

(etažnost P ali P+M). Višina etaž mora biti 
prilagojena dejavnosti v objektu, zato ni določena, 
pogoj je samo, da ne presega maksimalno 
določeno višino objekta 9,00m.  

 konstrukcija: klasična – zidana,  montažna, 

betonska in jeklena; 

 kota pritličja: kota pritličja se prilagaja koti 

manipulativnih površin in obstoječemu terenu in je 
271,80 absulutne višine ± 0,50m; 

 kolenčni zid: max 1,00m; 

 streha: streha mora biti v osnovi simetrična 

dvokapnica, lahko v obliki L, brez čopov. Naklon 
strešin mora biti med 35

0
-45

0
, z minimalnimi 

napušči. Kritina mora biti opečna (klasični ali 
zarezni bobrovec) v opečni barvi.  

 fasada: fasad objekta se lahko intrepetira na 

klasičen način z možnostjo uporabe sodobnih 
elementov, vendar ne sme negativno vplivati na 



Št. 21/16.5.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 735  

 

 

kvaliteto obravnavanega prostora. Fina obdelava 
fasad naj bo v klasičnem ometu ter  svetlih, 
nevtralnih barvnih tonih (npr.bela, peščena, oker), 
vzorčaste fasade niso sprejemljive. Možne so 
sodobne kombinacije z lesom in kamnom. 

 oblikovanje odprtin: okenske in vratne odprtine 

na fasadah morajo biti proporcionalno poenotene, 
vertikalno podolgovate in kompozicijsko usklajene. 
Neenakomerna razvrstitev fasadnih odprtin ni 
sprejemljiva. 

 osvetlitev mansarde: za osvetljevanje podstrešja 

so dopustna strešna okna v ravnini strehe ali 
klasične zidane frčade s slemeni pravokotno na 
glavno sleme strehe in z odprtinami, ki morajo biti 
skladne z rastrom fasadnih osnih linij. 
Kombiniranje frčad in strešnih oken ni dovoljeno.  

 zunanja ureditev gradbene parcele: 

manipulativne površine na zemljiški parceli se 
asfaltirajo ali  tlakujejo. Ostali del parcele se 
hortikulturno uredi z avtohtono zasaditvijo. Pri 
zunanji ureditvi je na zahodni strani predvidenega 
objekta možno izvesti tudi športna igrišča na 
prostem- v travnati obliki skladno z veljavno 
Uredbo o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje (nezahtevni in enostavni 
objekti). Pri zunanji ureditvi celotnega območja so 
dopustne postavitve ograj, na parcelno mejo s 
soglasjem soseda, v obliki žive meje, žične ali 
grajene iz masivnih materialov v sozvočju z 
arhitekturo objekta skladno z veljavno Uredbo o  
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 
(nezahtevni in enostavni objekti) 

 faznost gradnje: objekt znotraj parcele se lahko 

gradi fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in 
funkcionalna celota. 
Za večnamenski objekt se v fazi izdelave projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja pridobijo najprej projektni pogoji na 
pristojnem ZVKDS-OE Celje, ki bodo podali 
detajlne usmeritve glede oblikovanja objekta. Pred 
izdajo gradbenega dovoljenja je prav tako 
potrebno na izdelano PGD dokumentacijo pridobiti 
kulturnovarstevno soglasje na ZVKDS-OE Celje. 

 
8. člen 

Enostavni objekti: 

Znotraj zemljiške parcele je možna gradnja 
transparentnih nadstreškov kot enostavnih in 
nezahtevnih objektov skladno z obstoječo zakonodajo. 
Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu. 
Oblikovani morajo biti usklajeno z osnovnim objektom. 
Objekti so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije.  

 
9. člen 

Infrastrukturni objekti: 

Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave 
vezane na prometno, komunalno energetsko 
infrastrukturo, postavitev cestne in urbane opreme 
(ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte 
zvez in telekomunikacij. 

Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s 
tem odlokom ni določeno drugače: 

 cesta se asfaltira, manipulativne površine in 
parkirišča se asfaltirajo ali tlakujejo. 

 
10. člen 

Zemljiška parcela: 

Nove parcele so določene v grafični prilogi. 
Mejne točke zemljiških parcel in objektov so razvidni iz 

grafičnih prilog in sicer na karti št. 10 »predlog 
parcelacije«. Obodna parcelacija oppn je v naravi 

zamejičena. Dovoljuje se združitev in delitev zemljiških 
parcel.  
 
IV.  Zasnova rešitev prometne, energetske , 

komunalne in druge  gospodarske 
infrastrukture 

 
11. člen 

Dovozi in dostopi ter parkiranje: 

Območje OPPN – predviden večnamenski objekt se 
bo napajal preko obstoječe dovozne ceste, ki se 
prometno navezuje na LC št. 464081 Vojnik - Ljubečna 
parc. št. 1032/28 k.o. Vojnik trg. Obstoječ uvozni 
priključek z dovozno cesto je širine 4,00m. Povozno 
pohodne površine bodo obojestransko obrobljene z 
betonskimi robniki 15/25cm in bodo izvedene v asfaltni 
utrditvi, oz. lahko v kombinaciji z betonskimi tlakovci.  
Dovozna cesta omogoča dovoz in dostop do 
predvidenega večnamenskega objekta, urgentne 
dovoze in servisiranje območja. Cesta v prometnem 
sistemu predstavlja interno napajalno cesto v 
zazidanem območju. 

Meteorna voda se bo s povoznih - utrjenih površin 
odvajala s pomočjo prečnih in vzdolžnih sklonov v 
peskolove in nato dalje v novo predvideno meteorno 
kanalizacijo  

in preko zadrževalnega bazena neposredno v 
površinski odvodnik na južni strani objekta. Lokacija 
obstoječe dovozne ceste se ohrani.  

Površin za mirujoči promet ob sami dovozni cesti ni, 
tako da morajo biti zagotovljene parkirne površine v 
območju že obstoječih parkirišč in na vzhodni strani 
predvidenega objekta. Dovozna cesta se opremi z 
vertikalno prometno signalizacijo. 
 

12. člen 
Vodovod: 

Objekt se nahaja v območju vodovodnega sistema 
Celje, zato lastna oskrba s pitno vodo ni dovoljena.  

Oskrba objekta z vodo je možna iz javnega vodovoda 
PL DN/OD 90mm preko povečanega obstoječega 
vodovodnega priključka za župnišče – Murnova 4. 
Vodovodni priključek se poveča na stroške investitorja.  

Poraba vode za večnamenski objekt se meri in 
obračuna preko skupnega vodomera za večnamenski 
objekt in župnišče, ki se iz objekta župnišče prestavi v 
zelenico zunaj objekta. Pri priključkih premera Ø < 2˝ se 
vodomer vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izoliran 
vodomerni jašek. pri priključkih premera Ø 2˝  in pri 
priključkih premera Ø > 2˝ se vodomer lahko vgradi v 
armiranobetonski jašek v zelenici zunaj objekta. 
Armiranobetonski jašek mora biti globine najmanj 180 
cm ter širine najmanj 150 cm, opremljen z lestvijo in 
pokrovom z zaklepom, razred B 125kN, EN 124, iz 
duktilne listine, ISO 1083 kot npr. Saint Gobain PAM. 

Novi hidranti zunaj objekta morajo biti del internega 
vodovodnega omrežja. 

Povečan obstoječ vodovodni priključek je možno 
izvesti iz parcele št. 1032/4 k.o. Vojnik trg ter preko 
parcele št. 1032/28 in 632 k.o. Vojnik trg.   

Priključitev na javno vodovodno omrežje je možna pod 
pogojem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda. 

Na trasi vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega 
in podzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih 
nasadov ter postavljati škarpe, ograje ali drogove. 
Vodovod je potrebno vgraditi najmanj 1,2m pod koto 
terena. Novi hidranti zunaj objekta morajo biti del 
internega vodovodnega omrežja. 
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13. člen 

Na območju poselitve je obvezna priključitev objekta 
na javno (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode – UL RS št. 88/11). 
 
Fekalna kanalizacija: 

Na podlagi smernic Vodovod – Kanalizacija d.o.o. se 
komunalne odpadne vode predvidenega 
večnamenskega objekta speljejo preko revizijskega 
jaška št. 3 na koti najmanj 269,31m nadmorske višine. 
Priključek na fekalno kanalizacijo je možno izvesti na 
parceli št. 634 k.o. Vojnik trg.  
 
Meteorna kanalizacija: 

Potrebni so ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih 
voda z urbanih površin v kanalizacijo oz. vodotoke 
(Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Vojnik – UL RS, št. 106/09, Uredba o emisiji 
snovi in toplote pr odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo – UL RS št. 64/12), zato je potrebno 
za meteorne vode s streh in povoznih površin predvideti 
ponikanje, prepustne povozne površine, zadrževalne 
bazene in podobne rešitve. Zadrževalni bazen mora biti 
dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega 
naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z 
območja gradnje po  

izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. Preliv 
meteornih vod se spelje v površinski odvodnik. 

Za izvedbo meteorne kanalizacije so predvidene PVC 
cevi DN150 ter cevno pretočno – zadrževalni bazen. 
Preliv meteornih vod se spelje v površinski odvodnik, ki 
je na parceli št. 634 k.o. Vojnik trg. 
 

14. člen 
Električno omrežje: 

V jugovzhodnem območju izgradnje predvidenega 
večnamenskega objekta poteka vn vod dv 2x110kv. 
Navedeni vod je potrebno upoštevati kot omejitveni 
faktor in predviden objekt graditi izven varovalnega 
koridorja. 

Obstoječi objekt na parceli št. 632 k.o. Vojnik trg, 
kateri je predviden za rušenje se trenutno napaja iz 
nizkonapetostnega omrežja župnišče, katero se napaja 
iz transformatorske postaje vojnik šola (št.mm: 57696, 
štod: 114625029024) z zakupljeno priključno močjo 
17kw, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 25a. Pred 
rušitvijo obstoječega objekta je potrebno obstoječe 
merilno mesto odstraniti. 

Energija za napajanje predvidenega objekta je na 
razpolago nizkonapetostnem omrežju župnišče katero 
se napaja iz tp vojnik šola na obstoječem nn 
podzemnem el. En. Vodu, kateri trenutno služi za 
napajanje obstoječega objekta in sosednjega objekta na 
isti parcelni številki.  

Pri križanju z drugimi komunalnimi vodi je potrebno 
elektro kable dodatno zaščititi.  

 
15. člen 

Priključitev na TK omrežje  

Na območju urejanja je evidentirano tk omrežje. V 
soglasju z upravljavcem telekom slovenije d.d. Je 
potrebno predvideti novo tk omrežje in možnost 
priključitve na obstoječe tk omrežje.  

Priključitev na catv omrežje  
Na območju urejanja je že izgrajen razvod kabelsko 

razdelilnega sistema krs. V soglasju z upravljvcem 
elektro turnšek d.o.o. Je možnost priključitve objekta na 
kabelski komunikacijski sistem. 
  

16. člen 
Plinovodno omrežje: 

Na obravnavanem območju oppn in širšem območju 
naselja vojnik je evidentirano plinovodno omrežje. 
Oskrba obravnavanega območja in večnamenskega 
objekta z zemeljskim plinom je možna iz obstoječega 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, oz. Z 
navezavo na obstoječi plinski odsek vo22-pe125, ki se 
nahaja vzhodno od obravnavane lokacije. Predviden 
večnamenski objekt se bo priključil na plinovodno 
omrežje preko že obstoječega plinovodnega priključka, 
ki je izveden do župnišča. V soglasju z upravljavcem 
energetiko celje d.o.o. Je možno priključevanje objekta 
na obstoječe plinovodno omrežje. 

 
17. Člen 

Odpadki: 
Za večnamenski objekt je potrebno zagotoviti zbirno 

mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu 
kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne 
odpadke in odjemno mest, kjer izvajalec javne službe 
odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno 
mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za 
odvoz odpadkov. Vsi koristniki odvoza komunalnih 
odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, 
veljavnim na območju občine vojnik.  
 
V.  Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, 

ohranjanja narave in ohranjanje kulturne 
dediščine 

 
19. člen 

Varstvo pred hrupom: 

Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah 
dovoljenega. 

Glede na dejansko in namensko rabo prostora se 
obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ( Ur. list RS 
št. 105/2005 ) razvrščeno v III. stopnjo varstva pred 
hrupom. S predvidenim posegom, menimo, da ne  

bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V 
primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se 
izvede protihrupna zaščita.  
 

20. člen 
Varstvo zraka:  

Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati 
mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 
31/07, 70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 
malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 34/07, 
81/07).  

Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da 
zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje 
kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene 
emisije določene v navedeni uredbi. 

 
21. člen 

Varstvo voda: 

Ob južni meji ureditvenega območja teče neimenovan 
potok. Vsi posegi v prostor (objekti, zunanje ureditve 
objektov, ograje…) morajo v skladu s 14. In 37. Členom 
zakona o vodah, od meje vodnega zemljišča, to je od 
zgornjega roba brežine neimenovanega potoka, ki je 
vodotok ii. Reda, odmakjeni 5m. 

Odvajanje odpadnih voda iz območja oppn mora biti 
urejeno s pogoji, določenimi v uredbi o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (u.l. Rs, št. 47/05 in 45/07) in načrtovana v 
skladu z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske vode (ur.l. Rs št. 88/2011) ter pravilnikom o 
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske 
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gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ( u.l. Rs št. 109/07, 33/08). 

Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli 
z: 

 izgradnjo kanalizacijskega sistema območja  

 rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema 
Končna dispozicija fekalnih vod je čistilna naprava v 

škofji vasi. 
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov in 

peskolovov odvajajo v meteorno kanalizacijo. Zaradi 
geologije terena ponikovanje meteornih voda ni 
mogoče, zato se meteorne vode zbirajo preko 
požiralnikov v meteorno kanalizacijo, pred izpustom v 
neimenovan potok, pa jih je potrebno zadrževati v 
pretočno zadrževalnem objektu. Izpustne glave 
odpadnih padavinskih voda v vodotoke morajo biti 
načrtovane pod naklonom brežine vodotoka in ne smejo 
segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora 
biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka 
pred vodno erozijo.  

Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za 
zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin 
v kanalizacijo oz. v vodotoke (Zakon v vodah – U.l. RS 
št. 67/02). 

Kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z 
urbanih površin je predvidena izvedba zadrževalnika 
padavinskih vod na parceli, ter izvedba manipulativnih 
površin iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale 
padavinske vode v podtalje. 

Vsak poseg v prostor, ki bi trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na 
podlagi vodnega soglasja (153. člen Zakona o vodah, 
ZV-1, Ur.l. RS št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 
41/04-ZVO-1, 57/08-ZV-1A in 57/12-ZV-1B). 
 

22. člen 
Varstvo kulturne dediščine: 

Območje, predvideno za pozidavo večnamenskega 
objekta s prometno in komunalno infrastrukturo se 
nahaja v območju ediventiranih in zavarovanih območij 
nepremične kulturne dediščine. 

Seznam enot kulturne dediščine: 
Na območju urejanja se nahajajo naslednje enote 

kulturne dediščine: 
 

EŠD Ime  Režim   Podrežim 

12187   Vojnik-Ambient 
cerkve sv. 
Jerneja             

dediščina            stavbna 
dediščina 

3498 Vojnik-Cerkev 
sv. Jerneja 

spomenik stavbna 
dediščina 

3498 Vojnik-Cerkev 
sv. Jerneja 

vplivno 
območje 

 

 
Na območju kulturnega spomenika in njegovem 

vplivnem območju velja pravni režim, kot ga opredeljuje 
akt o razglasitvi: 

 Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Celje (Uradni list 
SRS št. 28/86 – 1364, Uradni list RS št. 1/92-18). 

Varstvo za območje stavbne dediščine in njihovih 
varovanih vrednot - splošno: 

 varuje se tlorisna in višinska zasnova (gabariti) 

 varuje se gradivo (gradbeni material) in 
konstrukcijska zasnova 

 varuje se oblikovanost zunanjščine (členitev 
objektov fasad, oblika in naklon strešin, kritina, 
barve fasade, fasadni detajli) 

 varuje se funkcionalna zasnova notranjščine in 
pripadajočega zunanjega prostora, 

 varujejo se sestavine in pritikline 

 varuje se stavbno pohištvo in notranja oprema, 

 varuje se komunikacijska in infrastrukturna 
navezava na okolico (pripadajoč odprti prostor z 
niveleto površin in lego, namembnostjo in 
oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin) 

 varuje se pojavnost in vedute (predvsem pri 
prostorsko izpostavljenih stavbah) 

 varuje se celovitost dediščine v prostoru 

 varujejo se zemeljske plasti z morebitnimi 
arheološkimi ostalinami 

Pravni režim varstva v vplivnih območjih dediščine 
določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni 
celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska 
integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, 
zaradi katere je bilo vplivno območje določeno. 

Opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev – 
konkretno: 

Glede na varstveni režim območja načrtovane gradnje 
večnamenskega objekta s pripadajočo zunanjo 
ureditvijo je pri projektiranju objekta in izvedbi potrebno 
upoštevati naslednje smernice ZVKDS OE Celje: 

 umeščenost objekta v prostor in njegovo 
oblikovanje se morata prilagoditi značaju in merilu 
prostora, ob tem je potrebno ohraniti dominantno 
vlogo cerkve Sv. Jerneja ter starega župnišča in 
kaplanije; 

 sleme daljše stranice objekta mora biti vzporedno 
s slemenom cerkve; 

 tloris osnovnega volumna objekta je lahko 
podolgovate oblike, možna je tudi izvedba tlorisa v 
obliki črke L; 

 etažnost objekta mora biti pritličje (P) ali pritličje in 
izkoriščeno podstrešje (P+M). Maksimalna višina 
kolenčnega zidu je lahko 1,0m; 

 streha mora biti v osnovi simetrična dvokapnica, 
lahko v obliki L, brez čopov. Naklon strešin mora 
biti med 35

0
-45

0
, z minimalnimi napušči. kritina 

mora biti opečna (klasični ali zarezni bobrovec) v 
opečni barvi; 

 fasad objekta se lahko intrepetira na klasičen 
način z možnostjo uporabe sodobnih elementov, 
vendar ne sme negativno vplivati na kvaliteto 
obravnavanega prostora. Fina obdelava fasad naj 
bo v klasičnem ometu ter svetlih, nevtralnih 
barvnih tonih (npr. bela, peščena, oker), vzorčaste 
fasade niso sprejemljive. Možne so sodobne 
kombinacije z lesom in kamnom; 

 za osvetljevanje podstrešja so dopustna strešna 
okna v ravnini strehe ali klasične zidane frčade s 
slemeni pravokotno na glavno sleme strehe in z 
odprtinami, ki morajo biti skladne z rastrom 
fasadnih osnih linij. Kombiniranje frčad in strešnih 
oken ni dovoljeno; 

 okenske in vratne odprtine na fasadah morajo biti 
proporcionalno poenotene, vertikalno podolgovate 
in kompozicijsko usklajene. Neenakomerna 
razvrstitev fasadnih odprtin ni sprejemljiva; 

 ureditev neposredne okolice objekta naj upošteva 
obstoječe značilnosti mikroambienta v katerega se 
objekt umešča ter kvalitete širše kulturne krajine, 
brez urejanja večjih asfaltnih površin, netipične 
urbane opreme ali večjih grajenih podpornih zidov; 

 območje okoli objekta se lahko zasadi z manjšimi 
avtohtonimi listopadnimi drevesi in živo mejo (npr. 
gabrovo). zasaditev žive meje iz cipres ali klekov  
ni sprejemljiva. 

Varstvo arheološke dediščine – splošno: 
Na celotnem območju urejanja veljajo splošna 

zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin, ki 
naj se smiselno vključijo v prostorski akt: 

 strokovni nadzor nad posegi 
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V kolikor prehodne arheološke raziskave niso 
opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je 
zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s 
področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do 
zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. lastnik 
zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki 
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Celje vsaj 10 
dni pred pričetkom del.   

 odkritje arheološke ostaline  
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezajoč 

splošni arheološki varstveni režim, ki 
najditelja/lastnikazemljišča/investitorja/odgovornega 
vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo 
zaveruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi 
takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo 
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V 
primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi 
nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni 
organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko  

najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških 
ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga 
raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 

Za vse posege v območju urejanja je obvezna 
predhodna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in 
kulturnovarstvenega soglasja ZVKDS OE Celje. 

 
VI.  Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
23. člen 

Potres 

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati 
določila za potresno odporno gradnjo EC8. Ureditveno 
območje obravnavanega občinskega podrobnega 
prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na 
osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2006 
(Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, Vojkova 1b, 
Ljubljana) uvrščeno v VII stopnjo MCS s pospeškom tal 
0,150g, kar mora biti upoštevano v projektni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti 
dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem 
geološkega – geotehničinega poročilo. 

V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in 
drenažne vode nekontrolirano po terenu.  
 
Požar   

Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno 
omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer 
ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika 
oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s 
protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru 
eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz 
ognjeodpornega materiala.  

V primeru požara je omogočen dostop gasilskim 
vozilom neposredno do objekta.  

Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v 
elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno 
zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne 
varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so 
določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti. 
 
Zaščitni ukrepi 

Skladno s predpisi s področja graditve zaklonišč ni 
potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih 
zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji. 
Ureditveno območje obravnavanega občinskega 
podrobnega prostorskega načrta leži v bližini 

neimenovanega potoka, vendar ni ogroženo s 
poplavnostjo. Na območju OPPN prav tako ni visoke 
podtalnice, erozivnosti in plazovitosti terena. 

  
24. člen 

Način ravnanja s plodno zemljo:  

Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno 
zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti 
za ureditev zelenic. 
 
VII.  Etapnost izvedbe prostorske ureditve 

 
25. člen 

Ureditveno območje oppn, je mogoče izvajati postopno 
v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija 
posameznih objektov in naprav in da se s tem ne 
poslabšujejo razmere na celotnem območju. 

 
VII.  Dopustna odstopanja od funkcionalnih, 

oblikovalskih in tehničnih rešitev 
 

26. člen 

Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance: 

 za lego objektov: načrtovani objekti se lahko 
gradijo v sklopu zemljiške parcele z večjim 
odmikom in odstopanjem kot je določeno v 
grafičnih prilogah pod pogojem da se upošteva 
dovoljen odmik ali soglasje soseda od sosednjih 
gradbenih parcel in cest, upošteva požarna 
varnost objektov ter da je zagotovljena varnost 
cestnega prometa.  

 za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko 
gradijo večjega ali manjšega tlorisnega gabarita 
kot je določeno v grafičnih prilogah (v »+2,00m« ali 
v »-2,00m«) od horizontalnih gabaritov določenih v 
grafičnih  prilogah pod pogojem, da se ne presega 
faktor zazidanosti in faktor izrabe parcele, ter da je 
zagotovljena požarna varnost objekta in ustrezno 
število   parkirnih mest. 

 za koto pritličja in manipulativnih površin so 
tolerance ± 50cm, vendar je toleranca kote pritličja 
in manipulativnih površin lahko večja če se 
prilagaja vozišču dovozne ceste.  

 dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v 
objekt ali uvozov na gradbeno parcelo, pod 
pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti 
in varnost prometa, 

 dovoljena je združitev dveh uvozov pod pogojem 
navedenih v prejšnji alineji, 

 dovoljena je združitev ali delitev gradbenih parcel, 

 pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi 
je možno odstopanje potekov predvidenih vodov, v 
kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi 
lastništva zemljišč ali ustrezne projektne 
dokumentacije, če to pogojujejo primernejši 
obratovalni parametri in ekonomičnejša 
invensticijska vlaganja ob pogoju, da prestavitev 
ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN. 

 
VIII.  Obveznosti investitorja in izvajalcev pri 

izvajanju OPPN 
 

27. člen 

Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem 
območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do 
obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, 
racionalno urediti gradbišča in pri posegih na 
prometnicah zagotoviti varen promet. 

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor: 

 ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo 
začasno deponirati; 
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 po končani gradnji odstraniti začasne objekte, 
odvečni gradbeni material in urediti okolico ter 
višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi 
sosednjemu zemljišču; 

 pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno 
obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov 
gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani 
pri predmetni gradnji 

 
IX.  Končne določbe 

 
28. člen 

OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v 
Občini Vojnik in Upravni enoti Celje, Oddelek za okolje 
in prostor. 
 

29. člen 

Nadzor nad izvajanjem OPPN Spremembe in 
dopolnitve ZN Vojnik cona 10A izvajajo pristojne 
inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini. 
 

30. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Vojnik, 15.5.2014 
Št. 3505-00002/2013 
 

 Občina Vojnik 
 Benedikt Podergajs, župan 
 

 
 
384. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje Nova Cerkev 5 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP(106/10 POPR.), 43/11- ZKZ-C, 57/12, 
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) in na podlagi 12. 
člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 
38/2011) je Občinski svet Občine Vojnik na 29. redni 
seji dne, 15.5.2014 sprejel 
 

ODLOK  
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA OBMOČJE NOVA CERKEV 5 

 
I.  Splošne določbe 
 

1. člen 
(pravna podlaga) 

(1) V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega 
plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 
2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Celje 
od leta 1986 do 1990 za območje občine Vojnik – 
prostorski plan občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86 
in 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99 
in 79/04) in sklepom vlade RS, št. 350-00/2001-296 z 
dne 13.7.2004 je območje, ki je predmet tega odloka del 
prostorskega plana občine Vojnik in je predvideno za 
urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
(OPPN). 
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o 
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 
33/07, 108/09, 57/12) 
(3) OPPN je na podlagi sklepa župana o začetku 
priprave podrobnega prostorskega načrta Nova Cerkev 
5 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2011 z dne 
25.11.2011) izdelalo projektantsko podjetje Biro 

Žveplan d.o.o., Lava 5, 3000 Celje s številko projekta 
033/2011 
 

II. VSEBINE 
2. člen 

(vsebina OPPN) 

(1) OPPN vsebuje tekstovni in grafični del. 
(2) Tekstovni del obsega naslednje vsebine: 

 Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN 

 Umestitev načrtovane ureditve v prostor 

 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro 

 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine 

 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave 

 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 Načrt parcelacije 

 Etapnost prostorske ureditve 

 Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev 

 Usmeritve za določitev meril in pogojev po 
prenehanju veljavnosti OPPN 

(3) Grafični del obsega naslednje vsebine: 
GRAFIČNI NAČRT 1: Izsek iz grafičnega dela 
prostorskega plana občine Vojnik 
GRAFIČNI NAČRT 2: Območje OPPN z obstoječim 
parcelnim stanjem 
GRAFIČNI NAČRT 3: Prikaz vplivov in povezav s 
sosednjimi območji 
GRAFIČNI NAČRT 4a: Zazidalna situacija za območje 
5a 
GRAFIČNI NAČRT 4b: Zazidalna situacija za območje 
5b 
GRAFIČNI NAČRT 5a: Zasnova gospodarske 
infrastrukture za območje 5a 
GRAFIČNI NAČRT 5b: Zasnova gospodarske 
infrastrukture za območje 5b 
GRAFIČNI NAČRT 6: Načrt parcelacije za območje 5a 
in 5b 
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge: 

 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 

 Prikaz stanja prostora 

 Strokovne podlage 

 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 

 Obrazložitev in utemeljitev 

 Povzetek za javnost 
 

3. člen 
(uporabljeni izrazi) 

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
(1) parcela, namenjena gradnji pomeni zemljišče, 
sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih 
delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden 
objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo 
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev 
površin, ki bodo služile takšnemu objektu, 
(2) gradbena meja je črta, ki je novozgrajene oziroma 
načrtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je 
dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost 
zemljišča, 
(3) minimalni odmik od meje je obvezen najmanjši 
odmik stavbe od meje parcele, namenjene gradnji, ki ga 
je nujno potrebno upoštevati, 
(4) minimalni odmik od ceste je obvezen najmanjši 
odmik stavbe od ceste in/ali pločnika, ki ga je nujno 
potrebno upoštevati, 
(5) nove prometne površine so površine, namenjene 
prometu in so v javni rabi, 
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(6) faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 
določen kot razmerje med zazidano površino in celotno 
površino parcele, namenjene gradnji, 
(7) faktor izrabe parcele, namenjene gradnji je določen 
kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in 
celotno površino parcele, namenjene gradnji, pri čemer 
je bruto tlorisna površina objekta skupna površna vseh 
etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim, 
(8) pri določanju maksimalnih faktorjev zazidanosti 
oziroma izrabe parcele se k zazidani površini oziroma 
bruto tlorisni površini objektov štejejo vsi objekti na 
parceli, namenjeni gradnji (tudi nezahtevni in enostavni 
objekti). 
 
III.  Območje 
 

4. člen 
(območje OPPN) 

(1) Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele 
zemljiških parcel: 
*86/1, 657, 658/1, 658/2, 658/3, 659 in 660, 686, 687, 
688/1, 688/2, 688/3 in 688/4 vse k.o. Strmec. 
Območje ureditve je veliko 13.529 m2 ali 1,35 ha. 
V primeru odstopanja med zemljiškimi parcelami, 
navedenimi v tekstovnem delu OPPN in zemljiškimi 
parcelami, prikazanimi v grafičnem delu OPPN se šteje, 
da območje OPPN zajema območje zemljiških parcel, 
kot je prikazano v grafičnem delu. 
(2) Območje OPPN leži v ureditvenem območju »Nova 
Cerkev 5« in je razdeljeno v območji z oznako 5a in 5b. 
(3) Območje 5a je s severne strani omejeno z občinsko 
cesto, na južni strani ga omejuje obstoječa in 
predvidena poselitev (pripravljena zemljišča za 
gradnjo), ki se urejajo z že sprejetim OPPN za 
ureditveno območje »ZN URŠT«, na severno-vzhodni 
strani gozdna površina, na zahodu in vzhodu pa 
obstoječa poselitev. 
(4) Območje 5b s severno-zahodne in jugo-zahodne 
strani omejuje lokalna cesta in obstoječa pozidava. Na 
severno-vhodni in jugo-vzhodni strani območje meji na 
kmetijske površine. 
 
IV.  Opis prostorske ureditve 
 

5. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 

(1) S tem OPPN se ureja nezazidana stavbna 
zemljišča in kmetijska zemljišča II. kategorije, ki so 
citirana v 4. členu tega odloka. Vsa obravnavana 
zemljišča se nahajajo v naselju Nova Cerkev. 
(2) Ta OPPN urejuje in dopolnjuje obstoječo pozidavo 
območja in zaključuje poselitveno območje naselja 
Nova Cerkev na severovzhodnem in jugovzhodnem 
robu naselja. 
 
V.  Umestitev načrtovane ureditve v prostor 
 

6. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s 

sosednjimi območji) 

(1) Ureditveno območje Nova Cerkev 5, ki se 
obravnava s tem prostorskim aktom, se nahaja znotraj 
območja lokalnega središča Nova Cerkev, ki je v 
prostorskem planu občine Vojnik namenjeno poselitvi z 
individualno stanovanjsko gradnjo in spremljajočimi, 
predvsem storitvenimi in manjšimi mirnimi poslovnimi 
dejavnostmi. Nova Cerkev je lokalno središče, 
umeščeno ob robu približno kilometer široke doline, na 
rahlo dvignjeni planoti blizu sotočja rečice Hudinje in 
potoka Dobrnice. Nadmorska višina naselja je cca. 300 
m 

(2) Območje 5a omejuje na severu občinska cesta, na 
katero se bo to območje tudi prometno navezovalo, 
gozdni rob proti severovzhodu ter urbane površine oz. 
površine namenjene gradnji proti vzhodu in jugu. Na 
zahodu območje omejuje deloma kanaliziran potok. 
Zemljišče se nahaja na platoju nad središčem kraja ter 
predstavlja logično zapolnitev urbanega prostora. 
(3) Območje ureditve 5a se nahaja v vzhodnem delu 
vplivnega območja varovanega naselja Nova Cerkev, ki 
je v Registru kulturne dediščine vpisana kot Nova 
Cerkev – Trško naselje, EŠD 12183. To območje 
celostno zaokrožuje trško naselje Nova Cerkev in ga 
smiselno povezuje z novejšim naseljem na severu 
ureditve ter predvideno ureditvijo po ZN URŠT 
(4) Območje ureditve 5a se v svojem zahodnem delu 
delno nahaja znotraj potencialno poplavno ogroženega 
območja. 
(5) Območje ureditve 5b omejuje obstoječa pozidava 
proti zahodu, lokalna pot na severu in jugu ter kmetijske 
površine proti vzhodu. To območje predstavlja zaključek 
in zaokrožitev ter popolnitev  skrajnega vzhodnega roba 
naselja Nova Cerkev in povezuje novejše objekte s 
skrajnim robom obstoječe pozidave. 

 
7. člen 

(vrste dopustnih dejavnosti) 

(1) Ureditveno območje Nova Cerkev 5 se namenja 
individualni stanovanjski gradnji s spremljajočimi 
dejavnostmi. 

 
8. člen 

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin) 

(1) Območje ureditve 5a 
Znotraj območja z oznako 5a se predvidi gradnja do 12 
individualnih stanovanjskih objektov. Dostop do 
objektov bo omogočen preko načrtovane dovozne ceste 
na območje, ki se priključuje na severnem delu na 
obstoječo občinsko cesto, v južnem delu pa na cesto, 
predvideno z ZN URŠT. Za potrebe gradnje in 
obratovanja stanovanjskih stavb se zgradi gospodarska 
in javna infrastruktura. Le-ta mora biti izvedena pred 
gradnjo posameznih objektov. 
Kot povezavo tega območja z varovanim središčem 
naselja Nova Cerkev so predlagane nove ureditve 
umeščene v prostor tako, da predstavljajo smiselni 
prehod med varovanim središčem kraja in novejšimi 
ureditvami na severu, vzhodu ter jugu. 
(2) Območje ureditve 5b 
Znotraj območja z oznako 5b se predvidi gradnja do 4 
individualnih stanovanjskih objektov. Dostop do 
objektov bo omogočen preko obstoječe dovozne ceste 
na območje, ki poteka po jugo-zahodnem delu območja. 
Za potrebe gradnje in obratovanja stanovanjskih stavb 
se zgradi gospodarska in javna infrastruktura. Le-ta 
mora biti izvedena pred gradnjo posameznih objektov. 
Območje 5b sledi vzorcu novejše pozidave in z ravno 
linijo pozidave tudi zaključi naselje. 
 

9. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) 

(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del 
Na območju OPPN je dopustna: 

 Gradnja novega objekta, 

 Rekonstrukcija, 

 Dozidava in nadzidava, 

 Spreminjanje namembnosti dela objekta 

 Odstranitev objekta in 

 Vzdrževanje 
(2) Pri načrtovanju se upošteva obstoječa stanovanjska 
gradnja širšega območja s pridihom sodobnega 
oblikovanja objektov, energetska učinkovitost ter pogoji 
upravljavcev prostora. 
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(3) Znotraj novega ureditvenega območja je na 
posamezni parceli potrebno poleg gradnje objektov 
zagotoviti zadostne zelene površine, ki naj zajemajo 
vsaj 30% zemljišča, namenjenega gradnji. 
(4) Možna je gradnja individualnih stanovanjskih 
objektov etažnosti do K+P+M ter potrebna gospodarska 
in javna infrastruktura. Kletna etaža se lahko opusti. 
(5) Tlorisne dimenzije novih stanovanjskih objektov se 
določijo v gradbenih mejah 10 m x 19 m (za gradbene 
parcele A1 – A10 in B1 – B4) ter 12m x 17m (za 
gradbene parcele A11 – A12). Objekti ne smejo 
presegati teh mej, lahko pa se jih dotikajo ali pa so 
manjši. V območju 5a naj bodo objekti v osnovi 
podolgovati, v območju 5b pa je dovoljeno tudi 
svobodnejše arhitekturno oblikovanje pod pogojem, da 
so upoštevani pogoji iz 7. odstavka tega člena. 
(6) Na območju 5a je dovoljena dvokapna streha z 
naklonom 38 – 42 stopinj z opečno kritino oziroma 
takšno, ki je v teksturi in barvi opečni kritini čim bolj 
podobna. Smer glavnega slemena je razvidna iz 
grafične priloge, ki je podlaga temu odloku in naj čim 
bolj sledi plastnicam terena. Sekundarni deli stavbe 
(izzidani ali dograjeni del stavbe) je pogojno dopusten v 
obliki pravokotnega izzidka ali nadstreška, ki mora biti 
kompozicijsko skladen s stavbno celoto. Barva fasade 
mora biti umirjena – v zemeljskih odtenkih pastelnih 
tonov.  
(7) Na območju 5b je dovoljena dvokapna streha s 
slemenom v smeri daljše stranice oziroma  se zgleduje 
po obstoječih objektih v gravitacijskem območju. Kritina 
je opečna oziroma takšna, ki je v teksturi in barvi opečni 
kritini čim bolj podobna.  
Razmerje gabaritov (oziroma oblika) objektov je 
pogojena z  velikostjo in obliko gradbene parcele, sledi 
plastnicam terena in funkciji. Objekti v gravitacijskem 
območju so med seboj po gradbeni masi in obliki 
skladni. 
Sekundarni deli stavbe (izzidani ali dograjeni del 
stavbe) so dopusten v obliki pravokotnega izzidka ali 
nadstreška, ki mora biti kompozicijsko skladen s 
stavbno celoto. Barva fasade mora biti umirjena – v 
zemeljskih odtenkih pastelnih tonov.  
(8) Vsem stanovanjskim objektom se lahko manjši del 
stavbe nameni za poslovni del za mirno dejavnost. 
(9) Na območju je dovoljena gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov po Uredbi o vrstah objektov glede 
na zahtevnost pod pogojem, da se zagotovi minimalni 
30% delež zelenih površin posamezne parcele ter 
minimalni odmik od sosednjega zemljišča 2m. Tovrstni 
objekti se smejo umeščati v prostor tudi izven določenih 
gradbenih meja. 
 

10. člen 
(prometna infrastruktura) 

(1) Ceste 
Priključek na javno pot št: 964261 (Nova Cerkev-
Novake), bo izveden iz zemljišča s parcelno št. 657 za 
območja »5a« in za območje »5b« po parceli št: 882/1 
in 689/2, vse parcele k.o. Strmec pri Vojniku. 
Priključek na občinsko cestno omrežje mora biti zgrajen 
v smislu izpolnjevanja 54. člena Zakona o javnih cestah 
in 43. člena Odloka o občinskih cestah. Upoštevati je 
potrebno elemente za projektiranje priključkov za vrsto 
in količino prometa, ki se bo odvijal ma priključku na 
kategorizirano občinsko cesto. 
Priključek mora biti prilagojen niveleti ceste na katero se 
priključuje. Kot med osjo priključka in osjo lokalne ceste 
mora biti med 750 in 1050. 
Meteorne in druge vode s parcele posameznega 
investitorja in cestnega priključka ne smejo pritekati na 
cesto ali na njej zastajati, zato je za te površine 
potrebno predvideti odvodnjavanje. 

Priključek na javno pot mora biti izveden tako, da ne 
ogroža cestnega telesa, kakor tudi ne prometa na njem. 
Priključek in njegova neposredna okolica ob cesti 
morata biti urejena tako, da je zadovoljena zadostna 
preglednost s ceste na priključek in obratno. 
(2) Mirujoč promet 
Vsak investitor je dolžan na svoji parceli zagotoviti 
prostor za obračanje vozil tako, da se prepreči vzvratno 
vključevanje vozil na cesto. 
Vsak investitor je dolžan na svoji parceli zagotoviti 
minimalno 2 PM. 

 
11. člen 

(energetska infrastruktura) 

(1) Obstoječe stanje 
V območju predvidene ureditve individualnih 
stanovanjskih objektov – območje A poteka obstoječi 
nizkonapetostni elektroenergetski nadzemni vod, 
katerega je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor in 
ga je potrebno pred pričetkom del preurediti. 
Predvidena je rekonstrukcija in kabliranje tega voda v 
zemljo ter posledična opustitev zračnega voda, da se s 
tem sprostijo potrebne površine za gradnjo. 
Energija za napajanje predvidenih objektov v območju A 
in območju B je na razpolago na nizkonapetostnih 
zbiralkah obstoječe TP Strmec šola. 
(2) Predvidena ureditev 
Za napajanje predvidenih objektov v območju  OPPN – 
območje A je potrebno predvideti nov nizkonapetostni 
vod od TP Strmec šola do predvidene prostostoječe 
razdelilne omarice, iz katere se bodo napajale 
posamezne priključno merilne omarice za objekte. 
Za napajanje objektov v območju B je potrebno 
predvideti nov nizkonapetostni vod od TP Strmec šola 
do obstoječega stojnega mesta tč. A. Od obstoječega 
stojnega mesta tč. A do obstoječe razdelilne omarice 
R2 je že položen podzemni vod, preko katerega se 
bodo napalaji obstoječi in predvideni objekti območja B. 
Iz razdelilne omarice R2 se bodo napajale priključne 
merilne omarice za posamezne objekte. 
V fazi izdelave projektne dokumentacije si je za 
priključitev predvidenih objektov v območju OPPN 
potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti soglasje za 
priključitev na distribucijsko omrežje. 
Za potrebe energetske infrastrukture je izdelana idejna 
zasnova elektrifikacije območja 66-E-12 projektanta 
Enering d.o.o., avgust 2012. 
 

12. člen 
(telekomunikacijska infrastruktura) 

(1) Telekom Slovenije d.d.: 
Na obravnavanem območju ni javnega TK omrežja v 
upravljanju Telekoma Slovenije, zato ni na razpolago 
novih TK kapacitet. 
(2) Elektro Turnšek d.o.o. 
Na območju »A« in območju »B«, je že zgrajen primarni 
in sekundarni razvod kabelsko razdelilnega sistema 
KRS, zato je pri načrtovanju objektov in ostale 
infrastrukture smiselno predvideti KRS sistem. 
Za priključitev predvidenih objektov na omrežje KRS je 
za izvedbo dovoda signalov TV in radijskih programov 
ter interneta za nove objekte od obstoječe razdelilne 
omarice KRS potrebno zgraditi novo kabelsko 
kanalizacijo ter izvesti koaksialni razvod.  
Za vso telekomunikacijsko infrastrukturo (primarni in 
sekundarni vod, novogradnja priključkov KRS, 
morebitne prestavitve ali zaščite obstoječih podzemnih 
vodov…) na obravnavanem območju, bo potrebno 
izdelati projektno dokumentacijo v sklopu načrtovanja in 
izgradnje komunalne, prometne in energetske opreme 
na območju. 
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13. člen 
(vodovod in kanalizacija) 

(1) Smernice za infrastrukturo v varovalnem pasu 
vodovoda in kanalizacije 
Pri projektiranju in gradnji infrastrukturnih vodov je 
potrebno upoštevati naslednje odmike teh vodov od osi 
javnega vodovoda in zunanje stene javnega kanala: 

 Odmik pri približevanju  1,0 m 

 Odmik pri križanju 0,5 m 
Za območje ki se ureja s tem OPPN je izdelana idejna 
zasnova komunalne opreme območja. 
 
Vodovod 

(2) Varovalni pas vodovoda 
Vodovod na območju obravnavanega OPPN je del 
Osrednjega vodovodnega sistema Celje. Gradnja na 
območju obravnavanega OPPN-a je predvidena v 
območju varovalnega pasu javnega vodovoda. 
Predvideni objekti morajo biti oddaljeni najmanj 3 m od 
osi obstoječega javnega vodovoda, oz. javni vodovod je 
potrebno prestaviti najmanj 3 m stran od predvidenih 
objektov. Natančnost vrisa javnega vodovoda na 
priloženi situaciji je omejena, zato se lahko v fazi 
projektiranja naroči zakoličba vodovoda na terenu. 
Javni vodovod prestavi upravljalec javnega vodovoda 
na stroške investitorja.  
Po zaključku zunanje ureditve se mora javni vodovod 
nahajati najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto 
terena. V nasprotnem primeru je potrebno javni 
vodovod prestaviti najmanj 1 m in največ 2,5 m pod 
novo koto terena na stroške investitorja. 
(3) Smernice za priključitev na javno vodovodno 
omrežje 
Oskrba objektov z vodo na območju »5a« je možna iz 
javnega vodovoda PE Ø40 mm, PE Ø80 mm in PE Ø50 
mm. Priključitev na vodovod je možna pod pogojem, da 
je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda. 
Za oskrbo objektov z vodo na območju »5b«, je 
potrebno za to območje predvideti vodovodni sistem 
brez slepih vodov, ki bo navezan na obstoječi javni 
vodovod. Pri projektiranju vodovoda je potrebno 
upoštevati tudi zahteve glede zagotavljanja požarne 
varnosti. Za zagotavljanje požarne varnosti na območju, 
se del obstoječega vodovoda PE Ø40 mm rekonstruira 
in poveča na dimenzijo PE Ø80 mm ter zgradi en 
nadzemni hidrant za zagotavljanje zadostne količine 
požarne vode. 
Za predviden vodovod je potrebno izdelati načrt 
vodovoda in si zanj pridobiti soglasje upravljalca 
vodovoda pred izdajo »Soglasja k projektnim rešitvam« 
za prvi objekt iz območja obravnavanega OPPN. 
Predviden vodovod mora biti zgrajen in predan v last 
Občini Vojnik in v upravljanje javnemu podjetju 
Vodovod-kanalizacija d.o.o. pred izdajo »Soglasja za 
priključitev« za prvi objekt iz območja OPPN. 
Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju 
obravnavanega OPPN se v normalnih razmerah giblje 
med 330 m in 350 nadmorske višine. 
Za priključitev internih instalacij posameznih 
enostanovanjskih hiš na vodovodno omrežje je 
potrebno zgraditi vodovodne priključke iz cevi polietilen 
1"-10 barov. 
Vodomeri se vgradijo zunaj objektov v tipske toplotno 
izolirane vodomerne jaške. 
(4) Smernice za projektiranje vodovoda 
Vodovodne cevi je potrebno projektirati na globini 
najmanj 1,2 m pod koto terena in najmanj 3 m stran od 
objektov. 
Zaradi zagotavljanja kvalitete pitne vode na vodovodu ni 
dovoljeno projektiranih slepih vodov. 
V vozliščih je potrebno predvideti sekundarne ventile. 

Za spajanje PE cevi se ne sme uporabljati zobatih 
nabijalnih spojk. 
Cevi iz duktilne litine, spajane na pero in utor, morajo 
imeti spoje sidrane in varovane z varovalnim obročem. 
Hidrant mora imeti med hidrantnim ventilom in N-kosom 
vgrajen FF-kos dolžine min. 300 mm. 
Vsi izpusti morajo imeti na koncu cevi vgrajeno žabjo 
zaklopko. 
Ventili, zračniki, hidranti in ostale armature, ki so 
vgrajene podzemno, morajo biti na terenu označene z 
označevalno tablico. 
Priključitev novozgrajenega vodovoda na obstoječi javni 
vodovod izvede upravljalec javnega vodovoda 
»Vodovod-Kanalizacija d.o.o.« na stroške investitorja. 
Pred tehničnim pregledom je potrebno upravljalcu 
javnega vodovoda predložiti geodetske posnetke, 
skladne z GJI standardom, in projekte PID za zgrajeni 
vodovod, zapisnik o dezinfekciji vodovoda, zapisnik o 
tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805 »Metoda z 
ugotavljanjem izgube tlaka«, in potrdilo o preizkusu 
hidrantnega omrežja. 
 
Kanalizacija 

(5) Varovalni pas kanalizacije 
Gradnja na območju obravnavanega OPPN-a je 
predvidena v območju varovalnega pasu javne 
kanalizacije. 
Predvideni objekti morajo biti oddaljeni najmanj 3 m od 
osi obstoječega javnega kanala. 
Po zaključku zunanje ureditve se mora javni kanal 
nahajati najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto 
terena. V nasprotnem primeru je potrebno javni kala 
prestaviti najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto 
terena. 
(6) Kanalizacija in obveznost priključevanja na javno 
kanalizacijsko omrežje 
Komunalne odpadne vode in meterone vode je 
potrebno odvajati ločeno. 
Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov je 
potrebno predvideti nove veje fekalne kanalizacije, ki se 
priključujejo na obstoječo javno kanalizacijo preko 
obstoječih revizijskih jaškov.  Potrebno je izdelati načrt 
predvidene fekalne kanalizacije, si naj pridobiti soglasje 
upravljalca javne kanalizacije pred izdajo »Soglasja k 
projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja 
obravnavanega OPPN. Predvidena kanalizacija mora 
biti zgrajena in predana v last Občini Vojnik ter v 
upravljanje javnemu podjetju Vodovod-Kanalizacija 
d.o.o. pred izdajo »Soglasja za priključitev« za prvi 
objekt iz območja OPPN.  
Interna kanalizacija posameznega objekta, ki poteka 
skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena 
brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročile 
povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov 
pod nivojem javne kanalizacije morajo biti speljane v 
javno kanalizacijo preko črpališča. 
Za odvod meteornih vod je potrebno izdelati načrt 
predvidene meteorne kanalizacije z iztokom v 
površinski odvodnik. Potrebni so ukrepi za zmanjšanje 
odtoka padavinskih voda z urbanih površin v 
kanalizacijo oz. v vodotoke (Zakon o vodah – UL RS št. 
67/02, 57/08, Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo – 
UL RS št. 47/05, 45/07 in 79/09), zato je potrebno za 
meteorne vode s streh in povoznih površin predvideti 
zadrževanje meteornih vod oz. zadrževalne bazene in 
podobne rešitve. Potrebno je izdelati načrt predvidene 
meteorne kanalizacije in si zanj pridobiti soglasje 
upravljalca javne kanalizacije pred izdejo »Soglasja k 
projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja 
obravnavanega OPPN. Meteorna kanalizacija mora biti 
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zgrajena pred izdajo »Soglasja za priključitev« za prvi 
objekt iz območja OPPN. 
(7) Smernice za projektiranje kanalizacije 
Kanalizacijo je potrebno projektirati najmanj 3 m stran 
od objektov. 
Revizijski jaški morajo biti iz prefabriciranih AB cevi 
premera 1000 mm z nastavki z gumijastim tesnilom. 
Dimenzije 800 mm so lahko le jaški globine manj kot 1 
m. 
Revizijski jaški morajo biti opremljeni s prezračevalnimi 
pokrovi. 
Pred tehničnim pregledom je potrebno upravljalcu javne 
kanalizacije predložiti geodetske posnetke, skladne z 
GJI standardom, in projekte PID za zgrajeni 
kanalizacijo, posnetek pregleda s kamero, za 
gravitacijsko kanalizacijo zapisnik o preizkusu tesnosti 
kanalov po SIST EN 1610 z zrakom – postopek L ter za 
tlačne fekalne kanale zapisnik o preizkusu tesnosti po 
SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka«. 
 

14. člen 
(obveznost priključevanja) 

Predvideni objekti na območju OPPN se morajo 
priključiti na vso načrtovano gospodarsko infrastrukturo 
pod pogoji upravljavcev. 
 
VII.  Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine 
 

15. člen 
(kulturna dediščina) 

(1) Območje kulturne dediščine 
Načrtovana gradnja v območju 5a se nahaja v 
vzhodnem delu vplivnega območja varovanega naselja 
Nova Cerkev, ki je v Registru kulturne dediščine pri 
Ministrstvu za kulturo vpisana kot Nova Cerkev – Trško 
naselje, EDŠ 12183. 
Načrtovana gradnja v območju 5b se nahaja izven 
vplivnega območja varovanega naselja. 
Obe območji pa se nahajata tudi v širšem varovalnem 
območju dediščine ŠO 51 Vojnik  Dobrna – Vitanje. 
Območje je (še) opredeljeno v veljavnih prostorskih 
sestavinah planskih aktov Občine Vojnik, vendar je v 
tem času izgubilo svoje dediščinske lastnosti zaradi 
katerih je bilo prepoznano kot varovano območje. 
(2) Smernice za načrtovanje prostorske ureditve 
V območju urejanja velja varstveni režim za vplivno 
območje kulturne dediščine: 

 Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in 
dominantnost dediščine, 

 Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili 
imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali 
materialno substanco kulturne dediščine. 

 Dovoljene so ureditve, ki spodbujajo razvoj in 
ponovno uporabo kulturne dediščine. 

(3) Varstveni režim za arheološke ostaline 
Na celotnem območju urejanja veljajo tudi splošna 
zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin, ki 
naj se upoštevajo pri gradnji: 
 
Strokovni nadzor nad posegi 

V kolikor predhodne arheološke raziskave niso 
opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je 
zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi 
s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop 
do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik 
zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki 
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Celje vsaj 10 
dni pred pričetkom zemeljskih del. 
 

Odkritje arheološke ostaline 
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika 
zemljišča/investitorja/odgovornega vodja del ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano 
na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno 
enoto ZVKD, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških 
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, 
lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi 
za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave 
arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove 
gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj 
arheološke ostaline. 
(4) Opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev 
Zaradi neposredne bližine starega naselja in ohranjanja 
kvalitetnih vedut iz vzhodne strani, se z umestitvijo 
novih načrtovanih individualnih hiš v prostor upošteva 
kontinuiteta stare pozidave, obstoječi relief in obstoječi 
rob gozdne zaplate ter tako ustrezno zaokroži celotno 
naselje na severovzhodni strani. Hiše naj bodo pritlične 
z izrabljeno mansardo (K+P+M), arhitekturno 
oblikovanje hiš naj sloni na tradiciji stavbarstva širšega 
prostora, hkrati je priporočljiv sodoben arhitekturni 
pristop pri oblikovanju, z uporabo sodobnih materialov. 
Hiše naj imajo podolgovate mase, strehe s simetričnimi 
dvokapnicami, kritimi z opečno kritino, kompozicijsko 
usklajene odprtine ter fasade v svetlih, nevtralnih 
barvnih tonih. Ureditev okolice objektov naj upošteva 
obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih 
podpornih zidov ter z avtohtono zasaditvijo. Urbana 
oprema je lahko sodobno oblikovana. 
 
VIII.  Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, 

naravnih virov in ohranjanja narave 
 

16. člen 
(varstvo voda) 

(1) Nižje ležeči teren območja »5a« v svojem 
zahodnem delu, ki leži neposredno ob neimenovanem 
potoku, desnem pritoku Novaškega grabna, je lahko ob 
visokih vodah poplavno ogrožen. Gradbena meja 
objektov je od tega s strani poplav potencialno 
ogroženega pasu umaknjena v notranjost in na višje 
ležeče dele območja. Višinsko se objekti v prostor 
umeščajo tako, da so najnižje ležeči deli objektov na 
zahodnem delu območja "5a" locirani minimalno na koti 
297.50 m n.v., to je od 1,90 m do 2,10 m nad koto 
obstoječega terena ob potoku in 0,20 m nad koto 
obstoječe ceste ter se tako umeščajo izven potencialno 
poplavno ogroženega območja. 
(2) Odvodnjavanje padavinskih vod urediti v skladu z 
določili 92. člena Zakona o vodah in sicer na tak način, 
da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok 
padavinskih vod z utrjenih površin, kar pomeni, da je 
potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 
iztokom. Padavinske vode iz obravnavanega območja 
(iz strehe, parkirišča, ceste…) je potrebno prioritetno 
ponikniti, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane 
izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Iz 
geomehanskega poročila mora biti razvidno ali je 
ponikanje padavinskih vod možno in da to ne bo 
ogrožalo stabilnosti zemljišča. Če ponikanje zaradi 
sestave tal ni možno, je treba padavinske vode speljati 
v površinski odvodnik. V primeru ureditve izpusta 
odpadnih padavinskih voda v vode mora biti izpustna 
glava načrtovana pod naklonom brežine vodotoka in ne 
sme segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka 
mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge 
vodotoka pred vodno erozijo. 
(3) Vsi posegi v prostor (objekti, zunanje ureditev, 
ograja…) morajo biti skladno s 14. In 37. členom  
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Zakona o vodah od meje vodnega zemljišča, to je od 
zgornjega roba brežine neimenovanega potoka, ki je 
vodotok II. reda, odmaknjeni 5 m. V grafičnem delu 
projekta, ki je podlaga tega odloka,  je vrisana meja 
vodnega zemljišča ter priobalni pas vodotoka. 
(4) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede 
samo na podlagi vodnega soglasja. 
 

17. člen 
(varstvo pred hrupom) 

Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Ur.list RS št. 105/05) sodi obravnavano 
območje v II. Območje varstva pred hrupom. Za to 
območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in 
mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje 
objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo 
biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti 
oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani 
gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni 
hrupa. 
 

18. člen 
(varstvo zraka) 

Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti 
povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni 
energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter 
ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala 
na sprejemljivi ravni. 
 

19. člen 
(ravnanje z odpadki) 

Za objekte je potrebno zagotoviti zbirno mesto za 
odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se 
postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in 
odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke 
prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, 
če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz 
odpadkov. Predvideni način odvoza odpadkov mora 
ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki 
jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja z 
komunalnimi odpadki. 
 

20. člen 
(varstvo tal) 

Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je 
potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev 
zelenic ter ostalih zelenih površin. 
 

21. člen 
(ohranjanje narave) 

Na obravnavanem območju se ne nahajajo naravne 
vrednote, zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih 
pogojev in soglasij. 
 

22. člen 
(varstvo gozdov) 

(1) Pogoji s področja gozdarstva za območje 5a 
Zaradi zagotavljanja varnosti stanovanjskih objektov ter 
ohranitve gozdnega roba je priporočljivo objekte 
odmakniti od le tega vsaj 1 drevesno višino odraslega 
gozdnega drevja. Na lokaciji je ocenjeno, da odraslo 
gozdno drevje dosega višine do 25 metrov. V skladu z 
določili Odloka o strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije (Ur. l. RS 76/2004) je potrebno pri formiranju 
novega naselja upoštevati naravne danosti in omejitve 
tako, da samo premoženje prebivalcev ni ogroženo in ni 
nevarnosti za povzročitev gospodarske škode. Obenem 
je potrebno naselja snovati tako, da je zagotovljena 
smotrna raba energije. Ob obstoječem gozdnem robu 
se tako lahko načrtuje dostopna prometnica ter 

morebitna parkirišča v območju stavbišča, gradnja 
drugih objektov pa ni sprejemljiva.  
Odmik je lahko tudi manjši, vendar v tem primeru 
priporočamo sklenitev pisnega dogovora z lastniki 
gozdnih površin. 
Posek pasu gozdnega drevja ob načrtovani prostorski 
ureditvi ni sprejemljiv. 
Gradnja so dovoljene samo znotraj meja OPPN. 
Odlaganje gradbenih odpadkov, začasno deponiranje 
gradbenih materialov ali viškov odkopane zemljine na 
sosednjih gozdnih površinah ni sprejemljivo. 
Zaradi zagotavljanja dostopa do gozda je potrebno 
zagotoviti ustrezno prometnico – gozdno vleko po robu 
območja obdelave. Ob stiku gozdne vleke z javno cesto 
mora ostati rezerviran prostor za začasno deponijo lesa. 
V primeru poseganja v obstoječ gozd ali gozdni rob je 
potrebno dovoljenje za poseg v prostor v skladu s 
predpisi o urejanju prostora. 
Pri posegih v gozd in gozdni prostor se je potrebno 
izogibati vseh dejanj, ki lahko gozd razvrednotijo ali ga 
poškodujejo. 
(2) Smernice za projektiranje 
Stavbe naj bodo od obstoječega gozdnega roba 
odmaknjene vsaj 25 metrov, ostali objekti in ureditve, ki 
so v nivoju zemljišča (cesta, vodovodi, ograje….), pa 
morajo biti odmaknjeni od meje gozda, ki bo po 
predlagani spremembi ostal gozd, vsaj 2 m.  
Vlagatelj oz. lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi 
posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do 
sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot 
doslej. V primeru načrtovanih gradenj stanovanjskih 
stavb, posebej pa naselij, pa je potrebno zagotoviti 
možnost izvoza lesa preko območja naselja. 
Morebitne panje ter odvečni odkopni material, ki bi 
nastajal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, saj lahko 
to negativno vpliva na obstoječ gozdni sestoj, ampak le 
na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala 
oz. ga je potrebno vkopati v zasip. Deponije viškov 
gradbenega materiala je potrebno predvideti ob izdelavi 
OPPN in morajo biti v primeru, da se nahajajo v 
območju gradnje znotraj ureditvenega območja OPPN. 
Gradnja začasnih ali pomožnih objektov z namenom 
urejanja gradbišča v gozdu ali na gozdnem robu ni 
dovoljena. Prav tako v gozdu ali na gozdnem robu ni 
dovoljeno deponiranje gradbenega materiala ali 
gradbenih odpadkov. 
Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne 
poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem 
gozdnem drevju in na gozdnih poteh in začasnih 
gradbenih površinah. Teren ob objektu, je v delu kjer je 
gozd, potrebno vzpostaviti v prvotno stanje. 
Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila 
Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi 
ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesenih 
sortimentov (Ur.l. RS, št. 55/94, 95/04) in Uredbo o 
varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur.l. RS, št. 
26/93, 62/95, 4/06). 
Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja. 
Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno 
pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, KE 
Celje (54.čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z 
gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS 91/10). 
Delavec je dosegljiv na sedežu Zavoda za gozdove 
Slovenije, Krajevni enoti Celje, Ljubljanska 13 v Celju ali 
na telefon (03) 42 55 191. 
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IX.  Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
23. člen 

(rešitve in ukrepi) 

(1) Območje 5a v svojem najbolj zahodnem delu leži v 
območju, ki je potencilano ogroženo s strani poplav. V 
ogroženem delu se ne predvideva gradnja objektov, niti 
druge ureditve, ki bi poslabšale poplavno ogroženost in 
s tem povezano erozijsko nevarnost. 
(2) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati 
projektni pospešek tal za lokacijo gradnje po Potresni 
karti Slovenije. Ta znaša v času priprave tega OPPN 
0,125g 
(3) Razlitja nevarnih snovi se na območju ne pričakuje. 
V kolikor bi do razlitja prišlo, je potrebno nemudoma 
obvestiti pristojne službe. 
(4) Za zagotavljanje požarne varnosti območja ureditve 
se v sklopu komunalne opreme območja predvidijo 
nadzemni hidranti za gašenje morebitnega požara. Za 
zagotavljanje zadostne količine požarne vode je otrebno 
zagotoviti pretok na posameznem hidrantu min 10 L/s. 
Hidrnatno omrežje se načrtuje tako, da so vsi 
predvideni objekti od najmanj enega hidranta 
odmaknjeni min 5 m in največ 80 m. 
(5) Vse požarnovarnostne ureditve projektirati v skladu 
z Zakonom o varstvu pred požarom. 
 
X.  Načrt parcelacije 
 

24. člen 
(parcelacija) 

(1) Za območje je potrebna nova parcelacija v kateri se 
bodo odmerila zemljišča za prometne javne površine in 
izvedla parcelacija za predvidene objekte. 
(2) Nova parcelacija je razvidna iz grafičnega dela 
projekta. 
(3) Parcelacija je okvirna in jo je možno pred izvedbo 
prostorskega akta spremeniti. 
 
XI.  Etapnost prostorske ureditve 

 
25. člen 

(etapnost izvedbe) 

(1) Načrtovane gradnje enostanovanjskih stavb se 
lahko izvedejo fazno, pri čemer je pogoj izvedena 
komunalna opremljenost posameznega območja. 
(2) Območji 5a in 5b se lahko izvajata neodvisno. 
 
XII.  Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev 
 

26. člen 
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 

oblikovalskih in tehničnih rešitev) 

(1) Na področju velikosti posameznih objektov so 
možna odstopanja v smeri povečanja osnovnega tlorisa 
do 10%. Omejitev v smeri zmanjšanja osnovnega tlorisa 
ni. 
(2) Povečanje etažnosti objektov ni dopustna. 
(3) Možne so drugačne tehnične rešitve izvedbe 
prometne, energetske in komunalne infrastrukture, v 
kolikor se doseže racionalnejša tehnična rešitev in 
boljša izraba prostora. Z vsemi spremembami morajo 
soglašati posamezni soglasje dajalci in upravitelji 
prostora. 
 

XIII.  Usmeritve za določitev meril in pogojev po 
prenehanju veljavnosti OPPN 

 
27. člen 

(trajanje veljavnosti OPPN) 

Ta OPPN preneha veljati, ko ga nadomesti nov 
prostorski akt oziroma se tako določi s sklepom Sveta 
občine Vojnik. 
 
XIV.  Končne določbe 
 

28. člen 
(dostopnost) 

Projekt, ki je podlaga temu odloku je na voljo za 
vpogled pri pristojni službi občine Vojnik ter na Upravni 
enoti Celje, oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in 
gospodarstvo. 
 

29. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanem tega OPPN izvajajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja. 
 

30. člen 
(začetek veljavnosti) 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Vojnik, dne 15.5.2014            Župan 
Številka: 3505-0004-2011/7 
 

 Občina Vojnik 
 Benedikt Podergajs, župan 
 

 
 
385. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 38/2011) je Občinski svet 
Občine Vojnik na 28. redni seji, dne 03.04.2014 sprejel  
 

SKLEP 
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

S tem sklepom se ukinejo kot javno dobro nepremičnine 
s parc. št. 1015/9 (opuščena cesta v izmeri 111 m2), 
k.o. 1052 - PODGORJE (ID 6165004), parc.št.  1015/10 
(opuščena cesta v izmeri 95 m2), k.o. 1052 - 
PODGORJE (ID 6164996) in parc.št. 1409/0 (opuščena 
cesta v izmeri 396 m2), k.o. 1051 - VERPETE (ID 
1656752), parc.št. 550/6 (opuščena cesta v izmeri 81 
m2), k.o. 1048 - SOCKA (ID 6188642), parc.št. 550/5 
(opuščena cesta v izmeri 30 m2), k.o. 1048 - SOCKA 
(ID 6188643), parc.št. 550/3 (opuščena cesta v izmeri 
321 m2), k.o. 1048 - SOCKA (ID 6188645), parc.št. 
550/4 (opuščena cesta v izmeri 14 m2), k.o. 1048 - 
SOCKA (ID 6188644) , parc.št 550/2 (opuščena cesta v 
izmeri 31 m2) k.o. 1048 - SOCKA (ID 6188645), parc.št. 
549/3 (opuščena cesta v izmeri 450 m2), k.o. 1048 - 
SOCKA (ID 6083230), parc.št. 549/4 (opuščena cesta v 
izmeri 536 m2), k.o. 1048 - SOCKA (ID 6083231),  
parc.št. 549/5 (opuščena cesta v izmeri 343 m2), k.o. 
1048 - SOCKA (ID 6083232), parc.št. 910/7 (opuščena 
cesta v izmeri 193m2) k.o. 1063 - BEZOVICA (ID 
6198364), in parc. št. 910/9 (opuščena cesta v izmeri 
211 m2) k.o. 1063 - BEZOVICA (ID 6198363) v zemljiški 
knjigi Okrajnega sodišča v Celju. 
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2. člen 

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti 
značaj družbena lastnina v splošni rabi in postanejo 
lastnina Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik, matična 
številka 5880386. 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  
Vojnik, 3.4.2014 
 

 Občina Vojnik 
 Benedikt Podergajs, župan 
 

 
 

OBČINA ZREČE 
 

386. Odlok o delovnih telesih v Občini Zreče 
 

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in tretjega odstavka 23. 
člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je 
Občinski svet Občine Zreče na 23. redni seji dne 
14.5.2014 sprejel 
 

ODLOK 
O DELOVNIH TELESIH V OBČINI ZREČE 

 
I.  Splošne določbe 
 

1. člen 

S tem odlokom se ustanovijo delovna telesa v Občini 
Zreče, določa se njihovo številčno sestavo, naloge, 
pristojnosti in način njihovega dela. 
 

2. člen 

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

3. člen 

Delovna telesa v Občini Zreče so: 
1. Delovna telesa občinskega sveta, 
2. Druga delovna telesa.  

 
II.  Delovna telesa občinskega sveta  

 
4. člen 

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in 
odborov kot svoja stalna delovna telesa.  
 

5. člen 

Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko 
občinski svet ustanovi občasna delovna telesa. Z 
imenovanjem se določijo naloge delovnega telesa in 
število članov ter opravi imenovanje.  

 
6. člen 

Občinski svet ima poleg stalnih in občasnih delovnih 
teles še delovna telesa, ki jih občina mora ustanoviti na 
podlagi posameznih zakonskih in podzakonskih aktov, 
ki določajo njihovo sestavo, pristojnosti in naloge. Z 
imenovanjem se določijo naloge delovnega telesa in 
število članov ter opravi imenovanje. 
 

7. člen 

(1) Delovna telesa občinskega sveta so odbori in 
komisije občinskega sveta, ki v okviru svojega 
delovnega področja, določenega s poslovnikom 
občinskega sveta in s tem odlokom, obravnavajo 
zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo 
občinskemu svetu mnenja in predloge. 
(2) Delovna telesa občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
pristojnosti občinskega sveta, razen proračuna in 
zaključnega računa proračuna ter drugih aktov, za 
katere je v zakonu ali statutu določeno, da jih sprejme 
občinski svet na predlog župana. 
(3) Delovna telesa občinskega sveta so za svoje delo 
odgovorna občinskemu svetu in so mu na njegovo 
zahtevo dolžna poročati o svojem delu. 
 

8. člen 

V kolikor organizacijo in način dela delovnih teles 
občinskega sveta ne določa ta odlok, se uporabljajo 
določbe poslovnika občinskega sveta. Delovno telo 
lahko sprejme tudi svoj poslovnik. 
 

9. člen 

(1) Delovna telesa občinskega sveta imajo predsednika, 
podpredsednika in določeno število članov. 
(2) Člane komisij in odborov občinskega sveta iz 4. in 5. 
člena tega odloka imenuje občinski svet izmed svojih 
članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 
Predlog kandidatov za predsednika, podpredsednika in 
člane delovnega telesa občinskega sveta pripravi 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
pri čemer predloge za člane delovnega telesa 
predhodno uskladi z županom in političnimi strankami. 
(3) Člane komisij in odborov občinskega sveta iz 6. 
člena tega odloka imenuje občinski svet skladno s 
predpisom, ki določa imenovanje delovnega telesa. 
(4) Občani, ki so člani delovnih teles občinskega sveta, 
se imenujejo izmed strokovnjakov s posameznega 
področja dela delovnega telesa občinskega sveta. V 
kolikor na območju občine Zreče ni občanov 
strokovnjakov s posameznega področja delovnega 
telesa, se lahko v delovno telo imenujejo strokovnjaki, ki 
niso občani.   
(5) Delo stalnega delovnega telesa občinskega sveta 
vodi član občinskega sveta kot predsednik. Delo drugih 
delovnih teles občinskega sveta vodi predsednik, ki ga 
določi občinski svet ob imenovanju. 

 
10. člen 

Članstvo v delovnem telesu občinskega sveta ni 
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z 
delom v občinski upravi. 
 

11. člen 

(1) Predsedniki, podpredsedniki in člani delovnih teles 
občinskega sveta iz 4. člena tega odloka se imenujejo 
za mandatno obdobje občinskega sveta. 
(2) Predsedniki, podpredsedniki in člani delovnih teles 
občinskega sveta iz 5. in 6. člena tega odloka se 
imenujejo za čas, določen ob imenovanju delovnega 
telesa. 

 
12. člen 

(1) Predsednik delovnega telesa občinskega sveta 
sklicuje in vodi seje delovnega telesa, predlaga dnevni 
red sej delovnega telesa, organizira in vodi delo 
delovnega telesa, sodeluje z županom, podžupanom, 
člani občinskega sveta in javnimi uslužbenci občinske 
uprave, sodeluje na sejah občinskega sveta, skrbi za 
izvajanje sprejetih sklepov in opravlja druge naloge, 
določene s tem odlokom. 
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(2) Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru 
odsotnosti ali zadržanosti predsednika in pomaga 
predsedniku pri njegovem delu ter opravlja po dogovoru 
z njim zadeve iz njegovega delovnega področja.  
 

13. člen 

Občinski svet lahko razreši predsednika, 
podpredsednika, posameznega člana delovnega telesa 
občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog 
najmanj četrtine članov občinskega sveta ali Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predlog 
novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega 
sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta. 
 

14. člen 

Strokovna, tehnična in administrativna opravila za 
delovna telesa občinskega sveta opravlja strokovni 
tajnik občinske uprave, ki ga izmed javnih uslužbencev 
občinske uprave ob začetku mandata delovnega telesa 
določi župan. Strokovni tajnik delovnega telesa 
občinskega sveta pomaga predsedniku delovnega 
telesa pri pripravljanju in sklicevanju sej, daje strokovna 
mnenja, zagotavlja strokovno in dokumentirano 
obdelavo vprašanj, piše zapisnike sej in opravlja druge 
zadeve, ki mu jih naloži delovno telo, predsednik ali 
podpredsednik. 
 

15. člen 

(1) Delovno telo občinskega sveta dela na sejah. 
(2) Prvo sejo delovnega telesa občinskega sveta skliče 
župan najpozneje v roku devetdesetih dni po 
konstituiranju občinskega sveta. 
(3) Seje delovnega telesa občinskega sveta sklicuje 
predsednik delovnega telesa na lastno pobudo, na 
pobudo strokovnih služb občinske uprave, na zahtevo 
občinskega sveta ali na zahtevo ene tretjine članov 
delovnega telesa. 
(4) Delovno telo občinskega sveta lahko dela, če je na 
seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa 
sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov. 
 

16. člen 

Pri delu delovnih teles občinskega sveta lahko 
sodelujejo strokovnjaki z namenom, da podajo svoja 
strokovna mnenja in predloge o zadevah, ki se 
obravnavajo na seji delovnega telesa. 
 

17. člen 

Delovna telesa občinskega sveta imajo pravico 
zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih 
potrebujejo pri delu. 
 
Stalna delovna telesa občinskega sveta 
 

18. člen 

Občinski svet ustanovi kot stalna delovna telesa: 
1. Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, 
2. Statutarno pravno komisijo, 
3. Komisijo za negospodarske zadeve in civilno 

družbo, 
4. Komisijo za urejanje prostora in stanovanjske 

zadeve, 
5. Komisijo za gospodarstvo,  
6. Komisijo za gospodarsko javno infrastrukturo. 

 
19. člen 

(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje 
izmed svojih članov. 
 

(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge: 

 občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna 
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih 
imenuje občinski svet; 

 občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma 
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini; 

 opravlja naloge po zakonu, ki ureja nezdružljivost 
opravljanja funkcije; 

 izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi 
funkcionarjev; 

 pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in 
nagrad v skladu z Odlokom o priznanjih v Občini 
Zreče; 

 obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi 
občinski svet. 

 
20. člen 

(1) Statutarno pravna komisija ima pet članov. 
(2) Statutarno pravna komisija opravlja naslednje 
naloge: 

 pripravlja statut občine, njegove spremembe in 
dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih 
določb statuta; 

 pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove 
spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago 
posameznih določb poslovnika; 

 spremlja uporabo predpisov občine; 

 pripravlja mnenja in predloge iz svoje pristojnosti 
ter jih posreduje občinskemu svetu v obravnavo in 
sprejem; 

 obravnava in daje mnenja tudi k normativnim 
aktom, ki jih sprejema občinski svet, če tako 
predlaga pristojna komisija oziroma so mu 
dodeljena po poslovniku občinskega sveta; 

 obravnava druga vprašanja v okviru svojega 
delovnega področja.  

 
21. člen 

(1) Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo 
ima sedem članov. 
(2) Komisija za negospodarske zadeve in civilno družbo 
opravlja naslednje naloge: 

 obravnava vprašanja v zvezi s šolstvom, 
zdravstvom, kulturo, otroškim varstvom, športom, 
rekreacijo, raziskovalno dejavnostjo in društvenimi 
dejavnostmi; 

 daje mnenja k ustanovitvenim aktom javnih 
zavodov in služb lokalnega pomena; 

 pripravlja program socialne politike občine in ga 
predlaga občinskemu svetu; 

 opravlja druge naloge s področja družbenih 
dejavnosti, družine in mladine. 

 
22. člen 

(1) Komisija za urejanje prostora in stanovanjske 
zadeve ima sedem članov. 
(2) Komisija za urejanje prostora in stanovanjske 
zadeve opravlja naslednje naloge: 

 obravnava prostorske plane občine; 

 predlaga politiko prostorskega razvoja občine in 
spremlja njeno izvrševanje; 

 obravnava vprašanja načrtovanja s področja 
posegov v prostor; 

 obravnava vprašanja razvoja stanovanjskega 
gospodarstva; 

 obravnava vprašanja urejanja in gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči; 

 obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in 
kulturne dediščine; 



Št. 21/16.5.2014 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 748  

 

 

 obravnava druga vprašanja v okviru svojega 
delovnega področja. 

 
23. člen 

(1) Komisija za gospodarstvo ima sedem članov. 
(2) Komisija za gospodarstvo opravlja naslednje naloge: 

 obravnava vprašanja razvoja turizma in skrbi za 
povezavo z gostinstvom, kmetijstvom, obrtjo in 
drugimi spremljajočimi dejavnostmi, ki so 
pomembne za razvoj turizma; 

 skrbi za turistično promocijo občine; 

 daje mnenja v zvezi z razvojem posameznih 
dejavnosti, ki vplivajo na razvoj turizma; 

 oblikuje politiko turizma in jo predlaga občinskemu 
svetu; 

 obravnava politiko obrti in podjetništva vseh 
dejavnosti v občini; 

 sodeluje pri pripravi prostorskih ureditvenih 
pogojev za dejavnosti obrti in podjetništva; 

 daje mnenja v zvezi z razvojem posameznih 
prioritetnih gospodarskih dejavnosti v občini; 

 obravnava druge zadeve s področja gospodarskih 
dejavnosti. 

 
24. člen 

(1) Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo ima 
sedem članov. 
(2) Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo 
opravlja naslednje naloge: 

 obravnava vprašanja in daje mnenja s področja 
gospodarske javne infrastrukture (ceste, vodovodi, 
kanalizacija, odlagališče odpadkov, javna 
razsvetljava, energetika, telekomunikacije, 
pokopališka in pogrebna dejavnost,…); 

 obravnava vprašanja s področja obveznih in 
izbirnih gospodarskih javnih služb; 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega 
delovnega področja. 

 
III.  Druga delovna telesa občine Zreče 

 
25. člen 

(1) Delovna telesa, ustanovljena na podlagi posameznih 
zakonskih in podzakonskih predpisov, imenuje župan, 
če tako določa zakon ali podzakonski predpis.  
(2) Župan lahko s sklepom ustanovi komisije in druga 
delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za 
proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.  
(3) Z imenovanjem delovnih teles iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se določijo naloge delovnega 
telesa in število članov ter opravi imenovanje.   
(4) Predsednik, podpredsednik in člani delovnih teles iz 
prvega in drugega odstavka tega člena se imenujejo za 
čas, določen ob imenovanju delovnega telesa. 
(5) Članstvo v delovnem telesu iz prvega in drugega 
odstavka tega člena ni združljivo s članstvom v 
nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. 
(6) V kolikor organizacijo in način dela delovnih teles iz 
prvega in drugega odstavka tega člena ne določa ta 
odlok, se uporabljajo določbe poslovnika občinskega 
sveta. Delovno telo lahko sprejme tudi svoj poslovnik. 
(7) Za vsa ostala vprašanja se smiselno uporabljajo 
določbe tega odloka o delovnih telesih občinskega 
sveta. 
  
IV.  Prehodni in končna določba 
 

26. člen 

(1) Delovna telesa občinskega sveta, ki so bila 
ustanovljena v mandatnem obdobju Občinskega sveta 

Občine Zreče 2010-2014, ostanejo v veljavi do konca 
tega mandatnega obdobja občinskega sveta.  
(2) Druga delovna telesa, ki so bila ustanovljena pred 
uveljavitvijo tega odloka, ostanejo v veljavi do izteka 
obdobja, za katerega so bila imenovana. 
 

27. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine 
Zreče (Uradni list RS, št. 92/98, 63/99, 123/00, 117/02 
in 137/06).  

 
28. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0005/2014-2 
Zreče, dne 15. maja 2014 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 
387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o priznanjih v Občini Zreče 
 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list 
RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na 23. 
redni seji dne 14.5.2014 sprejel  

 
ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA  
O PRIZNANJIH V OBČINI ZREČE 

 
1. člen 

V Odloku priznanjih v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 
38/96, 23/00, 121/08 in 14/10) se 10. člen spremeni 
tako, da se glasi: 
 

»10. člen 

Grb občine se podeli v obliki plakete z reliefnim 
odtisom grba Občine Zreče v velikosti 40 x 45 x 2 mm. 
V etuiju se pritrdi kovinska ploščica z vgraviranim 
napisom: grb Občine Zreče (zlati, srebrni, ali bronasti) 
ime in priimek prejemnika ter datum podelitve. V etuiju 
se za prejemnike grbov (posameznike) pritrdi tudi 
nadomestni trak zlatega, srebrnega ali bronastega grba 
Občine Zreče. Nadomestni trak je pravokotne oblike, 
dolžine 33 mm in višine 10 mm, zelene barve, na sredini 
je v pozlačeni, srebrni ali bronasti zlitini odtis grba v 
velikosti 10 x 7 mm.  

Nadomestni trak smejo nositi le prejemniki zlatega, 
srebrnega in/ali bronastega grba Občine Zreče.  

Zlati grb je izdelan iz zlata čistine 585/000 (14 
karatov). Srebrni grb je izdelan iz srebra čistine 
900/000. Bronasti grb je izdelan iz zlitine cinka in bakra. 

Vsako leto se lahko podeli en zlati, en srebrni in en 
bronasti grb. 

Enak grb se lahko istemu prejemniku podeli samo 
enkrat. 

Grbi se med seboj ne izključujejo.« 
 

2. člen 

Grb občine se vključno z nadomestnim trakom in 
gravirano ploščico prvič podeli prejemnikom grbov 
(posameznikom) v letu 2014. 

Občina Zreče posreduje nadomestni trak 
posameznikom, ki so v preteklosti že prejeli zlati, srebrni 
in/ali bronasti grb občine, najkasneje do 31. decembra 
2014.  
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3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0006/2014-2 
Zreče, dne 15. maja 2014 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 
388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o določitvi volilnih enot za volitve članov 
organov krajevnih skupnosti na območju 
Občine Zreče 

 

Na podlagi 109. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine 
Zreče na 23. redni seji dne 14.5.2014 sprejel  

 
ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV 
ORGANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU 

OBČINE ZREČE 
 

1. člen 

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov 
organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 50/06 in 41/10) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi: 
»Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zreče se 
oblikuje 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 
članov sveta krajevne skupnosti.  
1. volilna enota obsega naselja Loška gora pri Zrečah in 
Boharina.  
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti. 
2. volilna enota obsega naselja Bork, Cankarjevo ulico, 
Jamniško cesto, Mladinsko ulico, Obvozno cesto, 
Pohorsko cesto, Prešernovo cesto, Štajersko ulico, 
Vodnikovo ulico, Vodovodno cesto, Cesto na Roglo 
številke: 6, 8, 8/A, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 27/A, 29, 
31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Cesto 
talcev 2, Ulico Bratov Mernik (razen Ulice bratov Mernik 
22), Ulico Pohorskega bataljona številke: 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, Osredek pri Zrečah in Ogljarsko ulico.  
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne 
skupnosti.  
3. volilna enota obsega Cesto na Roglo številke: 4/B, 
4/C, 4/E, 4/F, 4/G, 4/H, 11/A do 11/M, 13, 13/A, 13/B, 
15, 17, od 17/A do 17/D, 19, 21, Cesto talcev (razen 
Ceste talcev 2), Slomškovo ulico, Šarhovo ulico, Ulico 
Pohorskega bataljona številke: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, Ulico Jurija Vodovnika, Ulico 12. Oktobra in 
Ulico bratov Mernik 22.  
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne 
skupnosti. 
4. volilna enota obsega naselje Breg št. 20/A, 21/A, 22, 
22/A, Brinjeva gora številke: 1, 2, 2/A, 3/A, 4, 19, 20, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, Cesto na Roglo številke: 1, 1/A, 2, 3, 

3/A, 4, 4/A, 5, 5/A, 7, 9, 9/A, 9/B, Cesto pod hribom, 
Dobroveljsko cesto, Dravinjsko cesto številke: 2, 3, 5, 
Gračič, Kovaško cesto številke: 1, 2/A, 3, 4, 5, 6/A, 7, 
7/A, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/A, 25/B, 27, 29, 
29/A, 29/B, Kratko pot, Obrtniško cesto, Ob gozdu, 
Radano vas, Rudniško cesto in Ulico Janeza 
Koprivnika.  
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne 
skupnosti.  
5. volilna enota obsega naselje št. Breg številke: 1, 1/A, 
2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 6/A, 6/B, 7, 8, 9, Cesto na Gorenje, 
Cesto na Roglo številke: 18, 18/A, 20, 20/A, 20/B, 22, 
24, 26, 28, 59, 59/A, 63, 65, 67, 69, 69/A, 71, 73, 
Dravinjsko cesto 1, Ilirsko pot, Kovaško cesto številke: 
10, 10/A, 12, 14, 14/A, 16, 18, 20, 22, 22/A, 24, 26, 28, 
30, 31, 31/B, 32, 33, 34, 35, 36, 36/A, 37, 38, 39, 40, 42, 
Strmo cesto, Šolsko cesto, Tovarniško cesto, Ulico 
Borisa Vinterja in Vinogradno cesto.  
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.  
6. volilna enota obsega naselje Breg številke: 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/A, 18, 19, 20, 21, 21/B, 23, 
23/A, 24, Brinjevo goro številke: 5, 5/A, 6, 7, 7/A, 8, 8/A, 
9, 10, 11, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 15, 16, 16/A, 17, 17/A, 
18, 21, 22, 23, 24, 25 33, 34, 35, Zlakovško cesto in 
Zlakovo.  
V 6. volilni enoti se voli 1 član krajevne skupnosti.« 
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 041-1/2014-5 
Zreče, dne 14.5.2014 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 
389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Zreče za leto 2014 
 

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr. in 110/11 – ZDIU12),  29. člena  Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12-ZUJF), 84. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
37/12)  in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, 
št.  87/12), je Občinski svet Občine Zreče na 23. redni 
seji dne, 14.5.2014 sprejel  
 

ODLOK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2014 
 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2014 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/13) se drugi 
odstavek 2. člena odloka spremeni tako, da se glasi: 
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto                                             Proračun leta 2014                                                                                 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.281.251,48 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.843.837,80 
 70 DAVČNI PRIHODK 4.709.028,00 
  700 Davki na dohodek in dobiček 3.688.228,00 
  703 Davki na premoženje 532.700,00 
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  704 Domači davki na blago in storitve 461.100,00 
  706 Drugi davki 27.000,00 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.134.809,80 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.461.632,35 
  711 Takse in pristojbine 2.000,00 
  712 Denarne kazni 6.000,00 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 366.830,00 
  714 Drugi nedavčni prihodki 298.347,45 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 490.514,69 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.000,00 
  721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 489.514,69 
 73 PREJETE DONACIJE 20.808,65 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 20.808,65 
  731 Prejete donacije iz tujine 0,00 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 926.090,34 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 760.235,46 
  741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 165.854,88 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.999.441,73 

 40 TEKOČI ODHODKI 2.594.116,20 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 466.526,00 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 70.120,00 
  402 Izdatki za blago in storitve 1.875.372,18 
  403 Plačila domačih obresti 103.498,02 
  409 Rezerve 78.600,00 
 41 TEKOČI TRANSFERI 2.138.526,00 
  410 Subvencije 112.300,00 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.384.373,00 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 244.630,00 
  413 Drugi tekoči domači transferi 397.223,00 
  414 Tekoči transferi v tujino 0,00 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.259.799,53 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.259.799,53 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.000,00 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 

porabniki 
7.000,00 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 281.809,75 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
B .RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2014 
IV. PREJETA VRAČILA 

DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 
  750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
  751 Prodaja kapitalskih deležev  0,00 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 
V.  DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  DELEŽEV (440+441+442+443)  
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 
  440 Dana posojila 0,00 
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0,00 
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV.-V.) 0,00 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2014 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

 50 ZADOLŽEVANJE 0,00 
  500 Domače zadolževanje 0,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 

 55 ODPLAČILA DOLGA 284.100,28 
  550 Odplačila domačega dolga 284.100,28 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -2.290,53 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 

(VII.-VIII.) -284.100,28 
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) -281.809,75 
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA   
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  9009 Splošni sklad za drugo 70.455,49 
    
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4100-0001/2013-6 
Zreče, 14. 5. 2014 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 
Priloga: 

 Posebni del proračuna in načrt razvojnih 
programov 

 

 
 
390. Odlok o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja janvih površin v Občini Zreče 

 

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 
drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO,127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09, 48/12 in 57/12), 
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – 
uradno prečiščeno besedilo in 21/13), 4. in 6. člena 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/13) in 16. 
člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je 
Občinski svet Občine Zreče na 23. redni seji dne 14. 5. 
2014 sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN 
ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V OBČINI ZREČE 

 
I.  Splošne določbe 
 

1. člen 
(javna služba) 

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na 
območju občine Zreče (v nadaljnjem besedilu: občina). 
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom se določi: 

 organizacijska in prostorska zasnova opravljanja 
javne službe, 

 vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska 
razporeditev, 

 pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

 pravice in obveznosti uporabnikov, 

 viri financiranja javne službe, 

 vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje javne službe, ki so v lasti občine ter del 
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga 
uživa, 

 nadzor nad izvajanjem odloka,  

 kazenske določbe. 

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

3. člen 
(pomen izraza) 

Med javne površine spadajo: javni parki, drevoredi, 
nasadi, travnate površine, zelenice, javne površine, ki 
se nahajajo ob poteh, na pokopališčih in ob spominskih 
obeležjih, otroška igrišča, vodne brežine, pešpoti in 
javne športne površine. 
 

4. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 
prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo 
opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka. 
 
II.  Organizacijska in prostorska zasnova 

opravljanja javne službe 

 
5. člen 

(oblika opravljanja javne službe) 

Javna služba se opravlja v Režijskem obratu Občine 
Zreče (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe). 
 

6. člen 
(območje izvajanja) 

Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju 
občine Zreče. 
 
III.  Vrste in obseg storitev javne službe ter 

njihova prostorska razporeditev  
 

7. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje 
storitve: 

1.  urejanje in čiščenje javnih površin, ki vključuje: 

 ročno in strojno pometanje ter pobiranje in 
odstranjevanje odpadkov,  

 odstranjevanje plevela in odpadlega listja z 
javnih površin,  

 urejanje in praznjenje košev za odpadke in 
košev za pasje iztrebke,  

 urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, 

 redno košnjo trave, obnavljanje in nego 
travnatih površin ter zatiranje plevela, 

 sajenje, obnavljanje, oskrbo in nego grmovnic, 
živih mej in drevesnih krošenj, 

 sajenje in nego dreves ter odstranjevanje in 
nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,  

 urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,  

 urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v 
betonskih koritih in cvetličnih posodah na 
javnih površinah, 

 vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in 
objektov, 

 vzdrževanje in obnavljanje pešpoti na območju 
zelenih površin, 

 postavitev in vzdrževanje opozorilnih in 
označevalnih tabel, 

 urejanje in vzdrževanje otroških igrišč, 

 zimsko čiščenje javnih površin; 
2.  vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev 

za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za 
zastave ter druge podobne urbane opreme; 
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3.  vzdrževalna dela za ohranjanje javnih površin v 
dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in 
prehodnosti javnih površin, nadzor nad stanjem 
varnosti in prehodnosti javnih površin; 

4.  organiziranje vzdrževalnih del, ki se na javnih 
površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih 
zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovega 
stanja. 

(2) Javna služba po tem odloku obsega tudi 
nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v 
času praznikov in prireditev ter vzdrževanje in 
nadomeščanje zastav. 
(3) V javno službo po tem odloku je vključeno tudi: 

 urejanje ekoloških otokov, 

 urejanje spominskih obeležij, 

 urejanje otokov krožišč in urejanje ločilnih otokov 
križišč v občini,  

 novoletna okrasitev. 
 
IV.  Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih 

dobrin 

 
8. člen 

(letni poslovni načrt) 

(1) Urejanje in čiščenje javnih površin izvaja izvajalec 
javne službe v skladu z letnim poslovnim načrtom 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine. 
(2) Letni poslovni načrt temelji na občinskem 
prostorskem načrtu in se v njem predvidi vrsto 
aktivnosti, ki bodo izvajane, okvirne roke in sredstva 
izvedbe. Sestavni del letnega poslovnega načrta je tudi 
ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v 
občini.  
(3) Letni poslovni načrt urejanja in čiščenja javnih 
površin na območju občine za prihodnje leto pripravi 
izvajalec javne službe najkasneje do 1. novembra 
tekočega leta za prihodnje leto. Letni poslovni načrt za 
prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za 
prihodnje leto. 
 

9. člen 
(javna obvestila in naznanila) 

Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin 
redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter 
omejitvah uporabe na krajevno običajen način in na 
svetovnem spletu. 
 
V.  Pravice in obveznosti uporabnikov 

 
10. člen 

(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin) 

(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih 
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, 
določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na 
območju občine. 
(2) Uporabnik javne površine mora izvajalcu javne 
službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni 
površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin 
na območju občine. 

11. člen 
(prepovedi) 

Na javnih površinah na območju občine je prepovedano: 

 odmetavati odpadke izven košev za odpadke, 

 v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije, 

 uporabljati urbano opremo v nasprotju z njenim 
namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati 
ali odstranjevati, 

 javne površine, infrastrukturne objekte in opremo 
poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja 
pristojnega organa občinske uprave, 

 puščati komunalne odpadke na javnih površinah, 
za katere ni zagotovljen poseben prevoz. 

 
VI.  Viri financiranja javne službe 
 

12. člen 
(viri financiranja storitev) 

Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo iz 
proračuna občine in drugih virov. 
 
VII.  Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih 

za izvajanje javne službe, ki so last občine ter 
del javne lastnine, ki je javno dobro in 
varstvo, ki ga uživa 

 
13. člen 

(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje javne službe) 

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne 
površine na območju občine. Javne površine so last 
občine ter del javne lastnine.  
(2) Izvajalec javne službe vodi kataster javnih površin.  
(3) S posebnim pravilnikom se določi kategorizacija 
javnih površin ter opredeli standarde in normative za 
opravljanje javne službe. 

 
14. člen 

(javne površine) 

Javne površine na območju občine Zreče so površine, 
katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. 
Na javnih površinah, ki imajo status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena, ni mogoče pridobiti lastninske 
pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. 
 
VIII.  Nadzor nad izvajanjem določil odloka  
 

15. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja 
pristojni občinski inšpekcijski organ.  
(2) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih v zvezi z 
izvajanjem javne službe vodi izvajalec javne službe. 
 
IX.  Kazenske določbe 

 
16. člen 

(prekrški) 

(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost, ali 
samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določilom 
11. člena tega odloka. 
(2) Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika ali posameznika, ki opravlja 
dejavnost. 
(3) Z globo 250,00 EUR se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.  
 
X.  Prehodne in končna določba 
 

17. člen 
(sprejem aktov) 

(1) Občinski svet je pravilnik o kategorizaciji javnih 
površin iz tretjega odstavka 13. člena tega odloka 
dolžan sprejeti najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega odloka. 
(2) Izvajalec javne službe je kataster javnih površin iz 
drugega odstavka 13. člena tega odloka dolžan izdelati 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. 
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(3) Letni poslovni načrt javne službe se pripravi na 
podlagi sprejetega pravilnika iz prvega odstavka tega 
člena ter izdelanega katastra javnih površin iz drugega 
odstavka tega člena za naslednje proračunsko leto, po 
letu, v katerem je bil sprejet pravilnik ter izdelan kataster 
javnih površin. 
 

18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Zreče 
(Uradni list RS, št. 13/10) in Odlok o predmetu in 
pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih 
površin v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 13/10).  
 

19. člen 
(objava in veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0003/2014-3 
Zreče, dne 14. 5. 2014 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 
391. Sklep o določitvi višine članarine za člane 

LTO Rogla Zreče, GIZ 
 

Na podlagi 8., 9., 13. in 14. člena Pogodbe o ustanovitvi 
gospodarsko interesnega združenja – prečiščeno 
besedilo, SV876/12 z dne 3.10.2012, 16. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) ter na podlagi 
predloga Nadzornega sveta LTO Rogla-Zreče, GIZ o 
višini članarine za člane LTO Rogla-Zreče, GIZ, je 
Občinski svet Občine Zreče na svoji 23. redni seji dne 
14.5.2014 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE ČLANARINE ZA ČLANE LTO 

ROGLA-ZREČE, GIZ 
 

1. člen 

S tem sklepom Občina Zreče kot soustanoviteljica LTO 
Rogla-Zreče, gospodarsko interesno združenje za 
pospeševanje turizma (v nadaljevanju: LTO Rogla-
Zreče, GIZ), določa višino članarine za člane LTO 
Rogla-Zreče, GIZ. 
 

2. člen 

Višina članarine je določena glede na vrsto dejavnosti 
članov LTO Rogla-Zreče, GIZ in znaša za leto 2014: 
 

Dejavnost Višina letne 
članarine za leto 

2014 
(brez DDV) 

 

APARTMAJI 

1 apartma – 50 EUR 

2 apartmaja ali več – 
100 EUR 

 

TURISTIČNE KMETIJE, 
IZLETNIŠKE KMETIJE 

100 EUR 

 

GOSTIŠČA S PRENOČIŠČI 200 EUR 

 

HOTELI 200 EUR 

 

RESTAVRACIJE, GOSTILNE 100 EUR 

 

DRUGI PONUDNIKI 
GOSTINSKE, TURISTIČNE, 
ŠPORTNE IN DRUGE 
PONUDBE - KAVARNE, BARI, 
WELLNESS CENTRI, 
PONUDNIKI Z ZABAVNIMI IN 
ŠPORTNIMI VSEBINAMI 

50 EUR 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 322-0008/2014-3 
Zreče, dne 14.5.2014 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 
392. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Zreče 

 

Na podlagi 2. odstavka 26. člena Zakona o političnih 
strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 103/07 in 99/13) in 16. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine 
Zreče na 23. redni seji dne 14.5.2014 sprejel  

 
SKLEP 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA 
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK  

IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE ZREČE 
 

1. člen 

V Sklepu o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Zreče (Uradni list RS, št. 137/06) se 
2. člen spremeni tako, da se glasi: 
 

»II. 

Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna 
občine, če je dobila najmanj polovico števila glasov, 
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, ki 
ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom 
mest v občinskem svetu.« 
 

2. člen 

V 5. členu se črtajo besede »50 SIT oziroma«.  
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0007/2014-2  
Zreče, dne 15. maja 2014 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 
393. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro 
 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list 
RS, št. 87/12) in 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, (14/05 popr.), 
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92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 – Odločba US, 
126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 – 
Odločba U, 57/12 in 110/13) je Občinski svet Občine 
Zreče na svoji 23. redni seji dne 14.5.2014 sprejel 
naslednji 

 
SKLEP 

O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČ JAVNO DOBRO 
 

1. člen 

Ukine se status javno dobro, za naslednjo 
nepremičnino: 

 parc. št. 1569/2 z ID znakom 1104-1569/2-0, k.o. 
1104 - Preloge, 

 parc. št. 733 z ID znakom 1090-733/0-0, k.o. 1090 
- Skomarje. 

 
2. člen 

Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti 
značaj zemljišča – javno dobro lokalnega pomena. Po 
izbrisu zaznambe javno dobro nepremičnina ostane v 
lasti Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, 
MŠ: 5883342000. 
 

3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-29/2014-5 
Datum: 14.5.2014 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
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